
Ostoja Północnomazurska PLH280045 - plan zadań ochronnych
(PZO)
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru Ostoja Północnomazurska
Kod obszaru PLH280045

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV

SDF ID Data dodania
SDF - Ostoja Północnomazurska PLH280045 2014-04-08 07:29:15

Położenie
Giżycko(gmina wiejska), Powiat: Giżycki(woj. warmińsko-mazurskie)
Ryn(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Giżycki(woj. warmińsko-mazurskie)
Pozezdrze(gmina wiejska), Powiat: Węgorzewski(woj. warmińsko-mazurskie)
Węgorzewo(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Węgorzewski(woj. warmińsko-mazurskie)

Powierzchnia obszaru (w ha) 14573
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2012-12-10
Termin zatwierdzenia Planu

Koordynator Planu Piotr Kwiatkowski
Planista regionalny Iwona Mirowska-Ibron
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem
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L.p.
Nazwa krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa,
pokrywającej/go się z obszarem, która/e może powodować

wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu
Dokument planistyczny

Uzasadnienie
wyłączenia częsci

terenu ze
sporzadzania PZO

Powierzchnia krajowej
formy ochrony przyrody

lub nadleśnictwa
pokrywająca się z

obszarem [ha]
1 Mokre - (woj. warmińsko-mazurskie) Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30

kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu
przyrody Mokre

4.13

2 Perkuny - (woj. warmińsko-mazurskie) Brak planu ochrony / zadań ochronnych 2.84
3 Sztynort - (woj. warmińsko-mazurskie) Zarządzenie Nr 73 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Olsztynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań
ochronnych dla rezerwatu przyrody Sztynort

333.18

4 Sztynort - (woj. warmińsko-mazurskie)
Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno - (woj. warmińsko-mazurskie)

Brak planu ochrony / zadań ochronnych 215.8

5 Jezioro Dobskie - (woj. warmińsko-mazurskie) Brak planu ochrony / zadań ochronnych 1788.69

Teren objęty PZO: Brak planu ochrony/planu zadań ochronnych o powierzchni 14573.01 (ha)
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

Przeźroczysty - Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Mokre (Rezerwat) - Obszar niewyłączony
Przeźroczysty - Brak planu ochrony / zadań ochronnych (Rezerwat) - Obszar niewyłączony

Przeźroczysty - Zarządzenie Nr 73 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Sztynort (Rezerwat) - Obszar
niewyłączony

Przeźroczysty - Brak planu ochrony / zadań ochronnych (Rezerwat) - Obszar niewyłączony
- Brak planu ochrony/planu zadań ochronnych (Obszar PZO)

Przeźroczysty - Brak planu ochrony / zadań ochronnych (Rezerwat) - Obszar niewyłączony
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Mapa poglądowa obszaru Natura 2000 z wyszczególnieniem powierzchni wyłączonych i niewyłączonych ze sporządzania planu zadań ochronnych.
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1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

Ogólna charakterystyka obszaru Natura 2000 PLH280045 Ostoja Północnomazurska

 

Ostoja Północnomazurska obejmuje obszar około 146 km2, w którego skład wchodzą jeziora Mamry, Kirsajty, Dobskie, Dargin i Łabap
i  Kisajno  (czyli  tak  zwany  Kompleks  Mamr  bez  jeziora  Święcajty),  a  także  jeziora  Dejguny  i  Harsz,  oraz  niewielkie  fragmenty  lądu  przylegające  do  jezior.  Tereny  Ostoi  to  jedna  z
najpopularniejszych w Polsce destynacji turystycznych związanych z żeglarstwem rekreacyjnym. Kompleks Mamr stanowi północną część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W krajobrazie Ostoi
dominują wielkie (jak na polskie warunki) jeziora oraz morenowe pagórki i wzniesienia pokryte polami i lasami. Dość częstym elementem są nieduże bagna, otwarte bądź porośnięte lasami,
rozsiane między pagórkami.

Podstawowa struktura użytkowania gruntów jest następująca:

wody 70%●

lasy 17%●

tereny rolnicze 12%●

tereny zainwestowane (drogi, zabudowa) 1%●

 

W granicach Ostoi znajduje się jedna większa wieś – Doba, i część wsi Kamionki, oraz osady Fuleda i Dziewiszewo. Z Ostoją sąsiaduje miasto Giżycko, a także wsie Pierkunowo, Kal, Sztynort
Duży, Łabapa, Ruska Wieś, Trygort i Przystań. Jeziora Ostoi są użytkowane rybacko, a większość lasów to lasy gospodarcze.

 

Przedmioty ochrony w Ostoi

 

Weryfikacja danych o siedliskach przyrodniczych i gatunkach wymienionych odpowiednio w Załączniku I i Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i występujących w Ostoi Północnomazurskiej
pozwoliła ustalić następującą listę przedmiotów ochrony:

 

Siedliska przyrodnicze (przed nazwami podano kody siedlisk):

 

3140   Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea●

3150   Starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion●

6510   Świeże łąki ekstensywnie użytkowane Arrhenatherion●

7140   Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuzerio-Caricetea)●

9170   Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)●
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91D0   Bory i lasy bagienne●

91E0   Łęgi olszowe i jesionowe Fraxino-Alnetum●

91F0   Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum●

 

 

Gatunki zwierząt (przed nazwami podano kody gatunków):

 

1042 zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis )●

1083 jelonek rogacz (Lucanus cervus)●

1084 pachnica dębowa (Osmoderma eremita)●

1086 zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus)●

1134 różanka (Rhodeus sericeus amarus)●

1145 piskorz (Misgurnus fossilis)●

1149 koza (Cobitis taenia)●

1188 kumak nizinny (Bombina bombina)●

 

Kluczowe znaczenie dla walorów przyrodniczych Ostoi mają duże i dobrze zachowane jeziora. Bardzo ważne są też dobrze zachowane fragmenty żyznych lasów grądowych i łęgowych oraz
populacje saproksylicznych chrząszczy – pachnicy dębowej, jelonka rogacza i zgniotka cynobrowego.

 

Terytorialny zakres Planu

 

Plan obejmuje całą Ostoję ponieważ brak jest podstaw do wyłączeń na podstawie art. 28 ust. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Podstawa prawna i ramowy zakres PZO

 

Podstawą prawną do sporządzenia PZO jest art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którym „Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem
sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków”. Ramowy zakres PZO określa art. 28 ust. 10 Ustawy, według którego plan zadań ochronnych zawiera:

 

„1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
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2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony;

 

3) cele działań ochronnych;

 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:

 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,

b) dostosowania metod gospodarowania

c) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3,

d) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;

 

5)  wskazania  do  zmian  w  istniejących  studiach  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  planach
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.”

 

Zasady sporządzania i ustanawiania PZO

 

Szczegółowo tryb prac nad PZO i zakres prac koniecznych do wykonania w ramach sporządzania PZO określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wydane na podstawie art. 28 ust. 13 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Według par. 2 cytowanego
Rozporządzenia, tryb prac nad projektem PZO obejmuje:

 

„1) ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych oraz przedmiotów ochrony obszaru;

2) sformułowanie założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych;

3) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych;

4) identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar;
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5) sformułowanie projektu planu zadań ochronnych;

6) uzgodnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

 

Przywołany w Rozporządzeniu art. 28 ust. 6 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nakazujący uzgodnienie projektu PZO
z właściwym Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych, przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r. W dalszym ciągu jednak konieczne jest uzgodnienie projektu PZO z właściwym
wojewodą na podstawie art. 56 ust. 1 oraz 59 ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzędowej w województwie.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy, sporządzający projekt musi umożliwić osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
w obszarze Natura 2000 udział w pracach nad PZO. Ponadto, sporządzający musi umożliwić udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 r., zakres prac koniecznych do sporządzenia PZO obejmuje w skrócie:

opisanie granic PZO●

zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie istotnych dla ochrony informacji o obszarze i przedmiotach ochrony●

ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony●

ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony●

ustalenie celów działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania PZO, z uwzględnieniem konieczności utrzymania/osiągnięcia właściwego stanu ochrony poprzez●

likwidację/ograniczenie istniejących i potencjalnych zagrożeń, oraz konieczności uzupełnienia stanu wiedzy, jeżeli jest on niewystarczający dla oceny stanu przedmiotów ochrony
ustalenie działań ochronnych wynikających z wyznaczonych celów, w tym także działań z zakresu monitoringu realizacji celów, z uwzględnieniem zakresu, miejsca, terminu i kosztów realizacji,●

a także podmiotów odpowiedzialnych za realizację, podmiotów, których współdziałanie jest niezbędne, oraz technicznych uwarunkowań realizacji
ustalenie wskazań do zmiany dokumentów planistycznych takich, jak wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania●

przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 

W celu ujednolicenia PZO powstających w kraju opracowany został szablon/formularz PZO, zastosowany również w pracach nad PZO dla OZW Ostoja Północnomazurska.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, „Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000”.  Tak więc,  po sporządzeniu projektu PZO następuje formalne ustanowienie PZO poprzez wydanie i  opublikowanie (w Dzienniku Urzędowym
Województwa) aktu prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o możliwość zmiany PZO, art. 28 ust. 5 Ustawy mówi, że „Plan zadań
ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.”

 

Skutki ustanowienia PZO

 
PZO jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym formalnie obowiązuje wobec wszystkich osób fizycznych i prawnych w granicach OZW (i ewentualnie na terenach sąsiednich, o ile PZO
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zawiera ustalenia dotyczące takich terenów). Z drugiej strony, w świetle Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 r., PZO nie może zawierać
powszechnych zakazów ani nakazów, a jedynie określone działania, za których wykonanie mają odpowiadać wymienione w PZO podmioty. W rezultacie, PZO mimo, że jest aktem prawa
miejscowego, jest faktycznie bezpośrednio kierowany do stosunkowo wąskiej grupy podmiotów, które mają wdrażać działania ochronne. Na ogół są to te podmioty, które na danym obszarze
Natura 2000 prowadzą działalność gospodarczą na siedliskach przyrodniczych i/lub siedliskach gatunków będących przedmiotami ochrony. W przypadku PZO dla OZW Ostoja Północnomazurska
będą to przede wszystkim podmioty władające terenami rolnymi, lasami i wodami.
PZO może jednak pośrednio wpływać na kształtowanie miejscowego prawa w zakresie planowania przestrzennego poprzez wskazywanie wytycznych do wojewódzkich planów zagospodarowania,
studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na lokalną skalę zagadnień, można się spodziewać, że
w praktyce najistotniejsze będą wskazania do zmian studiów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, że
ustalenie takich wskazań nie rodzą obowiązku zmiany tych dokumentów przez gminy. Wskazania te pełnią w ochronie określonego obszaru Natura 2000 podwójną rolę:

stanowią one dla potencjalnych inwestorów, publicznych czy prywatnych, wskazówkę co do tego, jakiego typu przedsięwzięcia są na określonych terenach niedopuszczalne bądź niewskazane ze●

względu na cele ochrony obszaru Natura 2000 mimo, że w świetle istniejących gminnych dokumentów planistycznych mogą być realizowane;
stanowią dla władz gminnych wskazówkę przy sporządzaniu nowych dokumentów planistycznych.●

Co do możliwości realizacji przedsięwzięć należy podkreślić, że ustalenia PZO nie zastępują ani ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ani strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko, sporządzanych dla planów i programów. Z drugiej strony, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli na obszarze Natura 2000 zostaną podjęte
działania niezgodne z ustaleniami PZO, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu
przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków”. Można więc liczyć się z tym, że na etapie opiniowania/ uzgadniania przedsięwzięć lub
planów/programów (w tym dotyczących planowania przestrzennego) RDOŚ będzie negatywnie odnosił się do tych przedsięwzięć, planów lub programów, które są sprzeczne albo z działaniami
zaplanowanymi w PZO, albo z zawartymi w PZO wskazaniami do dokumentów planistycznych.

 

Ponieważ PZO określa działania do realizacji przez określone podmioty, istotną sprawą jest to, kto ma ponieść koszty tych działań. W tej kwestii art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody stanowi, co następuje:

 

„Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają zastosowania programy wsparcia z
tytułu obniżenia dochodowości, regionalny dyrektor ochrony środowiska może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa,
która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone
dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń”.

 

Z powyższego wynika, że:

na zwrot kosztów dostosowania działalności do wymogów ochrony PZO nie mogą liczyć Lasy Państwowe ani dzierżawcy jezior i gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa●

na zwrot kosztów dostosowania działalności do wymogów ochrony PZO nie mogą liczyć rolnicy, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe, będące programami wsparcia z tytułu obniżenia●

dochodowości
zawarcie przez RDOŚ umów z ewentualnymi innymi podmiotami, które będą musiały dostosować swoją działalność do wymogów ochrony PZO, nie jest obligatoryjne.●

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że przedstawione ograniczenia odnoszą się tylko do kosztów dostosowywania działalności gospodarczej, rolnej, leśnej, łowieckiej lub rybackiej, a nie do kosztów
działań o charakterze stricte ochronnym. Dla przykładu, nadleśnictwo, które na swoim terenie będzie musiało dostosować do wymogów PZO sposób rębnego użytkowania lasów, nie będzie mogło
liczyć na zwrot ewentualnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, natomiast będzie mogło ubiegać się o rekompensatę np. za usuwanie inwazyjnych roślin zielnych z runa, jeżeli takie działania
znajdą się w PZO. Do kwestii kosztów realizacji działań wynikających z PZO odnosi się bowiem także art. 39 Ustawy, który brzmi następująco:
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„Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z budżetu państwa, a także z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

 

Z Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika, że w PZO nie określa się źródeł finansowania działań. Art. 39
Ustawy stanowi jednak mocną podstawę do ubiegania się o środki publiczne na realizację działań przewidzianych w PZO. Oczywiście, aby środki takie były dostępne w praktyce, należy
równolegle z pracami nad PZO lub bezpośrednio po ich zakończeniu podjąć starania o zabezpieczenie odpowiednich kwot przez wymienione w art. 39 instytucje.

 

Spotkania dyskusyjne

 

W trakcie prac nad PZO przewiduje się przeprowadzenie 4 spotkań z przedstawicielami interesariuszy z OZW. Będą to spotkania wspólne dla obszarów Natura 2000 PLH280045 Ostoja
Pólnocnomazurska i PLB280012 Jezioro Dobskie, przy czym dla obu obszarów powołany zostanie wspólny Zespół Lokalnej Współpracy. Spotkania będą jednym z elementów umożliwiających
społeczeństwu, w tym osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w OZW, udział w pracach nad PZO. Ustalono następujący terminarz spotkań:

 

17.09.2013●

09.10.2013●

28.10.2013●

15.11.2013●

 

Spotkania będą miały na celu:

zapoznanie interesariuszy z ideą sieci Natura 2000●

zapoznanie interesariuszy ze specyfiką OZW Ostoja Pólnocnomazurska i OSOP Jezioro Dobskie●

omówienie przedmiotów ochrony w OZW Ostoja Pólnocnomazurska i OSOP Jezioro Dobskie, w tym przedstawienie podstawowych informacji o chronionych siedliskach przyrodniczych oraz o●

biologii, wymogach siedliskowych i populacjach poszczególnych gatunków będących przedmiotami ochrony
przedstawienie i przedyskutowanie zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony●

przedstawienie i przedyskutowanie celów ochrony sformułowanych w stosunku do poszczególnych przedmiotów ochrony●

przedstawienie i przedyskutowanie propozycji działań dotyczących poszczególnych przedmiotów ochrony, w tym działań z zakresu ochrony czynnej, dostosowania metod gospodarowania,●

monitoringu realizacji PZO i uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony.
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska %
pokrycia

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca

się
Pop.

zimująca

Ocena
pop. /

Stopień
reprezen.

Ocena
st.

zach.

Ocena
izol. /
Pow.

względna

Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

S1 3140 Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami ramienic

Charcteria spp. 21,49 A B B A

S2 3150 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion

49,14 A A B A

pS3 6510 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

Arrhenatherion elatioris 0,57 C B C C Siedlisko 6510 nie figurowało
w ogóle w SDF z lat 2003-
2013, ale zostało
uwzględnione w projekcie
aktualizacji SDF,
sporządzonym w 2009 r.
przez Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny.
Występowanie siedliska
zostało potwierdzone
badaniami terenowymi w
2013 r., kiedy w granicach
Ostoi zidentyfikowano ok. 110
ha łąk ze związku
Arrhenatherion.

pS4 7140 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea)

0,04 B A C C Siedlisko 7140 w SDF z lat
2003-2013 figurowało z oceną
D, ale zostało uwzględnione z
oceną C w projekcie
aktualizacji SDF
sporządzonym w 2009 r.
przez Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny.
Występowanie siedliska
zostało potwierdzone
badaniami terenowymi w
2013 r., kiedy w granicach
Ostoi stwierdzono roślinność
torfowisk przejściowych na
ok. 5,4 ha.

S5 9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum

7,41 B B C C

11



pS6 91D0 * Bory i lasy bagienne i
brzozowo-sosnowe bagienne
lasy borealne

Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis,
Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum

0,24 B B C C Siedlisko 91D0 w SDF z lat
2003-2013 figurowało z oceną
D, ale zostało uwzględnione z
oceną B w projekcie
aktualizacji SDF
sporządzonym w 2009 r.
przez Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny.
Występowanie siedliska
zostało potwierdzone
badaniami terenowymi w
2013 r., kiedy w granicach
Ostoi stwierdzono roślinność
borów i lasów bagiennych
kwalifikujących się jako
siedlisko 91D0 na ok. 30 ha.

S7 91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinoso-
incanae, olsy
źródliskowe

0,73 B B C C

S8 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

Ficario-Ulmetum 0,51 C C C C

pZ1 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis C C B C C W SDF z lat 2003-2013
zalotka większa figurowała z
oceną D i wielkością populacji
R. Ocenę tą podtrzymał WZS
w 2009 r. W czasie prac
terenowych w 2013 r.
znaleziono przypadkowo dwa
stanowiska zalotki większej a
ponadto stwierdzono, że w
Ostoi jest sporo potencjalnych
stanowisk tego gatunku,
które wymagałyby zbadania.
Zważywszy, że w Polsce jest
trochę ponad 400 stanowisk
tego gatunku ujętych w
Atlasie rozmieszczenia ważek
(Odonata) Polski i
przypuszczalnie ponad 1000
stanowisk ogółem, uznano, że
istnieją podstawy do
podniesienia oceny populacji
do C.

Z2 1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus V C B A B
Z3 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita C C A C B
Z4 1086 Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus V B B A B
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Z5 1134 Różanka Rhodeus amarus C B A B B
Z6 1145 Piskorz Misgurnus fossilis R C C B C W PZO po dyskusji utrzymano

ostatecznie ocenę ogólną C
dla piskorza, chociaż były
propozycje, aby gatunek ten
otrzymał ocenę D i tym
samym wypadł z listy
przedmiotów ochrony. Pogląd
taki wyrażali m.in.
przedstawiciele IRŚ i
środowisk rybackich. W 2013
r. badano jeziora kompleksu
Mamr i piskorza złowiono
tylko w jeziorze Kisajno. WZS
podawał w 2009 r., że
stanowiskiem piskorza jest
zatoka Pilwa na jeziorze
Dobskim. Daniel Doktór kilka
lat temu obserwował piskorza
u ujścia jednego z leśnych
cieków do jeziora Kirsajty.
Drobne cieki i oczka wodne
Ostoi prawdopodobnie nie
były nigdy badane. Istnieją
przypuszczenia, że piskorz w
jeziorach w sporej części
może pochodzić z materiału
zarybieniowego
dostarczanego ze stawów
hodowlanych i że w związku z
tym nie powinien mieć oceny
C, tylko D.

Z7 1149 Koza Cobitis taenia C B B C B
Z8 1188 Kumak nizinny Bombina bombina C C B C C

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.

Na każdym etapie opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH280045 Ostoja Północnomazurska przyjęto zasadę otwartości i jawności w stosunku do wszystkich
zainteresowanych grup społecznych. Takie założenie pozwoli na zapewnienie skuteczności ochrony poprzez wypracowanie sposobów ochrony/zadań ochronnych akceptowanych przez grupy
interesu.
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Wszelkie działania w zakresie konsultacji społecznych będą odbywały się w formie pisemnej. W tej formie przekazywane będą wszelkie wnioski ze strony zainteresowanych stron oraz informacje,
podsumowania, zapytania itp.

Kanałem udostępniania informacji  o projekcie Planu będzie Platforma Informacyjno-Komunikacyjna.  Poza tym informacje dotyczące prac będą przekazywane członkom Zespołu Lokalnej
Współpracy pocztą elektroniczną na podane przez nich adresy.

Ponadto założono przeprowadzenie czterech warsztatów (wspólnie dla obszarów Natura 2000 PLH280045 Ostoja Pólnocnomazurska i PLB 280012 Jezioro Dobskie):

- informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, które odbędzie się 17 września 2013 r. w sali udostępnionej przez Gminę Giżycko, mającego na celu
przekazanie informacji o projekcie, przedstawienie najważniejszych problemów związanych z ochroną obszaru Natura 2000, wyłonienie członków Zespołu Lokalnej Współpracy spośród
uczestników spotkania oraz wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz
lokalną na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru;

- dyskusyjnych – na etapie opracowania dokumentu planu zadań i konsultacji z ZLW.

Informacje  odnośnie  projektu  planu  zadań  ochronnych  zostaną  umieszczone  w  gazecie  lokalnej  -  „Gazeta  Olsztyńska”,  tablicy  ogłoszeń  RDOŚ,  stronie  internetowej  RDOŚ
http://olsztyn.rdos.gov.pl/ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000”. Informacje na temat warsztatów zostaną rozpropagowane poprzez umieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w
zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą elektroniczną wszystkim interesariuszom.

Dokumentacja PZO będzie sukcesywnie udostępniana na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej w trakcie jej opracowywania.

Uwagi do Projektu Planu Zadań Ochronnych można zgłaszać na adres: pkwiatkowski@post.pl

Kluczowe grupy interesu, tj. o dominującym wpływie na obszar NATURA 2000, wynikającym ze skali lub charakteru prowadzonej działalności, będą na bieżąco zapraszane do udziału w procesie
opracowania projektu, w ramach spotkań roboczych.

W przypadku  wystąpienia  zasadniczego  konfliktu  pomiędzy  proponowanymi  zadaniami  ochronnymi  a  oczekiwaniami  mieszkańców lub  innych  grup  interesu  przewiduje  się  możliwość
zorganizowania spotkania z radą gminy przy udziale mieszkańców – w ramach sesji rady gminy.

Całość korespondencji wraz z protokołami ze spotkań i listami obecności będzie gromadzona w celu udokumentowania przebiegu procesu komunikacji.

 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby
instytucji/osoby Kontakt

1 Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

planowanie przestrzenne, polityka regionalna, promocja
regionu województwa warmińsko-mazurskiego, udostępnianie
informacji w tym zakresie

ul. Emilii Plater 1 10-562
Olsztyn

tel: 89 521 90 00 fax: 89 521 95 69 e-mail:
do@warmia.mazury.pl

2 Starostwo Powiatowe w Węgorzewie regionalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

ul. 3 Maja 17B 11-600
Węgorzewo

tel: 87 427 09 60 fax: 87 427 09 61 e-mail:
starostwo@powiatwegorzewski.pl

3 Starostwo Powiatowe w Giżycku regionalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

Al. 1 Maja 14 11-500
Giżycko

tel: 87 428 59 58 fax: 87 428 55 06 e-mail:
skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
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4 Urząd Miejski w Węgorzewie lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z zakresu
ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
na obszarze gminy

ul. Zamkowa 3 11-600
Węgorzewo

tel: 87 427 54 00 fax: 87 427 54 01 e-mail:
um@wegorzewo.pl

5 Urząd Gminy Giżycko lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z zakresu
ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
na obszarze gminy

ul. Mickiewicza 33 11-500
Giżycko

tel: 87 429 99 60 fax: 87 429 99 76 e-mail: ugg@ugg.pl

6 Urząd Miejski w Giżycku lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z zakresu
ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
na obszarze gminy

Al. 1 Maja 14 11-500
Giżycko

tel: 87 428 23 65 fax: 87 428 52 41 e-mail:
urzad@gizycko.pl 

7 Urząd Gminy Pozezdrze lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z zakresu
ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
na obszarze gminy

ul. 1 Maja 1a 11-610
Pozezdrze

tel: 87 427 90 06 fax: 87 427 93 33 e-mail:
ug@pozezdrze.pl

8 Urząd Miasta i Gminy Ryn lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań z zakresu
ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
na obszarze gminy

ul. K. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn

tel: 87 429 39 60 fax: 87 421 80 34, 87 429 39 74 e-
mail: miastoryn@miastoryn.pl

9 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie - Zarząd Zlewni Pojezierza
Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z
siedzibą w Giżycku

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń wodnych,
polityka hydrologiczna w zlewni, zawieranie umów z
użytkownikami rybackimi

ul. Wodna 4 11-500 Giżycko tel: 87 428 39 92 fax: 87 429 36 77 e-mail:
gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl

10 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku

nadzór nad działalnością nadleśniczych ul. Lipowa 51 15-424
Białystok

tel: 85 748 18 00 fax: 85 652 23 73 e-mail:
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

11 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Olsztynie

nadzór nad działalnością nadleśniczych ul. Kościuszki 46/48 10-959
Olsztyn

tel: 89 527 21 70 fax: 89 521 02 10 e-mail:
rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

12 Nadleśnictwo Giżycko bezpośredni zarząd gruntami Skarbu Państwa pozostającymi w
zarządzie Lasów Państwowych

ul. Słowiańska 2 11-500
Giżycko

tel: 87 429 98 65 fax: 87 429 98 63 e-mail:
gizycko.biuro@bialystok.lasy.gov.pl

13 Nadleśnictwo Borki bezpośredni zarząd gruntami Skarbu Państwa pozostającymi w
zarządzie Lasów Państwowych

ul. 22 Lipca 4 11-612
Kruklanki

tel: 87 421 70 45 fax: 87 421 70 45; 87 421 70 53 e-
mail: borki@bialystok.lasy.gov.pl

14 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie zadania z zakresu obronności kraju ul. Jagiellońska 53 10-283
Olsztyn

tel: 89 542 18 65 fax: 89 542 18 63 e-mail:
wszwolsztyn@wp.mil.pl

15 Gospodarstwo Rybackie PZW w
Suwałkach

użytkownik rybacki m. in. jeziora Mamry, Kirsajty, Harsz ul. M.Konopnickiej 10 16-
400 Suwałki

tel: 87 566 36 36 tel/fax: 87 566 40 05 e-mail:
pzw@suwalki.com.pl

16 Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z
o.o.

użytkownik rybacki m. in. jeziora Dargin, Dobskie, Kisajno,
Łabap

Piękna Góra 4c 11-500
Giżycko

tel/fax: 87 428 54 08 e-mail: gizycko@elk.com.pl

17 Gospodarstwo Rybacko-Wędkarskie w
Olsztynie

użytkownik rybacki m. in. jeziora Dejguny ul. Kraska 145 18-400
Łomża

tel: 664 460 127; 508 849 141; 728 307 909 e-mail:
projektryba@o2.eu; gro@grolsztyn.pl

18 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Olsztynie

organ nadzorujący obszar Natura 2000 ul. Dworcowa 60 10-437
Olsztyn

tel: 89 537 21 00 fax: 89 527 04 23 e-mail:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
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19 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska Olsztynie

kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i
racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; organizowanie i
koordynowanie państwowego monitoringu środowiska,
prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego
stanu oraz zachodzących w nim zmian; udział w
postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji

ul. 1-go Maja 13b 10-117
Olsztyn

tel: 89 522 08 00 tel/fax: 89 527 32 84 e-mail:
sekretariat@wios.olsztyn.pl

20 Zakład Rybactwa Jeziorowego Instytutu
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
Sakowicza w Olsztynie

działalność badawcza w zakresie doskonalenia i
upowszechniania metod produkcji rybackiej w warunkach
komercyjnego i  wędkarskiego użytkowania jezior,
wykorzystania gospodarki rybackiej jako narzędzia czynnej
ochrony ekosystemów  wodnych, zachowania bioróżnorodności
jezior i ochrony cennych gatunków ryb i raków

ul. Rajska 2 11-500 Giżycko tel: 87 428 38 81, 87 428 38 812 fax: 87 428 38 81 e-
mail: zrj@infish.com.pl

21 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie

prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w
zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego
gospodarstwa domowego, upowszechnianie programów
rolnośrodowiskowych

ul. Jagiellońska 91 10-356
Olsztyn

tel/fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29 e-
mail: sekretariat@w-modr.pl

22 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Giżycku

prowadzenie doradztwa rolniczego, upowszechnianie
programów rolnośrodowiskowych

ul. Przemysłowa 2 11-500
Giżycko

tel/fax: 87 428 51 99 e-mail: pzdr.gizycko@w-modr.pl

23 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Węgorzewie

prowadzenie doradztwa rolniczego, upowszechnianie
programów rolnośrodowiskowych

ul. Kraszewskiego 40 11-
600 Węgorzewo

tel/fax: 87 427 12 21 e-mail: pzdr.wegorzewo@w-
modr.pl

24 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa,
reprezentowanie interesów rolników, działania m.in. na rzecz
ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności
kształtowania świadomości ekologicznej producentów rolnych

ul. Lubelska 43A 10-410
Olsztyn

tel/fax 89 534 05 67, 89 527 71 89 e-mail:
wmirol@wmirol.org.pl

25 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Oddział w Olsztynie

nadzór nad realizacją programów rolnośrodowiskowych i
przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności

ul. Św. Wojciecha 2 10-038
Olsztyn

tel: 89 521 09 20 tel: 89 521 09 22 fax: 89 521 09 20 e-
mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

26 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Mazurski Oddział Regionalny –
Biuro Powiatowe w Giżycku

nadzór nad realizacją programów rolnośrodowiskowych i
przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności

Plac Grunwaldzki 9 11-500
Giżycko

tel/fax: 87 428 89 82 e-mail: bp253@arimr.gov.pl

27 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Mazurski Oddział Regionalny –
Biuro Powiatowe w Węgorzewie

nadzór nad realizacją programów rolnośrodowiskowych i
przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności

ul. Jaracza 1 11-600
Węgorzewo

tel: 87 427 00 52 fax: 87 427 50 18 e-mail:
bp266@arimr,gov.pl

28 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Olsztynie

zarządzanie gruntami rolnymi we władaniu Skarbu Państwa ul. Głowackiego 6 10-448
Olsztyn

tel:89 524 88 01 fax. 89 524 88 02 e-mail:
olsztyn@anr.gov.pl

29 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Olsztynie

zarządzanie w imieniu marszałka województwa infrastrukturą
gospodarki wodnej

ul. Partyzantów 24 10-526
Olsztyn

tel: 89 521-71-00, fax. 89 521-71-01, e-mail:
sekretariat@zmiuw.pl

30 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Olsztynie – Oddział Rejonowy w Giżycku

zarządzanie w imieniu marszałka województwa infrastrukturą
gospodarki wodnej

ul. Łuczańska 1 11-500
Giżycko

tel: 87 428 42 89 e-mail: gizycko@zmiuw.pl

31 Komitet Ochrony Orłów organizacja pozarządowa - ochrona ptaków drapieżnych ul. Niepodległości 53/55 10-
044 Olsztyn

tel.: 89 535 32 54 fax: 89 535 32 54 kontakt@koo.org.pl

32 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków

organizacja pozarządowa - ochrona dzikich ptaków i ich
siedlisk, działania zmierzające do zachowania i promowania
dziedzictwa przyrodniczego

ul. Odrowąża 24 05-270
Marki k. Warszawy

tel.: 22 761 82 05; 22 188 50 81 fax: 22 761 90 51 e-
mail: biuro@otop.org.pl

33 Klub Przyrodników organizacja pozarządowa - ochrona przyrody ul. 1 Maja 22 66-200
Świebodzin

tel/fax: 68 382 82 36 e-mail: kp@kp.org.pl
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34 Stowarzyszenie Kochamy Mazury organizacja pozarządowa - ochrona walorów krajobrazowych,
przyrodniczych i kulturowych Mazur

Al. Wojska Polskiego 8 Skr.
poczt. nr 6 11-500 Gizycko

tel: 534 711 670 e-mail: kontakt@kochamymazury.pl

35 Fundacja Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich

organizacja pozarządowa - inicjowanie i wspomaganie działań
na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich

ul. Nowowiejska 4a 11-500
Giżycko

tel: 87 428 04 13; 87 428 04 90 fax: 87 428 04 91 e-
mail: fundacja@jeziora.com.pl

36 Stowarzyszenie Właścicieli Ogródków
Działkowych „Folwark-Fuleda” w
Fuledzie

organizacja pozarządowa - propagowanie rekreacji, aktywnego
wypoczynku i sportu oraz ochrona środowiska na terenie
ogródków działkowych

ul. Suwalska 14a lok. 24 11-
500 Giżycko

tel: 87 429 26 95

37 Przedsiębiorstwo Rolne Perkun Sp. z o.o. przedsiębiorstwo prywatne - produkcja rolnicza Pierkunowo 11-500 Giżycko tel: 87 428-42-48
38 Przedsiębiorstwo Rolne Dobrol Sp. z o.o. przedsiębiorstwo prywatne - produkcja rolnicza Doba 2a 11-500 Giżycko tel. 87 428 15 90; 87 428 15 91 e-mail: dobrol@wp.pl

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji/grupy interesu, którą
reprezentuje Kontakt

1 Iwona Mirowska- Ibron Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 89 537 21 09

2 Maria Mellin Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, Regionalny
Konserwator Przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 89 537 21 00

3 Piotr Kwiatkowski Koordynator Planu ŚRODOWISKO S.C. - Wykonawca pkwiatkowski@post.pl 609 242 908
4 Magdalena Zembik Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Olsztynie
magdalena.zembik.olsztyn@rdos.gov.pl 89 537 21 07

5 Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

aleksandra.krzyszton-rzodkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl 89 537 21 09

6 Barbara Tyszkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II Ełk

barbara.tyszkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl 87 621 17 55

7 Albert Zabielski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II Ełk

albert.zabielski.olsztyn@rdos.gov.pl 87 621 17 55

8 Mariola Kwiatkowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy ŚRODOWISKO S.C. pkwiatkowski@post.pl 604 247 332
9 Jolanta Palczewska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Giżycku skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl 87 428 59 58 w. 53
10 Ewa Wojnowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski w Węgorzewie ochronasrodowiska@umw.internetdsl.pl 87 427 54 36; 504 132 365
11 Ewelina Serkis Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski w Węgorzewie architektura@wegorzewo.pl 87 427 54 11
12 Artur Pawlukowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Giżycko komunalne@ugg.pl 87 429 99 81
13 Anna Sawicka-Mułyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w Giżycku as.gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl 87 428 22 09
14 Tomasz Mułyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w Giżycku nw.gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl 87 428 29 46
15 Krzysztof Stachowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w Giżycku ks.gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl 87 428 49 64
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16 Małgorzta Gruca Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Olsztyn malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl 692 900 876
17 Grażyna Czalej-Gawrycka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Giżycko grazyna.czalej@bialystok.lasy.gov.pl 508 106 377
18 Marek Werkowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Giżycko gizycko.biuro@bialystok.lasy.gov.pl 87 429 98 65
19 Waldemar Stanisław Stelmasiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Giżycko s.stelmasiewicz@bialystok.lasy.gov.pl 87 429 98 65
20 Tomasz Jasiński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Giżycko t.jasinski@bialystok.lasy.gov.pl 87 429 98 65
21 Piotr Gawrycki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Borki piotr.gawrycki@bialystok.lasy.gov.pl 502 535 777
22 Anna Sznajderowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Borki anna.sznajderowicz@bialystok.lasy.gov.pl 87 421 70 45 w. 36
23 Adam Wojnowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PZW Gospodarstwo Rybackie PZW w

Węgorzewie
pzw@suwalki.com.pl 87 427 31 10

24 Sabina Kirson Członek Zespołu Lokalnej Współpracy WIOŚ Olsztyn s.kirson@wios.olsztyn.pl
25 Helena Wróblewska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy WIOŚ Olsztyn Delegatura Giżycko h.wroblewska@wios.olsztyn.pl
26 Piotr Traczuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Instytut Rybactwa Śródlądowego ptraczuk@infish.com.pl
27 Jolanta Herbich Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Ośrodek Doradztwa Rolniczego jola.pgr@wp.pl 606 981 623
28 Zofia Matyjasek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 87 429 13 87
29 Marzena Burzych Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich m.burzych@jeziora.com.pl 87 428 04 13
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Etap II Opracowanie projektu Planu
 

Moduł A

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość
informacji Źródło dostępu do danych

1 Materiały publikowane Akty prawne dotyczące
ustanowienia istniejących form
ochrony

Wykazy form ochrony przyrody oraz
akty prawne ustanawiające formy
ochrony przyrody na terenie OZW

Kluczowa Pliki PDF i inne, www.olsztyn.rdos.gov.pl 

2 Materiały publikowane Przewodniki metodyczne dla
siedlisk przyrodniczych i
gatunków, GIOŚ, Warszawa

Opisy siedlisk przyrodniczych i
gatunków oraz metodyka badań
monitoringowych

Kluczowa www.gios.gov.pl 

3 Materiały publikowane Herbich J. (red.) 2004. Wody
słodkie i torfowiska. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków –
podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 2

Informacje na temat siedlisk:
twardowodne oligo- i mezotroficzne
zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea (3140), starorzecza
i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion (3150),
torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (7110), torfowiska
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością Scheuzerio-
Caricetea)(7140)

Kluczowa http://natura2000.gdos.gov.pl 

4 Materiały publikowane Herbich J. (red.) 2004. Murawy,
łąki, ziołorośla, wrzosowiska,
zarośla. Poradniki ochrony siedlisk
i gatunków – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. T. 3

Informacje na temat siedliska: świeże
łąki ekstensywnie użytkowane
Arrhenatherion (6510)

Kluczowa http://natura2000.gdos.gov.pl 
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5 Materiały publikowane Herbich J. (red.) 2004. Lasy i Bory.
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. T. 5

Informacje na temat siedlisk: grąd
subkontynentalny (9170), bory i lasy
bagienne (91D0), łęgi jesionowo-
olszowe (91E0), łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (91F0)

Kluczowa http://natura2000.gdos.gov.pl 

6 Materiały publikowane Adamski P., Bartel R., Bereszyński
A., Kepel A., Witkowski Z. (red.)
2004. Gatunki Zwierząt (z
wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków –
podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 6

Informacje na temat gatunków:
zalotka większa (1042), jelonek
rogacz (1083), pachnica dębowa
(1084), zgniotek cynobrowy (1086),
różanka (1134), piskorz (1145), koza
(1149), kumak nizinny (1188)

Kluczowa http://natura2000.gdos.gov.pl 

7 Materiały publikowane Makomaska-Juchniewicz M. (red.)
2010. Monitoring gatunków
zwierząt. Przewodnik metodyczny.
Część I. GIOŚ, Warszawa

Informacje na temat gatunku:
pachnica dębowa (1084)

Kluczowa www.gios.gov.pl 

8 Materiały publikowane Makomaska-Juchniewicz M., Baran
P. (red.) 2012. Monitoring
gatunków zwierząt. Przewodnik
metodyczny. Część II. GIOŚ,
Warszawa

Informacje na temat gatunków:
zalotka większa (1042), jelonek
rogacz (1083), zgniotek cynobrowy
(1086)

Kluczowa www.gios.gov.pl 

9 Materiały publikowane Makomaska-Juchniewicz M., Baran
P. (red.) 2012. Monitoring
gatunków zwierząt. Przewodnik
metodyczny. Część III. GIOŚ,
Warszawa

Informacje na temat gatunków:
różanka (1134), piskorz (1145), koza
(1149), kumak nizinny (1188)

Kluczowa www.gios.gov.pl 

10 Materiały publikowane Mikulski Z. 1966. Kształtowanie
się działu wodnego na Wielkich
Jeziorach Mazurskich. Przegląd
Geograficzny, t. XXXVIII z 3, 1966,
PWN, Warszawa

Hydrografia i hydrologia Wielkich
Jezior Mazurskich, kwestia położenia
wododziału Pisa/Węgorapa

Istotna Papier 

11 Materiały publikowane Monitoring gatunków i siedlisk
przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Natura
2000. WYNIKI MONITORINGU.
Aktualizacja. 2012. GIOŚ.

Wyniki krajowego monitoringu
wybranych siedlisk przyrodniczych
Natura 2000

Istotna http://siedliska.gios.gov.pl 

12 Materiały publikowane Mróz W. (red.) 2010. Monitoring
siedlisk przyrodniczych.
Przewodnik metodyczny. Część I.
GIOŚ, Warszawa

Metodyka monitoringu siedlisk:
torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (żywą) (7110); bory i
lasy bagienne (91D0); łęgi jesionowo-
olszowe (Fraxino-Alnetum) (91E0)

Kluczowa www.gios.gov.pl 

13 Materiały publikowane Mróz W. (red.) 2012. Monitoring
siedlisk przyrodniczych.
Przewodnik metodyczny. Część II.
GIOŚ, Warszawa

Metodyka monitoringu siedlisk:
starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion (3150)

Kluczowa www.gios.gov.pl 
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14 Materiały publikowane Mróz W. (red.) 2012. Monitoring
siedlisk przyrodniczych.
Przewodnik metodyczny. Część III.
GIOŚ, Warszawa

Metodyka monitoringu siedlisk:
świeże łąki ekstensywnie użytkowane
Arrhenatherion (6510); torfowiska
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością Scheuzerio-Caricetea)
(7140); łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe (Ficario-Ulmetum)(91F0);
grąd subatlantycki (Stellario-
Carpinetum) (9160)

Kluczowa www.gios.gov.pl 

15 Materiały publikowane Standardowy Formularz Danych
dla OZW Ostoja Północnomazurska
(wrzesień 2009 r.)

Dane o siedliskach przyrodniczych i
gatunkach – punkt wyjścia do
wyznaczenia przedmiotów ochrony

Kluczowa PDF www.olsztyn.rdos.gov.pl 

16 Materiały publikowane Ortofotomapy i mapy
topograficzne OZW, przekazane
przez RDOŚ Olsztyn

Szczegółowe informacje o topografii,
rzeczywistym użytkowaniu gruntów i
zabudowie w OZW

Bardzo
duża

RDOŚ Olsztyn, pliki rastrowe; www.geoportal.gov.pl 

17 Materiały publikowane Corine Land Cover, 2006 Mapa pokrycia terenu wykonana na
podstawie wielospektralnych zdjęć
satelitarnych

Duża http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/interactive/clc-download 

18 Materiały publikowane The IUCN Red List of Threatened
Species

Dane o wielkości i rozmieszczeniu
populacji, trendach i zagrożeniach w
skali światowej (m.in. do oceny
stopnia izolacji populacji lokalnych)

Istotna www.iucnredlist.org 

19 Materiały publikowane Borowski Z., Borkowski J.
„Rozmieszczenie, liczebność oraz
oddziaływania bobra (Castor fiber)
na ekosystemy leśne Polski”.
Prezentacja. Instytut Badawczy
Leśnictwa

Informacje na temat rozmieszczenia i
liczebności bobra w Polsce

Istotna Prezentacja www.forumpodlaskie.pl 

20 Materiały publikowane Brylińska M. (red.) 1986. Ryby
słodkowodne Polski. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa

Informacje o rozmieszczeniu ryb
będących przedmiotami ochrony

Istotna Papier 

21 Materiały publikowane Zdanowski B., Wołos A.,
Wierzchowska M. Change patterns
in the trophic state of Lake Mamry
Północne and Lake Niegocin
(Masurian Lake District, Poland).
Limnological Review 9, 1: 39-60

Informacja o procesach eutrofizacji w
jeziorze Mamry

Ważna www.ptlim.pl 

22 Materiały publikowane Siuda W. 2012. Specyfika i
uwarunkowania lokalne a
funkcjonowanie i ochrona wód i
zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich (WJM) – Prezentacja. –
Debata Mazurska, Konferencja
Lokalnej Grupy Działania
„Mazurskie Morze”, Wierzba

Informacje o procesie eutrofizacji w
systemie Wielkich Jezior Mazurskich

Ważna www.lgrmazurskiemorze.pl 
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23 Materiały publikowane Najgrowski M. (red). Atlas
Rzeczypospolitej Polskiej, Główny
Geodeta Kraju, 1997

Dane o geologii, geomorfologii i
hydrografii

Istotna Papier 

24 Materiały publikowane Geoportal KZGW Podział hydrograficzny Istotna www.geoportal.kzgw.gov.pl 
25 Materiały niepublikowane System Informatyczny Lasów

Państwowych
Graficzno-tekstowa baza danych
dotycząca stanu lasów i gospodarki
leśnej w Lasach Państwowych

Kluczowa Pliki graficzne .shp i pliki baz danych Nadleśnictwo Borki,
Nadleśnictwo Giżycko 

26 Materiały niepublikowane WIOŚ Olsztyn. Dane z monitoringu
jezior. Excel, papier, przekazane w
2013

Wyniki z monitoringu jezior Ważna Excel, papier 

27 Materiały niepublikowane Dane o użytkownikach jezior,
Rejonowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, Warszawa, 2013

Wykaz rybackich użytkowników jezior
położonych na terenie Ostoi

Istotna Papier, plik Excel, RZGW Warszawa 

28 Materiały niepublikowane Informacje o programie
rolnośrodowiskowym, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, 2013

Wykaz działek objętych
poszczególnymi wariantami programu
rolnośrodowiskowego w 2013 r.

Kluczowa Plik Excel, ARiMR Warszawa 

29 Materiały niepublikowane Informacje o działkach we
władaniu Skarbu Państwa, Agencja
Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa, 2013 r.

Wykaz działek we władaniu Agencji w
2013 r.

Istotna Plik Excel, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 

30 Materiały niepublikowane Dane z gmin o kanalizacji – stan na
2013

Dane z gmin położonych w granicach
Ostoi dotyczące stopnia
skanalizowania poszczególnych
miejscowości oraz oczyszczalni
ścieków, w tym ilości ścieków oraz
biogenów w ściekach oczyszczonych

Istotna Pliki xls., pisma 

31 Materiały niepublikowane Masterplan dla Regionu Wielkich
Jezior Mazurskich, CowiConsult,
1993

Dane dotyczące stanu trofii jezior i ich
obciążenia ładunkiem zewnętrznym,
gospodarki ściekowej

Ważna Papier 

32 Materiały niepublikowane Masterplan dla Regionu Wielkich
Jezior Mazurskich, Środowisko
S.C., 2006

Dane dotyczące stanu trofii jezior i ich
obciążenia ładunkiem zewnętrznym,
gospodarki ściekowej

Ważna Papier 

33 Plany/programy/strategie/projekty Zarządzenie Nr 73 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Olsztynie z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia zadań
ochronnych dla rezerwatu
przyrody Sztynort

Zadania ochronne dla rezerwatu Istotna PDF, RDOŚ Olsztyn 

34 Plany/programy/strategie/projekty Łachacz A. 2002. Projekt planu
ochrony rezerwatu przyrody
„Perkuny” na okres od 1.01.2003
do 31.12.2022

Opis rezerwatu, dane dotyczące
występowania siedlisk i gatunków

Ważna Papier, RDOŚ Olsztyn 
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35 Plany/programy/strategie/projekty Wołk K., Rutkowski L., Przystański
A. 2004. Projekt planu ochrony
rezerwatów przyrody „Wyspy na
jeziorze Mamry i Kisajno” i
„Jezioro Dobskie”

Opis rezerwatów, dane dotyczące
występowania siedlisk i gatunków

Istotna PDF, RDOŚ Olsztyn 

36 Plany/programy/strategie/projekty Projekt planu ochrony rezerwatu
przyrody Mokre na okres od
1.01.2004 do 31.12.2023, Biuro
Usług Ekologicznych i
Urządzeniowo-Leśnych „OPERAT”
S.C.

Opis rezerwatu, dane dotyczące
występowania siedlisk i gatunków

Ważna PDF, RDOŚ Olsztyn 

37 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa
Borki Obrębów: Borki, Przerwanki,
Węgorzewo na okres 01.01.2010 -
31.12.2019. Wyk. BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz
planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Bardzo
ważna

Nadleśnictwo Borki 

38 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa
Giżycko na lata 2007-2016. Wyk.
BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz
planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Bardzo
ważna

Nadleśnictwo Giżycko 

39 Raporty Raporty o stanie środowiska
województwa warmińsko-
mazurskiego z lat 1999-2011

Wyniki monitoringu jezior Bardzo
ważna

www.wios.olsztyn.pl Biblioteka Monitoringu Środowiska WIOŚ
Olsztyn 

40 Raporty Wróblewska H., Kirson S. 1991.
Raport „Ocena stanu czystości
Wielkich Jezior Mazurskich z
uwzględnieniem punktowych
zrzutów ścieków (na podstawie
wyników badań z 1990 roku),
Giżycko

Wyniki monitoringu jezior Bardzo
ważna

Papier 

41 Ekspertyzy przyrodnicze Raport Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistów z prac nad projektem
SDF oraz projekt SDF i załączniki
graficzne, wykonane w ramach
umowy o dzieło nr
47/GDOŚ/DON/2009 z dnia
15.01.2009 , Olsztyn 2009

Dane terenowe i literaturowe o
rozmieszczeniu siedlisk
przyrodniczych i gatunków N2000

Kluczowa Pliki doc., shp, RDOŚ Olsztyn 

42 Ekspertyzy przyrodnicze Doktór D. (2013) Badania terenowe dotyczące
chrząszczy saproksylicznych z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej

Kluczowa Pliki doc., shp, RDOŚ Olsztyn 

43 Ekspertyzy przyrodnicze Kwiatkowski P. (2013) Badania terenowe siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I
Dyrektywy Siedliskowej oraz
gatunków roślin i zwierząt
występujących na terenie OZW

Kluczowa Pliki doc, xls i shp, RDOŚ Olsztyn 

44 Ekspertyzy przyrodnicze Wziątek B. (2013) Badania terenowe dotyczące ryb z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej

Kluczowa Pliki doc i shp, RDOŚ Olsztyn 

23



Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Usytuowanie Ostoi

 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego, Ostoja Północnomazurska znajduje się w Mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Makroregionie Pojezierza Mazurskiego,
Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich i Prowincji Niżu Wschodniobałtycko-białoruskiej. Według regionalizacji geobotanicznej J.M. Matuszkiewicza, Ostoja leży w Okręgu Mrągowsko-
Giżyckim Podkrainy Mazurskiej.

 

Geologia i gleby

 

Jeziora i zasadnicze rysy rzeźby terenu Ostoi zostały ukształtowane w wyniku ostatniego zlodowacenia. Utworami powierzchniowymi są przede wszystkim plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i
żwiry morenowe, którym miejscami towarzyszą piaski kemów (południowa część półwyspu Fuleda), holoceńskie piaski i mułki jeziorne (m.in. niskie brzegi w okolicach Sztynortu) oraz holoceńskie
torfy (obniżenia terenu o utrudnionym odpływie). Piaski i żwiry sandrowe zajmują niewielką powierzchnię między jeziorem Dejguny a półwyspem Fuleda. Gleby w dużym stopniu odzwierciedlają
charakter powierzchniowych utworów geologicznych. Przeważają stosunkowo żyzne gleby brunatne właściwe lub kwaśne, natomiast na terenach, gdzie zalegają piaski i żwiry sandrowe bądź
kemowe, wykształciły się na ogół słabsze gleby rdzawe wyługowane. W miejscach będących pod wpływem płytkich wód gruntowych wykształciły się głównie gleby torfowe i murszowe, z których
część, po na ogół sztucznym odwodnieniu, przekształciła się w gleby czarne.

 

 

 

Hydrologia i hydrografia
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Do XVI-XVII wieku jeziora kompleksu Mamr stanowiły odrębne zbiorniki wodne, które połączyły się prawdopodobnie w wyniku wybudowania na rzece Węgorapie jazu młyna wodnego. Pod
względem hydrograficznym cały obszar Ostoi należy właśnie do zlewni Węgorapy, która jest lewym dopływem Pregoły. Uznaje się, że wododział między dorzeczem Pregoły a dorzeczem Wisły
przebiega w poprzek Kanału Łuczańskiego łączącego jeziora Kisajno i Niegocin, jednak istnieją także przypuszczenia, że w pewnych okresach, gdy wzrasta stosunek odpływu Węgorapą na
północy systemu WJM do odpływu Pisą na południu systemu, linia wododziału może przesuwać się na południe tak, że część wód z jeziora Niegocin płynie na północ, zasilając kompleks Mamr.

 

 

 

Zlewnia kompleksu Mamr rozciąga się znacznie poza granice Ostoi. Powierzchnia zlewni całkowitej kompleksu Mamr wynosi ok. 720 km2, a jeśli uwzględnić zlewnię jeziora Niegocin, która może
okresowo zasilać jezior Kisajno, powierzchnia ta wzrośnie do 1053 km2. Zlewnia „stała” sięga do Puszczy Boreckiej na wschodzie i Nowej Różanki na zachodzie, natomiast zlewnia „okresowa”
obejmuje m.in. miasto Giżycko oraz rozległe tereny intensywnej produkcji rolniczej w zlewni bezpośredniej Niegocina i wpadającej do niego rzeki Staświnki. Jezioro Dejguny zasila kompleks
Mamr pośrednio, poprzez jezioro Tajty. Jezioro Harsz odprowadza swoje wody do zatoki Bodma jeziora Mamry poprzez nieduży rów.

 

 

 

Rzeźba terenu i użytkowanie gruntów

 

Podstawowa struktura użytkowania gruntów jest następująca:

 

wody 70%●

lasy 17%●
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tereny rolnicze 12%●

tereny zainwestowane (drogi, zabudowa) 1%●

 

 

 

W granicach Ostoi znajduje się jedna większa wieś – Doba i część wsi Kamionki oraz osady Fuleda i Dziewiszewo. Z Ostoją sąsiaduje miasto Giżycko, a także wsie Pierkunowo, Kal, Sztynort Duży,
Łabapa, Ruska Wieś, Trygort i Przystań. Jeziora Ostoi są użytkowane rybacko, a większość lasów to lasy gospodarcze.

 

 
Wewnętrzne i zewnętrzne powiązania ekologiczne

 

 

 
Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia ochrony ekosystemów jeziornych jest zasięg i zagospodarowanie ich zlewni, sięgającej, jak już wspomniano, daleko poza granice Ostoi. Jeśli chodzi o
ekosystemy leśne Ostoi, w tym przede wszystkim najcenniejsze lasy na zachód od kompleksu Mamr, to są one powiązane przestrzennie z przerywanym pasem żyznych lasów, ciągnących się od
Sterławek Wielkich na południu do jeziora Rydzówka na północy. Z punktu widzenia perspektyw zachowania populacji saproksylicznych chrząszczy znaczenie mają nie tylko lasy, ale w równym
stopniu aleje przydrożne, będące potencjalnymi trasami rozprzestrzeniania się osobników z aktualnych stanowisk i komunikacji z innymi populacjami.

 

 

 
Do ważniejszych powiązań Ostoi Północnomazurskiej z innymi obszarami Natura2000 należą:

 
powiązanie z Ostoją Piską, Puszczą Piską i Bagnami Nietlickimi poprzez jeziora centralnej części szlaku WJM (od Niegocina do Mikołajskiego)●

powiązanie z Ostoją Borecką i Puszczą Borecką poprzez pas lasów ciągnących się od Pieczarek przez Pozezdrze do Kut●

powiązanie z Ostoją nad Oświnem, Ostoją Jezioro Oświn i Okolice i Ostoją Warmińską poprzez lasy nad Kanałem Mazurskim.●
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Istniejące formy ochrony przyrody

 
Południowo-zachodnia część Ostoi pokrywa się częściowo z OSOP Jezioro Dobskie. W granicach Ostoi znajdują się rezerwaty przyrody:

 
Jezioro Dobskie●

Sztynort●

Mokre●

Perkuny●

Wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno●

 

 

 

Obszar Ostoi znajduje się w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

 

 

 
Gospodarka
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W przeszłości kluczowymi gałęziami gospodarki na terenie dzisiejszej Ostoi były: rybactwo, rolnictwo i leśnictwo. Z tych trzech dziedzin rybactwo uległo największej marginalizacji, natomiast
rolnictwo, w którym od wieków dominowała wielka własność ziemska, po kilkunastu latach regresu przeżywa ponowny okres prosperity. Już od stulecia systematycznie rośnie znaczenie turystyki,
w tym szczególnie turystyki wodnej i pobytowej, która być może jest obecnie w Ostoi i na jej obrzeżach największą dziedziną gospodarki. Infrastruktura turystyczna skupia się na południowych
brzegach jeziora Kisajno, ale ważnymi miejscami koncentracji funkcji turystycznych są także przylegające do Ostoi miejscowości Sztynort Duży, Pierkunowo, Pieczarki i Kal.

 

 

 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%]
Lasy Skarb Państwa 2735.4 18.8

Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 1428.1 9.8
Inne 0 0

Łąki, pastwiska Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 294.4 2.02
Inne 0 0

Złożone systemy upraw i działek Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 43.9 0.3
Inne 0 0
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Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 96.9 0.66
Inne 0 0

Bagna Skarb Państwa 63.3 0.43
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Zbiorniki wodne Skarb Państwa 9887.1 67.85
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 18 0.12
Inne 0 0

Tereny zabudowane Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 5.9 0.04
Inne 0 0

 

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta
dopłatami UE [ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu

Różne użytki rolne Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 14.12 Program rolnośrodowiskowy (PRŚ), Wariant (W) 1.1. Zrównoważony system gospodarowania
Inne 0 -

Grunty orne Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 9.58 PRŚ W 2.1 Uprawy rolnicze, dla których zakończono okres przestawiania
Inne 0
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Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 37.76 PRŚ W 2.2 Uprawy rolnicze w okresie przestawiania
Inne 0 -

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 33.52 PRŚ W 2.3 Trwałe użytki zielone, dla których zakończono okres przestawiania PRŚ, W 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych

ptaków (na obszarach Natura 2000)
Inne 0 -

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 20.65 PRŚ W 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000
Inne 0 -

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 30.66 PRŚ W 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków (na obszarach Natura 2000)
Inne 0 -

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0
Własność komunalna 7.05 PRŚ, W 5.7 Półnaturalne łąki świeże (na obszarach Natura 2000)
Własność prywatna 0
Inne 0

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

L.p. Tytuł opracowania
Instytucja odpowiedzialna za

przygotowanie
planu/programu/wdrażanie

projektu

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć
wpływ na przedmioty ochrony

Przedmioty ochrony
objęte wpływem

opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub

kompensujących
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1 Uchwała Nr XII/130/07 Rady Gminy Giżycko z dnia
21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

Gmina Giżycko Rozległe tereny projektowanej zabudowy, m.in. nad
jeziorami Dejguny, Tajty, Dobskie, Kisajno i Dargin
Brak wzmianki o Ostoi Północnomazurskiej

Jeziora ramienicowe
(3140), jeziora
eutroficzne (3150), łąki
rajgrasowe (6510),
kumak nizinny (1188),
zalotka większa (1042),
koza (1149), różanka
(1134)

Studium przewiduje
kanalizację części
projektowanych terenów
zabudowy, jednak nie ma
wiążących zapisów do
miejscowych planów.

2 Uchwała Nr XXI/193/04 Rady Gminy Giżycko z
dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Giżycko we wsi Fuleda,
obręb geodezyjny Kamionki (I) - (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. nr 121 z dnia 03.09.2004, poz. 1563)

Gmina Giżycko Możliwość kilkukrotnego dogęszczenia zabudowy już
zrealizowanej na podstawie planu Dopuszczenie
gospodarki ściekowej opartej na szambach

Jeziora eutroficzne
(3150), różanka (1134),
koza (1149)

Plan przewiduje
możliwość, a nie
obowiązek
skanalizowania terenu.

3 Uchwała Nr XVII /209/2012 Rady Gminy Giżycko z
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Giżycko we wsi Fuleda,
obręb geodezyjny Kamionki (I) – (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 2044)

Gmina Giżycko Możliwość kilkukrotnego dogęszczenia zabudowy
istniejącej i kilkukrotnego powiększenia powierzchni
terenów zabudowanych

Jeziora eutroficzne
(3150), łąki rajgrasowe
(6510), różanka (1134),
koza (1149)

Plan mówi o obowiązku
przyłączenia do
kanalizacji w terminie
wskazanym w Krajowym
Programie Gospodarki
Ściekowej ale zastrzega,
że realizacja kanalizacji
nie będzie stanowiła
zadania własnego gminy

4 Uchwała Nr 282/02 Rady Gminy Giżycko z dnia
18.04.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
zabudowy wakacyjnej we wsi Kamionki

Gmina Giżycko Zagrożenia niewielkie - zespół zabudowy rekreacyjnej i
pensjonatowej nad j. Dejguny na terenie dotychczas nie
zainwestowanym, na gruntach ornych, oddzielony od
jeziora pasem lasu o szerokości 50 – 280 m. Ryzyko
dewastacji linii brzegowej zmniejsza sąsiedztwo
ogólnodostępnego kąpieliska przy biwaku ALP

Jeziora ramienicowe
(3140), różanka (1134),
koza (1149)

Plan nakłada obowiązek
przyłączenia zabudowy
do kanalizacji (nie
dopuszcza realizacji
rozwiązań
indywidualnych)

5 Uchwała Nr XXX/348/09 Rady Gminy Giżycko z
dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu wsi Kamionki
gmina Giżycko – (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 83
z dnia 15 czerwca 2010 r., poz. 1358)

Gmina Giżycko Zagrożenia niewielkie do umiarkowanych – możliwość
realizacji ok. 25 działek letniskowych na istniejących
gruntach ornych, w odległości 110-150 m od jeziora, i
urządzenia plaży gminnej kosztem fragmentu
trzcinowiska. Ryzyko dewastacji linii brzegowej na
wysokości zabudowy, która ciągnie się na odcinku ok.
560 m

Jeziora eutroficzne
(3150), różanka (1134)

Plan nakłada obowiązek
przyłączenia zabudowy
do kanalizacji, jeżeli jest
taka możliwość. Należy
uznać, że taka możliwość
istnieje (kanalizacja
kończy się w pobliżu
planowanych działek)

6 Uchwała Nr XII/133/07 Rady Gminy Giżycko z dnia
21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu wsi Pierkunowo
gmina Giżycko – (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 41
z dnia 12 marca 2008 r., poz. 1358)

Gmina Giżycko Możliwość dowolnego dogęszczania zabudowy Niejasne
zapisy dotyczące lokalizacji pomostów

Jeziora ramienicowe
(3140), łąki rajgrasowe
(6510), różanka (1134),
koza (1149)

Plan nakłada obowiązek
przyłączenia zabudowy
do kanalizacji (nie
dopuszcza realizacji
rozwiązań
indywidualnych)
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7 Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Giżycko z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu wsi Pierkunowo – obręb geodezyjny
Antonowo, gmina Giżycko (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. Nr 27 z 15.03.2011 r., poz. 504)

Gmina Giżycko Brak istotnych zagrożeń – teren już w znacznym
stopniu zainwestowany, plan bezwzględnie wymaga
przyłączenia zabudowy do kanalizacji, umiarkowane
wskaźniki intensywności zabudowy

8 Uchwała Nr IV/38/02 Rady Gminy Giżycko z dnia
19.12.2002 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów
wsi Antonowo, w gminie Giżycko

Gmina Giżycko Ok. 10 ha nowej zabudowy między jeziorem Kisajno a
rezerwatem torfowiskowym „Perkuny”, w
bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu

Torfowiska wysokie
(7110), torfowiska
przejściowe (7140),
jeziora eutroficzne
(3150), różanka (1134),
koza (1149)

Plan nakazuje
przyłączanie zabudowy
do kanalizacji, jeśli ta
istnieje, ale to raczej za
mało, aby uchronić
torfowisko przed
oddziaływaniem osiedla
mieszkaniowego

9 Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Giżycko z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko
dla części obrębu wsi Antonowo (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 25 z 10.03.2011 r., poz. 456)

Gmina Giżycko Brak zagrożeń – teren zakładu mięsnego z dala od
siedlisk przyrodniczych, wyposażony w pełną
infrastrukturę ochrony środowiska i podłączony do
kanalizacji miejskiej

10 Uchwała Nr XV/109/99 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia 27.09.1999 r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Węgorzewo

Gmina Węgorzewo Zagrożenia znaczne: - Znaczny rozwój zabudowy na
północnym brzegu Mamr (Przystań, Trygort, Ruska
Wieś), a także na półwyspie Kal nad Święcajtami
(zlewnia pośrednia Mamr). - Rozwój zabudowy nad j.
Dobskim (okolice Radziej i Jerzykowa) - Brak wzmianki
o N2000 - Dowolność w lokalizacji zabudowy
letniskowej

Jeziora ramienicowe
(3140), różanka (1134),
koza (1149) Jeziora
eutroficzne (3150),
różanka (1134), koza
(1149)

11 Uchwała Nr LII/384/2002 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa
letniskowego w obrębie wsi Trygort na działce o
nr ewidencyjnym 240/6 (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 65 z dnia 27 maja 2002 r., poz. 973)

Gmina Węgorzewo Brak istotnych zagrożeń – 10 budynków odgrodzonych
od jeziora pasem istniejącej i projektowanej zieleni;
bezwzględny nakaz przyłączenia zabudowy do
kanalizacji z odprowadzeniem do Węgorzewa

Jeziora ramienicowe
(3140), różanka (1134),
koza (1149)

12 Uchwała Nr XLVII/366/2001 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy pensjonatowo-
mieszkalnej w obrębie wsi Trygort na działce o nr
ewidencyjnym 155/3

Gmina Węgorzewo Zagrożenia mało nasilone – budynek pensjonatowy na
ok. 20 miejsc, odgrodzony od jeziora szerokim pasem
zieleni; niewielki teren nad brzegiem przeznaczony pod
plażę/przystań. Plan dopuszcza realizację zbiornika
szczelnego do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej.

Jeziora ramienicowe
(3140), różanka (1134),
koza (1149)
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13 Uchwała Nr XIX/136/03 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
we wsi Sztynort Duży I, gmina Węgorzewo (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 14, poz. 229)

Gmina Węgorzewo Istotne zagrożenie dla rezerwatu Sztynort i okolic – ok.
30 działek budowlanych w wąskim pasie między
starodrzewem przydrożnym a ścianą lasu, w miejscu,
gdzie od dawna trwa proces sukcesji naturalnej w
kierunku grądu. Lokalne zagrożenie dla integralności
Ostoi. Realizacja planu doprowadzi do zniszczenia
istniejącej roślinności. Poza tym istnieje ryzyko
zaśmiecania, lokalnych zmian stosunków wodnych
(sąsiadujący las rezerwatowy to Lw),
rozprzestrzeniania się niepożądanych, synantropijnych
gatunków roślin, potencjalnie także niekontrolowanej
wycinki drzew. Plan niezgodny z obowiązującym
SUiKZP gminy Węgorzewo.

Grąd subkontynentalny
(9170-2)

Plan nakazuje
podłączenie zabudowy do
oczyszczalni w
Sztynorcie i zakazuje
podziałów terenów
zajętych przez
starodrzew.

14 Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina
Węgorzewo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 23
lipca 2013 r., poz. 2362)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia mało nasilone – kilka działek budowlanych
powiązanych z istniejącymi zagrodami; pole namiotowe
nad jeziorem, zachowanie istniejących zadrzewień.
Plan dopuszcza realizację zbiornika szczelnego do
czasu realizacji kanalizacji zbiorczej.

Jeziora ramienicowe
(3140), różanka (1134),
koza (1149)

15 Uchwała Nr XVIII/125/2003 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „RUSKA WIEŚ – KOLONIA NAD
JEZIOREM MAMRY” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z
2004 r., Nr 9, poz. 175)

Gmina Węgorzewo Formalnie zagrożenia do przyjęcia – zabudowy dużo,
ale odsunięta od jeziora i z obowiązkiem
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Faktyczne
zagrożenia trudne do oceny, ale mogą być duże – plan
jest niezgodny z obowiązującym studium, a
zrealizowany basen portowy (2,6 ha) jest wielokrotnie
większy niż przewidziany w planie.

Jeziora ramienicowe
(3140), różanka (1134),
koza (1149)

Plan zakłada
odprowadzanie ścieków
do kanalizacji miejskiej
(pośrednio do Węgorapy)

16 Uchwała Nr XIII/84/2003 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Półwyspu Kal w gminie
Węgorzewo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego Nr
151, poz. 1832 z dnia 24 września 2003 r.)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia do przyjęcia – zabudowa skupia się w
zlewni Święcajt, plan nakazuje przyłączanie zabudowy
do kanalizacji, postanowienia planu w znacznej mierze
zrealizowane. Zabudowa nie koliduje z rozpoznanymi
łąkami rajgrasowymi. Zagrożenia mają charakter
pośredni – zwiększone spływy powierzchniowe do
Święcajt pośrednio zwiększą ładunek biogenów
zasilających Mamry.

Jeziora ramienicowe
(3140)

lan zakłada
odprowadzanie ścieków
do kanalizacji miejskiej
(pośrednio do Węgorapy)

17 Uchwała Nr XLVI/358/2001 z 28 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa letniskowego w obrębie Radzieje
(Dz. Urz. Woj, Warm-Maz. Nr 10 poz. 194 z 24
stycznia 2002 r.)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia do przyjęcia – teren od dawna podzielony i
w większości zagospodarowany, więc dalsza realizacja
planu niewiele zmieni; plan dopuszcza rozwiązania
tymczasowe w gospodarce ściekowej; konsekwencją
realizacji jest m.in. postępująca degradacja litoralu
(dzikie pomosty w trzcinach itd.)

Jeziora eutroficzne
(3150), różanka (1134)

18 Uchwała Nr XLVI/360/2001 z 28 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-
penjonatowej i letniskowej, obręb Ruska Wieś,
działki nr ewidencyjny 56/2, 57, 58 (Dz. Urz. Woj,
Warm-Maz. Nr 10 poz. 195 z 24 stycznia 2002 r.)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia pomijalne – kilka działek budowlanych z
dala od jeziora, oddzielonych od wody rozległym płatem
zadrzewień i zakrzewień.
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19 Uchwała Nr XLVI/361/2001 z 28 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy siedliskowej na działce nr 117 w
obrębie geodezyjnym Pilwa (Dz. Urz. Woj, Warm-
Maz. Nr 10 poz. 196 z 24 stycznia 2002 r.)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia pomijalne – jedna zagroda ok. 300 m od
jeziora Dobskiego

20 Uchwała Nr L/377/2002 z 27 lutego 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo -
Wyspa (Dz. Urz. Woj, Warm-Maz. Nr 46 poz. 715 z
15 kwietnia 2002 r.)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia dla Ostoi pomijalne – wyspa między dwiema
odnogami Węgrapy, poza zlewnią kompleksu Mamr

21 Uchwała Nr LVIII/459/2010 z 29 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie Kal, gmina Węgorzewo (Dz.
Urz. Woj, Warm-Maz. Nr 210 poz. 2826 z 23
grudnia 2010 r.)

Gmina Węgorzewo Zagrożenia znikome – uzupełnienie istniejącej i
planowanej zabudowy na półwyspie Kal, przede
wszystkim w zlewni j. Święcajty

Jeziora ramienicowe
(3140)

22 Uchwała Nr XII/60/99 Rady Gminy w Pozezdrzu z
dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Zagrożenia znaczne: - rozległe tereny pod zabudowę
nad j. Dargin (Nowy Harsz, Kolonia Harsz, Skłodowo),
a także nad j. Harsz (Harsz) - brak wzmianki o N2000 -
brak zapisów o ochronie barier biogeochemicznych

Jeziora eutroficzne
(3150), różanka (1134),
koza (1149)

Studium postuluje
docelowo skanalizowanie
całej gminy

23 Uchwała Nr XLI/205/06 Rady Gminy Pozezdrze z
dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie „KOLONIA HARSZ”,
obręb Harsz, gmina Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Zagrożenia potencjalnie istotne – możliwy wzrost
ładunku biogenów docierających do jezior ze spływem
obszarowym z rozległych nowych terenów
zabudowanych, obecnie pokrytych darnią

Jeziora ramienicowe
(3140), jeziora
eutroficzne (3150)

Skanalizowanie terenu z
zakazem rozwiązań
przejściowych

24 Uchwała Nr IX/43/11 Rady Gminy Pozezdrze z
dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów „NOWY HARSZ”
położonych w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Zagrożenia potencjalnie istotne – wzrost ładunku
biogenów docierających do jeziora ze spływem
obszarowym z rozległych nowych terenów
zabudowanych, obecnie pokrytych darnią. Realizacja
planu będzie wymagała usunięcia znacznej ilości
drzew, w tym części nadbrzeżnego łęgu (poza granicą
Ostoi).

Jeziora eutroficzne
(3150), łęgi jesionowo-
olszowe (91E0-3) tuż za
granicą Ostoi

Skanalizowanie terenu z
zakazem rozwiązań
przejściowych
Pozostawienie pasa
zieleni naturalnej przy
jeziorze

25 Uchwała Nr XXXIX/197/06 Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 08 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie „OKOWIZNA", obręb
Harsz, gmina Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Formalnie zagrożenie niewielkie – kilka budynków
letniskowych w odległości 100 – 140 m od jeziora.
Jednak w rzeczywistości budynki są realizowane tak
blisko, jak na to pozwala pas zadrzewień (ok. 40 m od
wody)

Jeziora eutroficzne
(3150), koza (1149),
różanka (1134)

Skanalizowanie terenu z
zakazem rozwiązań
przejściowych
Pozostawienie pasa
zieleni naturalnej przy
jeziorze

26 Uchwała Nr XXXVII/187/05 Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 29 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie „SKŁODOWO”, obręb
Harsz, gmina Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Zagrożenia generalnie niewielkie – teren częściowo
zainwestowany, a nowa zabudowa planowana głównie
na gruntach ornych (podatnych na erozję). Istotnym
zagrożeniem dla pasa szuwarów (ok. 300 m) jest plan
budowy basenu portowego na terenie 7WS.

Jeziora eutroficzne
(3150), koza (1149),
różanka (1134)

Skanalizowanie terenu z
zakazem rozwiązań
przejściowych
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27 Uchwała Nr XLII/214/06 Rady Gminy Pozezdrze z
dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu terenu
„SKŁODOWO”, obręb Harsz, gmina Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Zagrożenia nieistotne – jednostkowa zmiana planu o
charakterze formalnym

Skanalizowanie terenu z
zakazem rozwiązań
przejściowych

28 Uchwała Nr XVII/99/08 Rady Gminy Pozezdrze z
dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie „STEPY”, obręb Harsz,
gmina Pozezdrze

Gmina Pozezdrze Zagrożenia znaczne: duży obszar nowej zabudowy nad
jeziorem Mamry, na ekstensywnie użytkowanych
łąkach, wśród których są łąki rajgrasowe. Realizacja
planu z pewnością doprowadzi do zniszczenia części
łąk, dewastacji znacznej części linii brzegowej
(szerokość szuwarów dochodzi tu do 200 m) i do
nasilenia transportu biogenów ze spływem
obszarowym.

Jeziora ramienicowe
(3140), koza (1149),
różanka (1134)

Skanalizowanie terenu z
zakazem rozwiązań
przejściowych

29 Uchwała Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w Rynie z
dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ryn

Gmina Ryn Zagrożenie istotne – dość znaczny rozwój zabudowy we
wsiach Grzybowo i Kronowo, nad jeziorem Dejguny.

Jeziora ramienicowe
(3140)

30 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Węgorzewo do 2015 r., Węgorzewo 2000

Gmina Węgorzewo Zagrożenia potencjalne - rozwój turystyki i
infrastruktury turystycznej: „przystosowanie do potrzeb
turystyki elementów środowiska, które stanowią
właściwy cel wyjazdów”, „zapewnienie .. dostępności
komunikacyjnej … obiektów stanowiących cel
wyjazdów”, zapewnienie turystom niezbędnych
warunków w miejscu lub na szlaku będącym celem
podróży” „zagospodarowanie terenów depresyjnych”.
Działania sformułowane bardzo ogólnie, ale
potencjalnie ryzykowne.

Jeziora ramienicowe
(3140), jeziora
eutroficzne (3150), łąki
rajgrasowe (6510),koza
(1149), różanka (1134),
pachnica (1084), kumak
nizinny (1188)

31 Uchwała nr XLII/328/2006 Rady Powiatu w
Giżycku z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany
programu „Uwarunkowania i Możliwości Rozwoju
Powiatu Giżyckiego – Zintegrowany Program
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu”

Powiat Giżycki Zagrożenia potencjalne - rozwój turystyki i
infrastruktury turystycznej: „Tereny atrakcyjne
turystycznie, nawet o unikalnych walorach
przyrodniczych ... nie mogą funkcjonować bez dobrze
rozwiniętej infrastruktury turystycznej”, sprowadzenie
ochrony środowiska do rozbudowy wodociągów i
kanalizacji. Działania sformułowane bardzo ogólnie, ale
potencjalnie ryzykowne.

Jeziora ramienicowe
(3140), jeziora
eutroficzne (3150), łąki
rajgrasowe (6510), koza
(1149), różanka (1134),
pachnica (1084), kumak
nizinny (1188)

32 Uchwała Nr XVI/94/2007 Rady Powiatu
Węgorzewskiego z dnia 25 października 2007 r. w
sprawie uchwalenia Zintegrowanego Programu
Rozwoju Powiatu Węgorzewskiego na lata 2007 –
2015

Powiat Węgorzewski Zagrożenia pomijalne

33 Lokalna Strategia Rozwoju Związku Stowarzyszeń
na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich (LDG9) na lata 2009-
2015

Związek Stowarzyszeń na rzecz
Rozwoju Gmin Północnego
Obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich LGD9

Zagrożenia potencjalne - rozwój turystyki i
infrastruktury turystycznej: „Zagospodarowanie
brzegów jezior i rzek dla potrzeb rekreacji i turystyki
(plaże, miejsca postojowe i biwakowe, pomosty i
przystanie i bazy żeglarskie)”. Działania sformułowane
bardzo ogólnie, ale potencjalnie ryzykowne.

Jeziora ramienicowe
(3140), jeziora
eutroficzne (3150), koza
(1149), różanka (1134)

Strategia zakłada pewne
działania z zakresu
edukacji ekologicznej
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34 Uchwała Nr XXVIII/335/13 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia
strategi rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku
2025

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

Zagrożenia potencjalne: „lepsze udostępnienie drogami
krajowymi obszaru WJM mieszkańcom metropolii
warszawskiej”, modernizacja i rozbudowa szlaków
wodnych „ze szczególnym uwzględnieniem WJM”.
Działania sformułowane bardzo ogólnie, ale
potencjalnie ryzykowne.

Jeziora ramienicowe
(3140), jeziora
eutroficzne (3150), koza
(1149), różanka (1134)

35 Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Borki
Obrębów: Borki, Przerwanki, Węgorzewo na okres
01.01.2010 - 31.12.2019. Wyk. BULiGL

Nadleśnictwo Borki Zagrożenia umiarkowane: - buk, modrzew, jawor w
składach upraw - sosna 30-40% w planowanych
składach upraw na LMŚw niezależnie od obecnego
składu drzewostanów, które mają być odnawiane -
możliwość pomijania graba i lipy w składach upraw na
siedliskach grądowych - możliwość wprowadzania 20%
sosny na Lśw (typ lasu So-Db-Gb) - stosowanie rębni
gniazdowych IIIA i IIIB w dobrze wykształconych
grądach (po powołaniu rezerwatu Sztynort nieaktualne)
- stosowanie rębni zupełnych IB siedliskach Lw
(siedliska grądu wilgotnego i łęgu jesionowo-
wiązowego) (po powołaniu rezerwatu Sztynort
nieaktualne) - możliwość stosowania rębni zupełnych w
łęgach na siedliskach OLJ (zagrożenie potencjalne - w
granicach Ostoi nie zaplanowano takich zabiegów)

Grąd subkontynentalny
(9170-2), łęg jesionowo-
wiązowy (91F0), łęg
jesionowo-olszowy (91E0-
2)

Plan zawiera szereg
ustaleń sprzyjających
zachowaniu i poprawie
stanu siedlisk, w tym
m.in. szerokie
stosowanie rębni IVD do
odnowienia olsów nad
jeziorami oraz grądów i
łęgów w granicach Ostoi

36 Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Giżycko na lata
2007-2016. Wyk. BULiGL

Nadleśnictwo Giżycko - stosowanie rębni zupełnej IB w olsach nad jeziorami
(naruszenie podatnych na erozję gleb torfowych, ryzyko
zniszczenia niezidentyfikowanych płatów łęgowych) -
stosowanie rębni zupełnej IB na siedliskach BMśw w
pobliżu jezior (20-30 m od jeziora Dejguny) -
stosowanie (sporadyczne) rębni IIIA na stokach nad
jeziorami - stosowanie rębni gniazdowych IIIA i IIIB w
dobrze wykształconych grądach

Grąd subkontynentalny
(9170-2), łęg jesionowo-
wiązowy (91F0), łęg
jesionowo-olszowy (91E0-
2), jeziora eutroficzne
(3150), jeziora
ramienicowe (3140)

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

L.p. Przedmiot ochrony Ocena
ogólna

Powierzchnia
(w ha)

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie w
obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do
wyłączenie z prac terenowych

Owady
1 1083 Jelonek rogacz B 1 Zobacz na mapie Średni Pojedyncze obserwacje sprzed kilku lat, poszukiwania w 2013 r.
2 1084 Pachnica dębowa B 1 Zobacz na mapie Dobry Wieloletnie obserwacje i inwentaryzacje, w tym badania z 2013 r.
3 1042 Zalotka większa C 1 Zobacz na mapie Słaby Przygodne obserwacje zalotki większej nad małymi zbiornikami w

czasie prac terenowych w 2013 r.
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4 1086 Zgniotek cynobrowy B 1 Zobacz na mapie Średni Pojedyncze obserwacje sprzed kilku lat, poszukiwania w 2013 r.
Płazy

1 1188 Kumak nizinny C 1 Zobacz na mapie Średni Nasłuchy nad wybranymi małymi zbiornikami wodnymi
Ryby i Minogi

1 1149 Koza B 1 Zobacz na mapie Średni Połowy na jeziorach z użyciem agregatu prądotwórczego
2 1145 Piskorz C 1 Zobacz na mapie Średni Połowy na jeziorach z użyciem agregatu prądotwórczego
3 1134 Różanka B 1 Zobacz na mapie Średni Połowy na jeziorach z użyciem agregatu prądotwórczego

Siedliska przyrodnicze
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i

subkontynentalny
C 1079.82 Zobacz na mapie Średni Poszukiwanie i ocena płatów w granicach ostoi, wyrywkowa

weryfikacja płatów podanych przez WZS, analiza danych z SILP
2 91E0 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i

jesionowe
C 106.43 Zobacz na mapie Średni Poszukiwanie i ocena płatów w granicach ostoi, wyrywkowa

weryfikacja płatów podanych przez WZS, analiza danych z SILP
3 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-

-jesionowe
B 74.29 Zobacz na mapie Średni Poszukiwanie i ocena płatów w granicach ostoi, wyrywkowa

weryfikacja płatów podanych przez WZS, analiza danych z SILP
4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki

użytkowane ekstensywnie
C 109.98 Zobacz na mapie Dobry Poszukiwanie, kartowanie i ocena płatów w granicach ostoi

5 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

A 7160.54 Zobacz na mapie Średni Wyrywkowe obserwacje terenowe, analiza danych WIOŚ z lat 1991-
2010, w tym badań makrofitów j. Dobskie w 2010 r.

6 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea)

C 5.39 Zobacz na mapie Dobry Poszukiwanie i ocena płatów w granicach ostoi, wyrywkowa
weryfikacja płatów podanych przez WZS

7 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne
zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic

A 3131.06 Zobacz na mapie Średni Badania roślinności podwodnej północnej części j. Dejguny, analiza
danych WIOŚ, w tym badań makrofitów j. Mamry w 2010 r.

8 91D0 * Bory i lasy bagienne C 30.56 Zobacz na mapie Średni Poszukiwanie i ocena płatów w granicach ostoi, wyrywkowa
weryfikacja płatów podanych przez WZS, analiza danych z SILP

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

 

Siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony w Ostoi
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3140 - Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

 
W związku z brakiem podręcznika monitoringu siedliska 3140 w czasie sporządzania PZO, dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że za jeziora ramienicowe można uznać te, w których
udział ramienic w roślinności w łącznej powierzchni porośniętej nimfeidami i elodeidami wynosi przynajmniej 20%. Do jezior ramienicowych należą jeziora Mamry, Dejguny i (wg danych WZS)
Dziewiszewskie. W jeziorze Mamry ramienice zajmują blisko 70% powierzchni zajętej przez roślinność zanurzoną i z liśćmi pływającymi. W północnej części Dejgun ramienice stanowią ponad
40% składu łąk podwodnych (części południowej nie badano). W Mamrach wyraźnym dominantem wśród ramienic jest Chara tomentosa, natomiast w Dejgunach – Nitellopsis obtusa. Brak jest
bliższych danych o roślinności jeziora Dziewiszewskiego.

 
Strukturę i funkcje siedliska 3140 w Ostoi oceniono na U1 (niezadowalająca) m.in. ze względu na obniżoną przezroczystość wody i istotny udział rogatka sztywnego w Mamrach oraz znaczny
udział rogatka sztywnego i obniżony udział ramienic w roślinności zanurzonej Dejgun.

 
Zagrożeniem dla jezior ramienicowych są wszelkie formy działalności ludzkiej w zlewni, przyczyniające się do nasilenia dopływu do jezior substancji biogennych, w tym przede wszystkim fosforu i
azotu. Obecnie największym źródłem biogenów są prawdopodobnie spływy obszarowe z terenów rolniczych. Niepokojąca jest bardzo silna presja inwestorów prywatnych i gmin na zabudowę
brzegów jezior i ich okolic, dotychczas zurbanizowanych w nikłym stopniu. Jeżeli zamierzenia inwestycyjne postulowane w obowiązujących studiach i planach zagospodarowania, w planach
zagospodarowania będących w opracowaniu i w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy zostaną zrealizowane, będzie to najprawdopodobniej oznaczało znaczne pogorszenie sytuacji jezior
ramienicowych, nie tylko ze względu na ścieki sanitarne z zabudowy, ale także z powodu fragmentacji barier ochronnych, jakimi są szuwary, nasilonego spływu mocno zanieczyszczonych wód
opadowych z nawierzchni utwardzonych, nasilonej erozji związanej z pracami budowlanymi, oraz poważnego wzrostu ładunku zanieczyszczeń trafiających do wód z jachtów (obecnie jeziora
ramienicowe są stosunkowo słabo wykorzystywane do celów turystyki wodnej). Poważnym czynnikiem kształtującym jakość wód jeziora Mamry są z pewnością wody dopływające z jeziora
Kirsajty, a przede wszystkim z eutroficznego jeziora Święcajty.

 
3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

 

Poza Mamrami, Dejgunami i jeziorem Dziewiszewskim wszystkie jeziora Ostoi są zbiornikami eutroficznymi. Kisajno, Dargin i Dobskie należą do najlepiej zachowanych, największych i najbardziej
reprezentatywnych jezior eutroficznych w Polsce. Proces eutrofizacji jest w nich stosunkowo mało zaawansowany, a warunki tlenowe (jak na siedliska 3150) bardzo dobre. We wszystkich trzech
wciąż jeszcze występują ramienice (WIOŚ, obserwacje własne), a jezioro Dobskie było jeszcze w latach 60-tych uznawane za ramienicowe (WIOŚ za Bernatowiczem). Szczegółowe badania
makrofitów j. Dobskiego wykonał WIOŚ w 2010 r. Stwierdzono w nim 5 gatunków ramienic, 10 gatunków ze związku Potamion i 3 gatunki ze związku Nymphaeion. Choć udział ramienic jest
bliski 20%, to równie wysoki jest udział rogatka sztywnego, gatunku typowego dla jezior o wysokiej trofii. Może to wskazywać na to, że procesy eutrofizacji jeziora wciąż zachodzą dość szybko.
Jezioro Dargin, gdzie dominuje psammolitoral, ma przypuszczalnie zbliżoną strukturę flory naczyniowej. Na jeziorze Kisajno, gdzie w litoralu panują najbardziej zróżnicowane warunki i które
cechuje się nieco wyższą trofią, znacznie większą rolę odgrywają nymfeidy a wśród roślinności zanurzonej prawdopodobnie dominują rdestnice. Wysokimi walorami cechuje się także jezioro
Harsz z bujnymi łąkami rdestnic.

 
Strukturę i funkcje jezior eutroficznych w Ostoi oceniono na FV (właściwa).
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Zagrożenia dla jezior eutroficznych są takie same, jak w przypadku jezior ramienicowych – rolnictwo, urbanizacja i turystyka, zarówno w zlewni bezpośredniej, jak i w pośredniej.

 
6510 - Świeże łąki ekstensywnie użytkowane (Arrhenatherion)

 
Łąki niżowe z zespołu Arrhenatherion, zwykle z rajgrasem wyniosłym, to siedliska antropogeniczne, wykształcające się na stosunkowo żyznych i świeżych (najczęściej brunatnych) glebach,
użytkowanych przez wiele lat zwykle jako jedno- lub dwukośne łąki, na których pierwszy pokos przypada nie wcześniej niż na przełomie wiosny i lata. W warunkach intensyfikacji rolnictwa łąki
takie, mimo że wciąż jeszcze rozpowszechnione, zdają się szybko tracić areał na korzyść gruntów ornych oraz intensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, a z drugiej strony – nie użytkowanych
ziołorośli, zbiorowisk ruderalnych i formacji krzewiastych. W Ostoi łąki rajgrasowe występują przede wszystkim na półwyspach Fuleda i Kal oraz między jeziorami Harsz i Mamry. Na Fuledzie są
to zbiorowiska z panującym rajgrasem wyniosłym, na Kalu – zbiorowiska z rajgrasem lub (mniej żyzne) z kostrzewą czerwoną, natomiast między Mamrami a Harszem można mówić o mozaice łąk
rajgrasowych i wyczyńcowych bądź o najwilgotniejszych postaciach łąk rajgrasowych. Większość płatów jest dość uboga pod względem gatunków, niemniej występują tu m.in. dzwonek
rozpierzchły, przytulia biała, kozibród łąkowy, świerzbnica polna i pępawa dwuletnia.

 
Strukturę i funkcje łąk rajgrasowych w Ostoi oceniono na U1 (niezadowalająca) m.in. ze względu na stosunkowo niską liczbę gatunków charakterystycznych w płatach, podwyższony udział
rodzimych gatunków ekspansywnych i obcych gatunków inwazyjnych i nagromadzenie martwej materii organicznej (wojłok).

 
Wydaje się, że na Fuledzie powierzchnia łąk rajgrasowych stopniowo zmniejsza się w wyniku zaniechania użytkowania – na siedliskach wilgotniejszych pojawiają się nitrofilne ziołorośla z trybulą
leśną i podagrycznikiem, a na siedliska suchsze i uboższe w nutrienty wkracza sosna.
W niektórych miejscach (m.in. Pierkunowo) zagrożeniem jest intensyfikacja rolnictwa. Ponadto, na Kalu część łąk zagrożona jest rozwijającą się zabudową.

 

 
7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością (Scheuzerio-Caricetea)

 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska z roślinnością z klasy Scheuzerio-Caricetea występują w Ostoi w trzech niedużych płatach, położonych w pobliżu jeziora Dejguny, niedaleko Okowizny i w
rezerwacie Perkuny. We wszystkich istotnymi składnikami zbiorowisk są m.in. czermień błotna, turzyca dzióbkowata i wełnianka wąskolistna oraz zielone torfowce, w części obecne są m.in.
siedmiopalecznik błotny, turzyca pospolita i bobrek trójlistkowy. Pojawiają się także gatunki przechodzące z torfowisk wysokich (m.in. wełnianka pochwowata, żurawina błotna, bagno zwyczajne).
Jest prawdopodobne, że torfowiska przejściowe w ostatnim okresie zwiększyły swoją powierzchnię, ponieważ na wszystkich trzech stanowiskach występują pozostałości po bagiennych
drzewostanach, a poziom wód jest podniesiony w wyniku działalności bobrów.

 
Strukturę i funkcje torfowisk przejściowych oceniono na FV (właściwa).
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Wyraźne istniejące zagrożenia dotyczą tylko płatu w rezerwacie Perkuny, zagrożonego eutrofizacją z powodu działalności rolniczej w sąsiedztwie, a także planami zabudowy przy granicy
rezerwatu. Potencjalnym, poważnym zagrożeniem, byłoby naruszenie stosunków wodnych w wyniku udrożnienia istniejących rowów melioracyjnych (likwidacja tam bobrowych).

 
9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

 
Grądy są w ostoi najbardziej rozpowszechnionym leśnym siedliskiem przyrodniczym, przy czym występują tu zarówno bardzo dobrze zachowane płaty, jak i takie, które w wyniku gospodarki
człowieka są na tyle silnie zniekształcone, że lepiej jest w ich przypadku mówić o zbiorowiskach zastępczych na potencjalnych siedliskach grądowych. Najbardziej zbliżone do naturalnych płaty
znajdują się na półwyspie sztynorckim i na południowych brzegach jeziora Dobskie.

 
Grądy sztynorckie cechują się udziałem wielu ponad 200-letnich dębów, jednak głównymi składnikami drzewostanu są lipa i grab. W części wydzieleń znaczący jest udział buka, przypuszczalnie
wprowadzonego sztucznie ponad 100 lat temu. Wśród gatunków domieszkowych są m.in. jesion wyniosły, klon zwyczajny, olsza czarna, wiąz górski, wiąz polny, świerk i (sporadycznie) daglezja.
Siedliska są w większości bardzo żyzne, wilgotne do świeżych Drzewostany mają charakter zbliżony do naturalnego, są silnie zwarte, w związku z czym zarówno warstwa podszytu, jak i runa są
na w wielu miejscach słabo rozwinięte jeśli chodzi o pokrycie. Podszyt tworzą m.in. trzmielina pospolita, leszczyna, głóg jednoszyjkowy, czeremcha zwyczajna, kalina koralowa, bez czarny, grusza
polna. W runie występuje wiele gatunków związanych z żyznymi grądami świeżymi i wilgotnymi, a także przechodzące z łęgów. Są to wśród nich turzyca palczasta, turzyca leśna, podagrycznik
pospolity, gajowiec żółty, miodunka ćma, czyściec leśny, jaskier kosmaty, kokoryczka wielokwiatowa, kopytnik pospolity, gwiazdnica wielkokwiatowa, kłosownica leśna, czartawa pospolita,
kostrzewa olbrzymia, marzanka wonna, kupkówka pospolita i wiele innych. W czasie prac terenowych stwierdzono tu obecność gatunków podlegających ochronie ścisłej: podkolana białego
Platanthera bifolia i bardzo rzadkiego kruszczyka sinego Epipactis purpurea. Niecierpek drobnokwiatowy – gatunek inwazyjny – jest, z wyjątkiem kilku niedużych stanowisk w zachodniej części
rezerwatu Sztynort, nieobecny. Grądy sztynorckie są siedliskiem szeregu gatunków rzadkich chrząszczy saproksylicznych, w tym nie tylko tych wymienionych w Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej, ale i równie cennych gatunków spoza Załącznika II (m.in., Dorcus parallelipipedus, Neomidia haemorrhoidalis).

 
Grądy na południe od jeziora Dobskiego są bardziej zróżnicowane niż sztynorckie pod względem wieku, stopnia naturalności i warunków siedliskowych. Teren jest tu na ogół dość silnie
pofałdowany i obfitujący w bezodpływowe zagłębienia, w związku z czym wśród grądów występują liczne oczka wodne i płaty silnie zabagnionych łęgów jesionowo-olszowych bądź żyznych olsów.
W wielu bardzo dobrze wykształconych płatach grądowych obecne są bardzo stare, nawet blisko 200-letnie sosny, stanowiące przypuszczalnie pozostałość po sadzonych monokulturach. W
innych, z reguły młodszych płatach znaczny udział ma brzoza, rzadziej olsza lub świerk. Mimo tego grądowy charakter tych zbiorowisk jest ewidentny dzięki spontanicznie rozwijającemu się
grabowi, stałej obecności dębu i domieszkom klonu zwyczajnego, lipy drobnolistnej i jesionu w drzewostanie oraz, co równie istotne, dzięki charakterowi runa. W tej warstwie występują tu m.in.
gwiazdnica wielkokwiatowa, turzyca palczasta, podagrycznik pospolity, zawilec gajowy, gajowiec żółty, kokoryczka wielokwiatowa, czerniec gronkowy, kostrzewa olbrzymia, wiechlina gajowa,
niecierpek pospolity, jaskier kosmaty, trędownik bulwiasty, wietlica samicza, nerecznica samcza, czworolist pospolity, czartawa pospolita i wiele innych. Znamienne jest częste występowanie
gatunków związanych z żyznymi siedliskami wilgotnymi, jak świerząbek korzenny, czartawa pospolita czy dzięgiel leśny. W większości płatów zaznacza się większy lub mniejszy udział niecierpka
drobnokwiatowego.

 
Grądy we wschodniej części półwyspu Fuleda, na wschodnim brzegu jeziora Dejguny i na północnym brzegu jeziora Harsz, przeważnie na siedliskach lasu mieszanego świeżego, są zdecydowanie
najbardziej zniekształcone. W drzewostanach dominuje sosna, rzadziej brzoza lub olsza. Spośród gatunków związanych z grądami jedynie dąb w kilku wydzieleniach ma znaczniejszy udział,
natomiast grab, lipa, klon czy jesion to gatunki domieszkowe, zwykle ograniczone do dolnego piętra. Runo jest silnie zaburzone, a znaczną rolę odgrywają w nim często leśne gatunki eurytypowe
(szczawik zajęczy, nerecznica samcza, nerecznica krótkoostna), niecierpek drobnokwiatowy, gatunki nitrofilne (glistnik jaskółcze ziele, pokrzywa zwyczajna), porębowe (poziomka zwyczajna,
malina), łąkowe i okrajkowe (przytulia biała, ciemiężyk białokwiatowy, świerzbnica polna, kostrzewa czerwona), natomiast gatunki ściślej związane z grądami (gwiazdnica wielkokwiatowa,
turzyca palczasta, perłówka jednostronna, czerniec gronkowy, kłosownica leśna) są w zdecydowanej mniejszości.

40



 
Strukturę i funkcje grądów subkontynentalnych w Ostoi oceniono ogólnie na U1, przy czym na obniżenie oceny wpłynęły m.in. zniekształcenia składu gatunkowego znacznej części drzewostanów,
powszechne występowanie niecierpka drobnokwiatowego, zaburzenia składu runa w sztucznych drzewostanach i zbyt małe ilości martwego drewna w większości płatów.

 
Zagrożeniami dla dobrze zachowanych fragmentów grądów są m.in. stosowanie zbyt uproszczonych rębni i zbyt krótkich okresów odnowienia, zbyt mały nacisk na przywracanie naturalnych
proporcji między gatunkami drzewostanów, naruszanie gleb przy odnowieniach oraz ekspansja niecierpka drobnokwiatowego.

 
91D0 - Bory i lasy bagienne

 
Bory i lasy bagienne zajmują nieduże powierzchnie w lesie sztynorckim, w południowej części półwyspu Fuleda i na południe od jeziora Dziewiszewskiego. Bór bagienny, opisany w planie ochrony
rezerwatu Perkuny praktycznie już nie istnieje, najprawdopodobniej w wyniku podtopienia przez bobry. W ostoi można wyróżnić przynajmniej trzy postaci siedliska 91D0. W lesie sztynorckim
zachował się płat świerczyny bagiennej Sphagno girghensonii-Piceetum (91D0-5). Poza tym występują tam także młode brzeziny stanowiące przypuszczalnie pierwsze w ciągu sukcesyjnym
zbiorowisko leśne, porastające torfowisko wysokie ze zbiorowiskiem Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax. Podobne brzeziny można spotkać także na półwyspie Fuleda (warto wspomnieć, że
eksperci WZS jeszcze kilka lat temu skłonili  się do tego, by uznać płaty na Fuledzie za siedlisko 7110). W lesie sztynorckim, w pobliżu rezerwatu Mokre, oraz na południe od jeziora
Dziewiszewkiego, znajdują się płaty mezotroficznych brzezin, które należałoby zaliczyć do zbiorowiska Thepypteris palustris-Betula pubescens (91D0-6), przy czym w brzezinie ze Sztynortu
elementy związane z borami i torfowiskami wysokimi są silnie obecne, natomiast w płacie przy jeziorze Dziewiszewskim nawet elementy mezotroficzne (zielone torfowce, siedmiopalecznik błotny)
odgrywają rolę marginalną. Podtyp 91D0-6 reprezentuje prawdopodobnie także brzezina na wyspie Duży Ostrów, jednak tego płatu nie badano w ramach prac nad PZO.

 
Strukturę i funkcje borów i lasów bagiennych oceniono na U1 (niezadowalająca), głównie ze względu na obecność przesuszonych płatów i niski wiek większości drzewostanów.

 
Bory i lasy bagienne są pozostawione w zasadzie bez użytkowania. Najistotniejszym zagrożeniem dla nich jest, jak się wydaje, antropogeniczne zachwianie stosunków wodnych, widoczne
zwłaszcza w lesie sztynorckim na północ od drogi powiatowej, gdzie sieć rowów melioracyjnych powoduje wyraźne przesuszenie części płatów. Potencjalnym zagrożeniem są podtopienia przez
bobry.

 
91E0-3 Łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum)

 
Łęgi jesionowo-olszowe występują w rozproszeniu nad brzegami jezior lub w obniżeniach terenu (często sztucznie odwadnianych). Zdecydowanym dominantem w drzewostanach jest olsza, na
ogół sadzona; rzadko, na ogół w dolnym piętrze, towarzyszą jej jesion, klon czy grab. Warstwę podszytu, o bardzo rożnym pokryciu, tworzą przede wszystkim czeremcha zwyczajna i bez czarny,
którym towarzyszą m.in. porzeczka czerwona i jarząb. W runie istotną rolę odgrywają pokrzywa zwyczajna, ostrożeń warzywny, śledziennica skrętolistna, przytulia czepna, przytulia błotna,
chmiel zwyczajny, gwiazdnica gajowa, wietlica samicza, niecierpek pospolity, turzyca rzadkokłosa, jeżyny, tojeść pospolita, tojeść rozesłana czy kuklik zwisły, pojawia się też czartawa drobna.
Częstym elementem są gatunki przechodzące z olsów i szuwarów (m.in. psianka słodkogórz, turzyca błotna, kosaciec żółty), zdarzają się także gatunki eurytypowe, ale związane bliżej z grądami
niż łęgami (m.in. gajowiec żółty).
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Wśród zagrożeń dla łęgów jesionowo-olszowych należy wymienić między innymi te elementy gospodarki leśnej, które prowadzą do uproszczenia struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,
zamieranie jesionów, mineralizację gleb w wyniku oddziaływania rowów melioracyjnych oraz ekspansję niecierpka drobnokwiatowego.

 
91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe występują w rozproszeniu nad brzegami jezior lub w obniżeniach terenu. Poza rezerwatem Mokre i niektórymi płatami w jego pobliżu, gdzie znaczna
jest rola jesionu i dębu, w drzewostanach zdecydowanie dominuje sadzona olsza, natomiast domieszki stanowią m.in. wiąz górski, lipa drobnolistna, jesion, świerk, dąb, grab, wiąz pospolity
(sporadycznie), lipa i inne. W lepiej zachowanych płatach w podszycie znaleźć można m.in. kalinę koralową, głóg jednoszyjkowy, trzmielinę pospolitą, czeremchę zwyczajną, leszczynę i bez
czarny. W runie istotną rolę odgrywają m.in. kostrzewa olbrzymia, czartawa pospolita, czyściec leśny, ostrożeń warzywny, wietlica samicza, gwiazdnica gajowa, niecierpek pospolity, śledziennica
skrętolistna, świerząbek korzenny, pokrzywa zwyczajna, ale częste są też gatunki ściślej związane z grądami niż z łęgami jesionowo-olszowymi, jak podagrycznik pospolity, gajowiec żółty,
czworolist pospolity, kupkówka czy zawilec gajowy.

 
Strukturę i funkcje łęgów wiązowo-jesionowych oceniono na U2, przede wszystkim z powodu silnie zaburzonej struktury drzewostanów w większości płatów (dominacja olszy czarnej przy braku
lub znikomym udziale dębu, wiązów i jesionu).

 
Zagrożeniami dla łęgów wiązowo-jesionowych są te elementy gospodarki leśnej, które skutkują uproszczeniem struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, wysoka, spowodowana patogenami
śmiertelność wiązów i jesionów, oraz ekspansja niecierpka drobnokwiatowego.

 
Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujące w Ostoi, ale obecnie nie będące przedmiotami ochrony

 
7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywą)

 
W formie szczątkowej torfowisko wysokie występuje w środkowej części rezerwatu Perkuny. Dane historyczne wskazują, że torfowisko wysokie znajdowało się w dobrym stanie ochrony w czasie,
kiedy powstawał rezerwat Perkuny. W wyniku procesów sukcesyjnych zbiorowisko stopniowo ustępowało sosnowemu borowi bagiennemu, ale część zachowała się przynajmniej do lat 90tych. W
2002 r. wykazano w tym miejscu już tylko bór bagienny i stwierdzono podtopienie części rezerwatu przez bobry. W 2013 r. stwierdzono, że niemal cały drzewostan sosnowy i świerkowy zamarł,
przypuszczalnie w wyniku podtopienia, i że większość rezerwatu zajęta jest przez zbiorowisko, które należy zaliczyć do siedliska 7140. Elementy charakterystyczne dla siedliska 7110 przetrwały
w środkowej części rezerwatu. Być może, po rozpadzie drzewostanu i podwyższeniu poziomu wody, siedlisko to obecnie znajduje się w fazie regeneracji.
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

NIE DOTYCZY

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Gatunki zwierząt będące przedmiotami ochrony w Ostoi

 
1042 - Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

 
Zalotka większa to gatunek ważki związany z różnego typu stałymi drobnymi zbiornikami, zwykle o bujnej roślinności i dość przezroczystej wodzie. Choć szeroko rozprzestrzeniona, to występuje
w rozproszeniu – z Polski znanych jest kilkaset stanowisk, a ich rzeczywistą liczbę szacuje się na ponad tysiąc. Stanowisko zalotki większej na jeziorze Kirsajty przedstawiają materiały WZS. W
ramach prac nad PZO natknięto się (bez specjalnych poszukiwań) na jeszcze dwa stanowiska – na torfowisku przejściowym koło Okowizny i na śródleśnym stawie w pobliżu Doby, przy granicy
Ostoi. Jest prawdopodobne, że systematyczne poszukiwania doprowadzą do identyfikacji kolejnych stanowisk na licznych drobnych zbiornikach w Ostoi.

 
W związku z bardzo niepełną wiedzą na temat gatunku w Ostoi stan jego ochrony oceniono na XX/U1. Wydaje się, że analiza stanu siedlisk na podstawie metodyki GIOŚ może dać w rezultacie
ocenę pozytywną.

 
Wśród potencjalnych zagrożeń zalotki większej należy przede wszystkim wymienić niszczenie, odwadnianie lub samoistny zanik drobnych zbiorników wodnych, w tym także trwałych rozlewisk
powstałych w wyniku działalności bobrów.

 
1083- Jelonek rogacz Lucanus cervus

 
Jelonek rogacz jest gatunkiem w Polsce niezwykle rzadkim, związanym przede wszystkim ze starymi, zamierającymi i martwymi dębami. Jak wiele chrząszczy saproksylicznych, jest gatunkiem
ciepłolubnym, preferującym drzewostany prześwietlone. Stanowisko jelonka w Ostoi jest jednym z najbardziej na północ wysuniętych i najbardziej izolowanych w kraju. Prawdopodobnie gatunek
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ten jest w Ostoi skrajnie nieliczny – w ostatnich latach udało się odnaleźć tylko jednego żywego samca i szczątki innego. Oba znaleziska pochodzą z zachodniej części rezerwatu Sztynort.

 
Stan ochrony gatunku w Ostoi uznano za zły (U2) ze względu na zły stan populacji i perspektywy ochrony, ocenione jako złe przede wszystkim z powodu przypuszczalnie skrajnie niskiej
liczebności.

 
Zagrożeniem dla gatunku są przede wszystkim niekorzystne procesy wewnątrzpopulacyjne związane z niską liczebnością, a także warunki siedliskowe pogarszające się w wyniku zacienienia
starych dębów.

 
1084 - Pachnica Osmoderma eremita s.l.

 
Pachnica to gatunek saproksylicznego chrząszcza, związanego z próchnowiskami wewnątrz starych, dziuplastych drzew różnych gatunków, w tym dębów, lip, wierzb i innych. Pachnica jest w
Polsce obecna niemal we wszystkich regionach, jednak najsilniejsze populacje występują na Warmii i Mazurach oraz Dolnym Śląsku. Ostoja Północnomazurska należy do najważniejszych ostoi
tego gatunku w północno-wschodniej Polsce. Pachnica zasiedla znaczną większość kilkusetletnich dębów tworzących sztynorckie aleje, jak również wiekowe dęby w sztynorckim lesie. Poza tym
gatunek jest obecny jeszcze w na kilku mniejszych stanowiskach w granicach Ostoi (wyspa Upałty, aleja na półwyspie Fuleda) oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (okolice Pniewa, Przystani,
Okowizny, Pięknej Góry, Kamionek, Nowego Harszu, Pierkunowa).

 
Stan ochrony pachnicy w Ostoi jest właściwy (FV). Z czasem jednak większego znaczenia mogą nabrać zagrożenia związane z wypadaniem najstarszych dębów w alejach i zacienieniem dębów
leśnych. Generalnie jednak perspektywy ochrony są dobre, m.in. dzięki powołaniu rezerwatu Sztynort, w którym powinny z czasem powstawać nowe siedliska pachnicy w starzejących się lipach,
dębach i bukach, oraz dzięki ochronie alei sztynorckich zarówno ze względu na walory przyrodnicze, jak i kulturowe.

 
1086 - Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus

 
Zgniotek cynobrowy to rzadki gatunek chrząszcza, którego larwy żywią się rozkładającym się łykiem martwych drzew. W Polsce jest to gatunek spotykany przede wszystkim w lasach i
zadrzewieniach o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, obfitujących w martwe drewno. Zgniotek cynobrowy nie wykazuje szczególnego przywiązania do określonych gatunków
drzew. W Ostoi znane są dwa stanowiska, oba w zachodniej części rezerwatu Sztynort, gdzie w latach 2009 i 2011 znaleziono w sumie 6 osobników dorosłych. Stan ochrony gatunku oceniono na
U2, głównie ze względu na bardzo mały areał stanowiska i jego całkowitą izolację. Są to obecnie największe zagrożenia dla zgniotka w Ostoi. Potencjalnym zagrożeniem są także zapisy zadań
ochronnych dla rezerwatu Sztynort na lata 210-2015, w których mówi się o potrzebie usuwania z rezerwatu porażonych jesionów.

 
1134- Różanka Rhoderus sericeus amarus
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Różanka jest jedną z najmniejszych krajowych ryb karpiowatych. Jest to gatunek związany z wolno płynącymi i stojącymi wodami, żywiący się głównie roślinnym detrytusem i uzależniony od
obecności małży skójkowatych, w których jamie skrzelowej samice składają ikrę. Różanka jest w Polsce dość rozpowszechniona, ale jej liczebność jest na ogół niska. W ramach prac nad PZO
stwierdzono, że w Ostoi różanka jest gatunkiem często spotykanym w fitolitoralu jezior i że ogólnie znajduje tu dość dogodne warunki siedliskowe. Za mało jednak wiadomo o obfitości
występowania małży skójkowatych, aby móc w pełni ocenić jakość siedlisk i perspektywy ochrony. Zagrożeniem dla różanki jest przede wszystkim presja na przekształcanie brzegów jezior w
ramach różnego typu inwestycji (przystanie, pomosty, plaże itp.). Zagrożeniem potencjalnym jest sygnalizowana z różnych stron kraju ekspansja szczeżui chińskiej, która pozbywa się ikry
różanki, nie dopuszczając do pojawienia się wylęgu.

 
1145 – Piskorz Misgurnus fossilis

 

Piskorz jest rybą z rodziny kozowatych, związaną z różnymi, na ogół jednak płytkimi i dość zamulonymi wodami, preferującą zbiorniki szybko nagrzewające się. W Polsce spotykany prawie w
całym kraju, jednak stosunkowo najliczniej w zlewniach Buga i Narwi. W Ostoi spotykany sporadycznie, potwierdzony także w 2013 r. w ramach prac nad PZO. Duże, głębokie, wolno
nagrzewające się jeziora Ostoi nie sprzyjają piskorzowi. Można przypuszczać, że przynajmniej część osobników odławianych w jeziorach trafia tam ze stawów hodowlanych z narybkiem ryb
mających znaczenie gospodarcze. Ze względu na niską liczebność i nietypowe siedliska można mieć wątpliwości co do zasadności statusu piskorza jako przedmiotu ochrony. Wątpliwości te
powinny zostać rozstrzygnięte po zbadaniu reprezentatywnej liczby drobnych zbiorników i cieków Ostoi.

 

1149 - Koza Cobitis taenia

 
Koza jest niewielką rybą związaną z jeziorami i wolno płynącymi rzekami o piaszczystym i piaszczysto-mulistym dnie. Jest gatunkiem w Polsce szeroko rozpowszechnionym i dość licznym. W
strefie przybrzeżnej jezior Ostoi koza występuje licznie i znajduje tu bardzo dobre warunki siedliskowe. Stan ochrony oceniono na FV (właściwy) Poważnych zagrożeń nie zidentyfikowano.
Zagrożeniem o bardzo ograniczonej skali jest zabudowa brzegów umocnieniami betonowymi (baseny portowe, kanały itp.).

 
1188 - Kumak nizinny Bombina bombina

 

Kumak nizinny to płaz bezogonowy związany z wszelkiego typu drobnymi zbiornikami i mokradłami, pozostając w wodzie cały czas, poza okresem zimowej hibernacji oraz jesiennych i wiosennych
wędrówek z między lądowymi kryjówkami zimowymi a wodą. W Polsce gatunek ten jest szeroko rozpowszechniony i miejscami liczny. W Ostoi znajduje bardzo dobre warunki bytowania ze
względu na obecność licznych drobnych zbiorników wodnych, zwłaszcza w południowo-zachodniej części Ostoi. Znanych jest kilkanaście stanowisk kumaka nizinnego, a systematyczne
poszukiwania przypuszczalnie ujawniłyby większą ich ilość. Do potencjalnych zagrożeń kumaka nizinnego należą niszczenie i zanik drobnych zbiorników i wszelkie formy urbanizacji. Dużym
problemem może okazać się rozprzestrzenianie się w Europie chytridomykozy, o której już wiadomo, że atakuje także kumaki.
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Gatunki zwierząt z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujące w Ostoi, ale obecnie nie będące przedmiotami ochrony

 
1060 - Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

 
Stosunkowo najpospolitszy z krajowych motyli wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Jego larwy rozwijają się na różnych gatunkach szczawiu, w tym zwłaszcza na szczawiu
lancetowatym, związanym z szuwarami. Motyle można spotkać na ekstensywnie użytkowanych wilgotnych i świeżych łąkach. Gatunek wymieniony w SDF i w raporcie WZS. W ramach prac nad
PZO nieparka nie odnaleziono, ale też nie prowadzono w tym kierunku systematycznych działań.

 
1166 - Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

 
Największa krajowa traszka, silnie związana z wodą,. Preferuje nieduże, nasłonecznione zbiorniki z obfitą roślinnością podwodną, najlepiej pozbawione ryb. Występuje w rozproszeniu w całej
niżowej Polsce. Gatunek wymieniony z oceną D w SDF, gdzie jego liczebność oceniono na 0-5 osobników, oraz w raporcie WZS. Występowanie licznych niedużych zbiorników śródleśnych i
śródpolnych oraz obecność traszki grzebieniastej na terenach sąsiadujących z Ostoją dają podstawy do przypuszczeń, że jest ona znacznie liczniejsza i być może powinna być przedmiotem
ochrony.

 

1308 - Mopek Barbastella barbastellus

 

Mopek jest nietoperzem zimującym zwykle w różnego typu fortyfikacjach a latem żerującym w lasach i wykorzystującym jako kryjówki różne szczeliny naturalne (płaty odstającej kory) i sztuczne
(m.in. szczeliny okiennic). Jest to gatunek podejmujący co najwyżej bardzo krótkie wędrówki. W sąsiedztwie Ostoi istnieją przynajmniej dwa duże zimowiska (bunkry w Mamerkach i Gierłoży)
oraz przynajmniej dwa mniejsze (twierdza Boyen i bunkry w lesie koło Grzybowa). Można więc przypuszczać, że lasy Ostoi są dla mopka ważnym żerowiskiem i miejscem rozrodu. Mopek jest
wymieniony z oceną D w SDF oraz w raporcie WZS. Badania terenowe mogłyby rozstrzygnąć, czy gatunek ten nie powinien stać się przedmiotem ochrony tak, aby ochroną w ramach sieci Natura
2000 objąć zarówno siedliska zimowe jak i letnie w tym rejonie Mazur.

 

1337 – Bóbr europejski Castor fiber

 
Gatunek wymieniony z oceną D w SDF oraz w raporcie WZS. Na podstawie danych z SILP i WZS oraz obserwacji własnych z 2013 r. liczbę rodzin bobrowych w Ostoi można szacować na ok. 15.
Przy krajowej populacji bobra szacowanej na ok. 60 tys. osobników ocenę D należy uznać za uzasadnioną.
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1355 - Wydra Lutra lutra

 
Gatunek wymieniony z oceną D w SDF oraz w raporcie WZS. W SILP i materiałach WZS odnotowano w sumie 4 obserwacje wydry. W Polsce wydra zasiedla większość rzek i liczne jeziora,
stwierdzana jest także na większych rowach melioracyjnych. Powszechność występowania w kraju i brak poważniejszych zagrożeń uzasadnia obecny status tego gatunku w Ostoi..
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Moduł B
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie

dostępnych
danych wg

skali
FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji

wg skali
FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony

stanowiska
wg skali

FV,U1,U2,XX

Ogólna ocena
stanu ochrony

siedliska/gatunku
wg skali

FV,U1,U2,XX

Uwagi
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1 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

9170 79d3 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje:
U1

Perspektywy
ochrony: U1

Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w runie
(h130)

XX FV U1 U1 Wg metodyki GIOŚ o
ocenie decydują
wskaźniki kardynalne,
dlatego ocena ogólna to
U1 mimo że wskaźniki
„martwe drewno
łącznie” i „inwazyjne
gatunki w podszycie i
runie” oceniono na U2.
Obniżona ocena
perspektyw ochrony
wynika stąd, że znaczna
część drzewostanów
wchodzi w wiek
rębności, a niewłaściwe
użytkowanie rębne może
istotnie pogorszyć stan
siedliska.

Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie (h131)

XX FV

Gatunki obce geograficznie
w drzewostanie (h132)

XX U1

Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

XX U1

Struktura pionowa i
przestrzenna drzewostanu
(h140)

XX FV

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych” w
drzewostanie (h142)

XX FV

Udział graba w drzewostanie
(h143)

XX U1

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych (bez
wczesnosukcesyjnych)
(h145)

XX U1

Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem
drewna (h146)

XX U1

Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

XX FV

Inwazyjne gatunki obce w
podszycie i w runie (h250)

XX U2

Gatunki dominujące w
poszczególnych warstwach
fitocenozy (h252)

XX U1

Charakterystyczna
kombinacja florystyczna
(h259)

XX U1

Naturalne odnowienie
drzewostanu (h33)

XX FV

Martwe drewno (h3) XX U2
Wiek drzewostanu (h5) U1 FV
brak XX FV
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2 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

91E0 77a7 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje:
U1

Perspektywy
ochrony: U1

Gatunki obce geograficznie
w drzewostanie (h132)

XX FV U1 U1 Obniżona ocena
perspektyw ochrony
wynika stąd, że część
drzewostanów wchodzi
w wiek rębności, a
niewłaściwe
użytkowanie rębne może
istotnie pogorszyć stan
siedliska.

Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

XX FV

Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem
drewna (h146)

XX FV

Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

XX U1

Gatunki charakterystyczne
(h1)

XX FV

Inwazyjne gatunki obce w
podszycie i w runie (h250)

XX U1

Reżim wodny (w tym rytm
zalewów, jeśli wystepują)
(h253)

XX U1

Rodzime gatunki
ekspansywne roślin zielnych
(h254)

XX U1

Naturalne odnowienie
drzewostanu (h33)

XX FV

Naturalność koryta
rzecznego (brak regulacji)
(h36)

XX U2

Martwe drewno (h3) XX U2
Pionowa struktura
roślinności (h49)

XX U1

Wiek drzewostanu (h5) XX U2
Gatunki dominujące (h85) XX U1
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3 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe

91F0 b088 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje:
U2

Perspektywy
ochrony: U1

Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie (h129)

XX U1 U2 U2 Strukturę i funkcje
oceniono na U2 z
powodu dominacji
nietypowch dla siedliska
gatunków w
drzewostanach (olsza,
brzoza, osika, lipa).
Perspektywy ochrony
oceniono na U1 ze
względu na możliwość
niewłaściwego
użytkowania rębnego
dojrzałych
drzewostanów i
utrzymujące się
zagrożenie wiązów i
jesionów patogenami.

Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w runie
(h130)

XX U1

Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie (h131)

XX FV

Gatunki obce geograficznie
w drzewostanie (h132)

XX FV

Liczba gatunków z grupy
‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w
drzewostanie (h133)

XX U1

Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

XX FV

Przejawy procesu
grądowienia (h136)

XX FV

Różnorodność gatunkowa
warstwy krzewów (h137)

XX FV

Stosunki wodno-
wilgotnościowe (h139)

XX FV

Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem
drewna (h146)

XX FV

Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

XX FV

Charakterystyczna
kombinacja florystyczna
runa (h248)

XX FV

Struktura pionowa i
przestrzenna roślinności
(h251)

XX U1

Gatunki dominujące w
poszczególnych warstwach
fitocenozy (h252)

XX U2

Naturalne odnowienie
drzewostanu (h33)

XX FV

Martwe drewno (h3) XX FV
Wiek drzewostanu (h5) XX FV
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4 Niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane
ekstensywnie

6510 113d Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje:
U1

Perspektywy
ochrony: U1

Martwa materia organiczna
(h115)

XX U1 U1 U1 Brak rzetelnych danych
historycznych
dotyczących trendu
powierzchni siedliska.
Ocenę U1 dla tego
parametru nadano na
podstawie obserwacji
procesów widocznych
obecnie (sukcesja w
kierunku zbiorowisk
okrajkowych na płw
Fuleda, rozwój
zabudowy na płw Kal)

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew (h12)

XX FV

Gatunki charakterystyczne
(h1)

XX U1

Gatunki ekspansywne roślin
zielnych (h21)

XX U1

Udział dobrze zachowanych
płatów siedliska (h249)

XX U1

Obce gatunki inwazyjne
(h38)

XX U1

Struktura przestrzenna
płatów siedliska (h58)

XX FV

Gatunki dominujące (h85) XX FV
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
(h89)

XX FV

5 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 a886 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje:
FV

Perspektywy
ochrony: U1

Odczyn wody (h103) U1 U1 U1 U1 Jeziora eutroficzne nie
były dotąd badane wg
metodyki GIOŚ dla
siedliska 3150. Ocenę
oparto głównie na
wynikach z jeziora
Dobskiego,
udostępnionych przez
WIOŚ i
zreinterpretowanych wg
kryteriów metodyki dla
siedliska 3150. Ocena
perspektyw ochrony
obniżona z powodu
silnej presji na
zabudowę brzegów i
intensyfikacji rolnictwa.

Fito- i zooplankton (h124) FV FV
Barwa wody (h159) XX XX
Charakterystyczna
kombinacja zbiorowisk w
obrebie transektu (h160)

FV FV

Konduktywność
(przewodnictwo
elektrolityczne) (h234)

FV FV

Gatunki wskazujące na
degenerację siedliska (h247)

FV FV

Przezroczystość wody (h99) U1 U1
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6 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z
Scheuchzerio-Caricetea)

7140 350f Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje:
FV

Perspektywy
ochrony: FV

Pokrycie i struktura
gatunkowa mchów (h148)

XX FV FV FV Powierzchnia siedliska
prawdopodobnie
zwiększyła się kosztem
torfowisk wysokich
(Pierkunowo) i
borów/lasów bagiennych
(nad j. Dejguny) i w
wyniku utraty drożności
przez rowy (Pierkunowo,
nad. j. Dejguny)

Gatunki charakterystyczne
(h1)

XX FV

Gatunki ekspansywne roślin
zielnych (h21)

XX FV

Melioracje (h236) XX U1
Obce gatunki inwazyjne
(h38)

XX FV

Obecność krzewów i drzew
(h41)

XX FV

Pozyskanie torfu (h53) XX FV
Gatunki dominujące (h85) XX FV
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
(h89)

XX FV

Stopień uwodnienia (h93) XX FV
7 Twardowodne oligo- i

mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami
ramienic

3140 1ed4 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje:
U1

Perspektywy
ochrony: U1

brak brak U1 U1 W czasie prac nad PZO
nie było wytycznych
GIOŚ dla siedliska 3140.
Dostępne dane pochodzą
z badań WIOŚ i dotyczą
jeziora Mamry. W
ramach prac nad PZO
zbadano jedynie
makrofity w północnej
części jeziora Dejguny.
Przyjęte przez
wykonawcę wskaźniki i
kryteria ich oceny
przestawiono w
Załączniku 9. Parametr
powierzchnia siedliska
oceniono na U1,
ponieważ m.in. z
opracowań WIOŚ
wynika, że w latach 60-
tych jeziorem
ramienicowym było
Dobskie. Ocena
perspektyw ochrony
obniżona z powodu
silnej presji na
zabudowę brzegów i
intensyfikacji rolnictwa.
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8 * Bory i lasy bagienne 91D0 43db Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje:
U1

Perspektywy
ochrony: FV

Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie (h131)

XX FV U1 U1 Mimo, że większość
wskaźników uzyskała
ocenę FV, ocena ogólna
to U1 ze względu na to,
że jeden ze wskaźników
kardynalnych
(uwodnienie) został
oceniony na U1.

Gatunki obce geograficznie
w drzewostanie (h132)

XX FV

Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

XX FV

Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem
drewna (h146)

XX FV

Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

XX FV

Gatunki charakterystyczne
(h1)

XX FV

Gatunki ekspansywne roślin
zielnych (h21)

XX FV

Naturalne odnowienie
drzewostanu (h33)

XX FV

Obce gatunki inwazyjne
(h38)

XX FV

Pionowa struktura
roślinności (h49)

XX FV

Odpowiednie uwodnienie
(h4)

XX U1

Wiek drzewostanu (h5) XX U2
Występowanie i stan
populacji
charakterystycznych
krzewinek (h65)

XX U1

Występowanie mchów
torfowców (h70)

XX FV

Gatunki dominujące (h85) XX FV
Gatunki
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1 Jelonek rogacz 1083 d60c Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U2

struktura drzewostanu na
stanowisku (a133)

FV U1 U2 U2 Wg metodyki GIOŚ, przy
uzyskanych ocenach
poszczególnych
parametrów siedliska
(3xU1+FV), stan
siedliska należy ocenić
na FV. Jednak zdaniem
wykonawcy właściwsza
byłaby ocena U1. Szanse
zachowania gatunku
znacznie obniża
całkowita izolacja
populacji i
(prawdopodobnie)
bardzo niska liczebność,
a także pogarszająca się
insolacja. Szanse
gatunku zwiększa
niedawne utworzenie
rezerwatu
entomologicznego
Sztynort.

struktura drzewostanów
otaczających (a134)

FV U1

obecność gatunku (a140) FV FV

wielkość rójki (a141) FV U2

termika i warunki świetlne
(a143)

U1 U1

dostępność miejsc rozrodu
(a2)

FV FV

Kondycja populacji (a324) FV FV

2 Pachnica dębowa 1084 a63d Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

izolacja (a173) U1 U1 FV FV Zachowanie gatunku
przez 10-20 lat na
niemal wszystkich
stanowiskach jest
prawie pewne. W dalszej
perspektywie (40 – 60
lat) trwanie gatunku
będzie uzależnione od
powstawania nowych
próchnowisk w lesie i
alejach, w miarę
wypadania istniejących
drzew z
próchnowiskami.

Średnia z ocen zacienienia
drzew na stanowisku (a307)

FV U1

liczba zasiedlonych drzew w
przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych (a52)

FV FV

liczba zasiedlonych drzew w
przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych dostępnych
(a53)

FV FV

liczba drzew zasiedlonych w
przeliczeniu na 1 ha (a54)

FV FV

liczba drzew dziuplastych w
przeliczeniu na 100 drzew
(a55)

FV FV

liczba drzew dziuplastych w
przeliczeniu na 1 ha (a56)

FV FV

liczba grubych dziuplastych
drzew w przeliczeniu na 100
drzew (a57)

FV FV

liczba grubych drzew
dziuplastych w przeliczeniu
na 1 ha (a58)

FV FV
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3 Zalotka większa 1042 eaa4 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

występowanie określonych
gatunków (taksonów) roślin
(a225)

XX XX U1 U1 Oceny dokonano na
podstawie przygodnych
obserwacji. Konieczne
jest bardziej
systematyczne zbadania
populacji i siedlisk
zalotki większej.

zagęszczenie wylinek (a244) XX XX
udział roślinności dogodnej
dla gatunku (a245)

XX XX

liczba samców (a273) XX U1
Jakość otoczenia
(antropopresja) (a296)

XX FV

4 Zgniotek cynobrowy 1086 2d72 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U2

ilość martwego drewna
(a137)

FV U1 U2 U2 Przed powołaniem
rezerwatu, w rejonie
występowania zgniotka
cynobrowego
eksploatowano
starodrzew, w związku z
czym nastąpiło
obniżenie jakości
siedliska i szans na
zachowanie tego
gatunku. Perspektywy
ochrony obniża też
(prawdopodobnie) niska
liczebność i izolacja
populacji.

jakość martwego drewna
(a139)

FV U1

obecność gatunku (a140) FV FV
struktura przestrzenna i
wiekowa drzewostanu na
stanowisku (a149)

FV U1

stopień naturalności
ekosystemu leśnego (a150)

FV U1

areał zajmowany przez
populację (a272)

U2 U2

Intensywność
gospodarowania (a306)

FV U1

56



5 Kumak nizinny 1188 bbf1 Stan populacji: XX

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

osobniki młodociane (a198) XX XX U1 U1 Części wskaźników nie
oceniono dla wszystkich
stanowisk. Wskaźniki
dotyczące ryb oceniono
wyłącznie na podstawie
analizy powiązań
hydrograficznych.
Roślinności zanurzonej
nie badano – do oceny
ogólnej przyjęto, że
średnia z tego
wskaźnika to 0,5.
Metodyka GIOŚ dla
kumaka nizinnego
surowo ocenia stan
siedliska i nie pozwala
na korzystną ocenę
szans zachowania, jeżeli
nie ma perspektyw
poprawy
niezadowalającego stanu
siedliska. Stąd ocena
ogólna to U1. W opinii
wykonawcy stan siedlisk
kumaka jest
zadowalający, a
zagrożenia – raczej
potencjalne. Zgodnie z
metodyką GIOŚ stan
populacji ocenia się
jedynie na podstawie
trendu zasiedlenia
zbiorników, stąd brak
oceny w PZO.

udział szuwaru w
powierzchni zbiornika (%)
(a209)

XX FV

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
(a211)

XX XX

obecność płycizn (a235) XX FV
Wysokość roślinności
szuwarowej (a288)

XX U1

Nachylenie brzegów
zbiornika (a289)

XX FV

Zacienienie zbiornika (a290) XX FV
Obecność ryb (a291) XX FV
Bariery wokół brzegu
zbiornika (a292)

XX FV

Zabudowa otoczenia
zbiornika (a293)

XX FV

Inne zbiorniki wodne w
promieniu 500 m (a294)

XX FV

Droga asfaltowa (a295) XX FV
liczba osobników dorosłych
(a93)

XX XX

liczba larw (a94) XX XX
liczba jaj lub tylko obecność
jaj (a95)

XX XX

6 Koza 1149 96a3 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

ciągłość cieku (a122) FV FV FV FV Populacja bytująca
głównie w jeziorachcharakter i modyfikacja

brzegów (a123)
U1 U1

struktura wiekowa (a20) FV FV
Udział gatunku w zespole
ryb i minogów (%) (a297)

XX FV

Jakość hydromorfologiczna
(a298)

XX FV

Substrat denny (a35) FV FV
względna liczebność (a66) FV FV
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7 Piskorz 1145 4b76 Stan populacji: U2

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

ciągłość cieku (a122) FV FV U2 U2 Struktury wiekowej nie
oceniono ze względu na
zbyt małą liczbę
odłowionych ryb.
Siedlisko ocenione wg
metodyki GIOŚ
otrzymało ocenę FV, ale
metodyka nie
uwzględnia faktu, że
badane wody to przede
wszystkim duże, chłodne
jeziora, nie sprzyjające
piskorzowi – bliższa
realiom byłaby ocena
U1. Szanse zachowania
gatunku obniża m.in.
częściowa izolacja
populacji.

charakter i modyfikacja
brzegów (a123)

XX U1

struktura wiekowa (a20) XX XX

Udział gatunku w zespole
ryb i minogów (%) (a297)

XX U2

Jakość hydromorfologiczna
(a298)

XX FV

Substrat denny (a35) XX FV

względna liczebność (a66) XX U2

8 Różanka 1134 6994 Stan populacji: FV

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
XX

ciągłość cieku (a122) FV FV U1 U1 Ocena siedliska to
U1/XX ponieważ nie
badano liczebności
skójkowatych, a stopień
porośnięcia brzegów
oceniono na U1. Ze
względu na brak danych
o liczebności
skójkowatych nie można
było szans zachowania
ocenić inaczej niż na XX.

charakter i modyfikacja
brzegów (a123)

XX U1

struktura wiekowa (a20) XX FV
Udział gatunku w zespole
ryb i minogów (%) (a297)

XX FV

Jakość hydromorfologiczna
(a298)

XX FV

Stopień porośnięcia linii
brzegowej przez roślinność
(a329)

XX U1

Względna liczebność małży
skójkowatych (a330)

XX XX

Substrat denny (a35) XX FV
względna liczebność (a66) XX FV
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4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot ochrony Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis zagrożeniaistniejące potencjalne
1 Jelonek rogacz 1083 d60c 1. antropogeniczne zmniejszenie

spójności siedlisk; 2. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

3. przerzedzenie
warstwy drzew; 4.
kolekcjonowanie
(owadów, gadów,
płazów...);

1. Stanowisko małe i silnie izolowane - oddalone o dziesiątki kilometrów od
najbliższych znanych stanowisk w kraju; 2. Stopniowe pogarszanie się warunków
nasłonecznienia starych drzew będących siedliskami, w wyniku rozwoju młodszych
drzew w sąsiedztwie; 3. Niszczenie siedlisk – wycinanie i zrywka drzew będących
rzeczywistymi lub potencjalnymi siedliskami (takie sytuacje miały miejsce w
Sztynorcie do czasu utworzenia rezerwatu entomologicznego; potencjalne
siedliska poza rezerwatem nadal są zagrożone); 4. Jelonek rogacz jest atrakcyjnym
chrząszczem, poszukiwanym przez kolekcjonerów;

2 Pachnica dębowa 1084 a63d 1. usuwanie martwych i umierających
drzew; 2. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska; 3.
Ewolucja biocenotyczna, sukcesja;

4. kolekcjonowanie
(owadów, gadów,
płazów...);

1. Usuwanie martwych, zamierających i dziuplastych drzew przy drogach i w
lasach; 2. Stopniowe kurczenie się puli najstarszych dębów w lesie i w alejach w
Sztynorcie (rozpad naturalny); 3. Stopniowe pogarszanie się warunków
nasłonecznienia starych dziuplastych drzew w lasach, w tym w rezerwacie
Sztynort, w wyniku rozwoju młodszych drzew w sąsiedztwie; 4. Pachnica jest
atrakcyjnym chrząszczem, poszukiwanym przez kolekcjonerów;

3 Zalotka większa 1042 eaa4 1. Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie;

1. Niszczenie małych zbiorników bezpośrednio lub przez osuszanie terenów
podmokłych powodujące obniżenie poziomu wód;

4 Zgniotek cynobrowy 1086 2d72 1. antropogeniczne zmniejszenie
spójności siedlisk;

2. usuwanie martwych
i umierających drzew;

1. Stanowisko małe i silnie izolowane - oddalone o setki kilometrów od
najbliższych znanych stanowisk w kraju; 2. Elementy gosp. leśnej prowadzące do
usuwania starych drzew i martwego drewna, a także (w mniejszym stopniu) do
uproszczenia struktury wiekowej, przestrz. i gat. drzewostanów; od czasu
utworzenia rezerwatu Sztynort zagrożenie ma charakter potencjalny;

5 Kumak nizinny 1188 bbf1 1. Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie; 2.
Tereny
zurbanizowane, tereny
zamieszkane; 3. drogi,
autostrady; 4.
zawleczenie choroby
(patogeny
mikrobowe);

1. Niszczenie drobnych zbiorników wodnych; 2. Rozwój zabudowy w pobliżu
drobnych zbiorników, powodujący zanik siedlisk i utrudnienia w przemieszczaniu
się kumaków; 3. Znaczne nasilenie ruchu samochodowego w rejonach
koncentracji kumaka; 4. Rozprzestrzenianie się chytridomykozy w Europie;

6 Koza 1149 96a3 1. pirsy / przystanie turystyczne lub
mola;

1. Zabudowa i przekształcanie brzegów poprzez stosowanie ciężkich, betonowych
umocnień technicznych;

7 Piskorz 1145 4b76 1. Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie;

1. Osuszanie terenów podmokłych powodujące obniżenie poziomu wód;
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8 Różanka 1134 6994 1. pirsy / przystanie turystyczne lub
mola; 2. nawożenie piasku na
wybrzeże / zasilanie plaż; 3.
Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
Tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane;

5. regulowanie
(prostowanie) koryt
rzecznych;

1. Zabudowa i przekształcanie brzegów, likwidacja trzcinowisk; 2. Zastępowanie
osadów mulistych piaskiem w celu tworzenia plaż i kąpielisk, co zmniejsza
potencjalne siedliska małży; 3. Wszelkie czynniki pogorszenie warunków
bytowania skójkowatych (głównie nadmierne zamulanie bezpośrednio w wyniku
erozji lub pośrednio w wyniku eutrofizacji); 4. Zabudowa i przekształcanie
brzegów, likwidacja trzcinowisk; 5. Usuwanie małży stanowiących tarlisko
gatunku;

9 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

79d3 1. odnawianie lasu po wycince
(nasadzenia); 2. wycinka lasu; 3.
usuwanie martwych i umierających
drzew; 4. ścieżki, szlaki piesze, szlaki
rowerowe; 5. obce gatunki inwazyjne;

1. Skład gatunkowy odnowień odbiega od optymalnego (m.in. popieranie sosny i
olszy, wprowadzanie gatunków obcych geograficznie – modrzew, buk, jawor); 2.
Rębnie zupełne i niektóre formy gniazdowych w dobrze zachowanych grądach
(odsłanianie dna lasu, niszczenie gleby i runa, zwykle też podrostu, wspomaganie
ekspansji apofitów i niecierpka drobnokwiatowego, upraszczanie struktury wiek. i
przestrz.); 3. W wielu płatach zbyt mało martwego drewna; 4. Utwardzanie
żwirem placów manewrowych i szlaków zrywkowych; 5. Ekspansja niecierpka
drobnokwiatowego, odnawianie się w lesie drzew poza naturalnym zasięgiem ich
występowania (dąb czerwony, buk, jawor, klon jesionolistny), nasadzenia klonu
jesionolistnego w pobliżu Ostoi;

10 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe 91E0

77a7 1. usuwanie martwych i umierających
drzew; 2. osuszanie terenów
morskich, ujściowych, bagiennych; 3.
zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe); 4. obce gatunki
inwazyjne; 5. Inne rodzaje praktyk
leśnych, nie wymienione powyżej; 6.
wycinka lasu;

7. Zatopienie; 8.
odnawianie lasu po
wycince (nasadzenia);

1. W części płatów zbyt mało martwego drewna; 2. Niekorzystne zmiany
siedliskowe w wyniku wieloletniego oddziaływania rowów melioracyjnych; 3.
Zamieranie jesionów; 4. Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego; odnawianie się
w lesie drzew poza naturalnym zasięgiem ich występowania (jawor, klon
jesionolistny), nasadzenia klonu jesionolistnego w pobliżu Ostoi; 5. Użytkowanie
jesionów; 6. Część płatów znajduje się na siedliskach wykazanych jako OL, które
zmieniły charakter w wyniku melioracji; na siedliskach tych (w nadleśnictwie
Giżycko) stosuje się rębnie zupełne; 7. Możliwe podtopienia łęgów przez bobry,
zwłaszcza w miejscach, gdzie łęgi są zbiorowiskiem wtórnym, powstałym po
zmeliorowaniu olsów; 8. W odnowieniach może być zaniżany udział jesionu i
zawyżany udział olszy;

11 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

b088 1. zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe); 2. odnawianie lasu po
wycince (nasadzenia); 3. Inne rodzaje
praktyk leśnych, nie wymienione
powyżej; 4. obce gatunki inwazyjne;

5. wycinka lasu; 1. Holenderska choroba wiązów, zamieranie jesionów; 2. Zawyżany udział olszy,
zaniżany udział jesionu i pomijanie wiązów w odnowieniach na siedliskach LW i
OLJ; 3. Użytkowanie jesionów; 4. Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego; 5.
Stosowanie rębni zupełnych i niektórych form rębni gniazdowych na
potencjalnych siedliskach łęgu wiązowo-jesionowego – obecnie nie ma miejsca;

12 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

113d 1. intensywne koszenie lub
intensyfikacja; 2. zaniechanie / brak
koszenia; 3. wypas intensywny; 4.
Tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane; 5. obce gatunki
inwazyjne; 6. usuwanie trawy pod
grunty orne;

1. Wszelkie praktyki rolnicze powodujące zarzucenie tradycyjnych metod
użytkowania łąk świeżych, czy to w wyniku intensyfikacji czy zaniechania
użytkowania; 2. Wszelkie praktyki rolnicze powodujące zarzucenie tradycyjnych
metod użytkowania łąk świeżych, czy to w wyniku intensyfikacji czy zaniechania
użytkowania; 3. Wszelkie praktyki rolnicze powodujące zarzucenie tradycyjnych
metod użytkowania łąk świeżych, czy to w wyniku intensyfikacji czy zaniechania
użytkowania; 4. Utrata bądź fragmentacja siedlisk w wyniku rozwoju zabudowy; 5.
Ekspansja gatunków obcych takich, jak nawłoć kanadyjska, topinambur i
przymiotno białe; 6. Wszelkie praktyki rolnicze powodujące zarzucenie
tradycyjnych metod użytkowania łąk świeżych, czy to w wyniku intensyfikacji czy
zaniechania użytkowania;
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13 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion 3150

a886 1. zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z innych źródeł
rozproszonych, niewymienionych
powyżej; 2. pirsy / przystanie
turystyczne lub mola; 3. Wędkarstwo;
4. żeglarstwo; 5. drapieżnictwo; 6.
rozproszone zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i
leśnictwem; 7. rozproszone
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z powodu ścieków
z gospodarstw domowych;

1. Nasilenie spływu obszarowego biogenów w wyniku rozwoju zabudowy (erozja,
kanalizacja deszczowa), transport biogenów z żyźniejszych jezior (Tajty, Wojsak,
Niegocin); 2. Niszczenie pasa szuwarów i roślinności podwodnej w wyniku
zabudowy brzegów; 3. Zanieczyszczanie jezior zanętą, silna presja na ryby
drapieżne; 4. Niekontrolowane usuwanie nieczystości z jachtów, zaśmiecanie,
cumowanie w trzcinach; 5. Żerowanie kormorana na narybku ryb drapieżnych, a w
efekcie – słabsza presja zooplanktonu na fitoplankton; 6. Spływy biogenów (fosfor)
przede wszystkim z terenów rolniczych i w minimalnym stopniu z terenów
leśnych; 7. Brak kanalizacji w niektórych miejscowościach, rozwój zabudowy bez
kanalizacji sanitarnej;

14 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 7140

350f 1. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

2. osuszanie terenów
morskich, ujściowych,
bagiennych; 3. Tereny
zurbanizowane, tereny
zamieszkane;

1. Składowanie kiszonki w silosie poziomym w pobliżu torfowiska (Perkuny); 2.
Rowy melioracyjne obecnie zatamowane przez bobry i/lub zamulone; 3.
Projektowana zabudowa terenów sąsiadujących z torfowiskiem (Perkuny);

15 Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami ramienic
3140

1ed4 1. żeglarstwo; 2. Wędkarstwo; 3. pirsy
/ przystanie turystyczne lub mola; 4.
rozproszone zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z powodu ścieków
z gospodarstw domowych; 5.
rozproszone zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i
leśnictwem; 6. połowy demersalne z
użyciem niewodu dobrzeżnego; 7.
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z innych źródeł
rozproszonych, niewymienionych
powyżej; 8. drapieżnictwo;

1. Niekontrolowane usuwanie nieczystości z jachtów, zaśmiecanie, cumowanie w
trzcinach; 2. Zanieczyszczanie jezior zanętą, silna presja na ryby drapieżne; 3.
Niszczenie pasa szuwarów i roślinności podwodnej w wyniku zabudowy brzegów;
4. Brak kanalizacji w niektórych miejscowościach, rozwój zabudowy bez
kanalizacji sanitarnej; 5. Spływy biogenów (fosfor) przede wszystkim z terenów
rolniczych i w minimalnym stopniu z terenów leśnych; 6. Ryzyko niszczenia łąk
ramienicowych przy połowach narzędziami ciągnionymi; 7. Nasilenie spływu
obszarowego biogenów w wyniku rozwoju zabudowy (erozja, kanalizacja
deszczowa), transport biogenów z żyźniejszych jezior (Święcajty);
zanieczyszczenia ropopochodne (m.in. rozlewanie paliw przy tankowaniu jachtów);
8. Żerowanie kormorana na narybku ryb drapieżnych, a w efekcie – słabsza presja
zooplanktonu na fitoplankton;

16 * Bory i lasy bagienne 91D0 43db 1. osuszanie terenów morskich,
ujściowych, bagiennych;

2. Zatopienie; 1. Rowy melioracyjne w rez. Sztynort, niewykluczone samoistne obniżenie się
poziomu wód gruntowych w innych miejscach; 2. Podtopienie przez bobry;
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5. Cele zadań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony Stan
ochrony Cele działań ochronnych

Perspektywa
osiągnięcia

właściwego stanu
ochrony

1 * Bory i lasy bagienne 91D0 U1 Zachowanie borów i lasów bagiennych w stanie niepogorszonym 10 lat
2 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 U1 Zachowanie łęgów jesionowo-olszowych w stanie niepogorszonym i stworzenie warunków do

poprawy ich stanu w dalszej przyszłości
10 lat

3 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 9170 U1 Zachowanie grądów w stanie niepogorszonym i stworzenie warunków do poprawy ich stanu
w dalszej przyszłości

10 lat

4 Jelonek rogacz 1083 U2 Zachowanie populacji i siedlisk jelonka rogacza w stanie niepogorszonym 10 lat
5 Koza 1149 FV Zachowanie populacji i siedlisk kozy w stanie niepogorszonym 10 lat
6 Kumak nizinny 1188 U1 Zachowanie populacji i siedlisk kumaka nizinnego w stanie niepogorszonym 10 lat
7 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0 U2 Zachowanie łęgów jesionowo-wiązowych w stanie niepogorszonym i stworzenie warunków do

poprawy ich stanu w dalszej przyszłości
10 lat

8 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 6510 U1 Poprawa stanu zachowania świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie 10 lat
9 Pachnica dębowa 1084 FV Zachowanie populacji i siedlisk pachnicy dębowej w stanie niepogorszonym 10 lat
10 Piskorz 1145 U2 1. Weryfikacja zasadności utrzymania piskorza jako przedmiotu ochrony 2. W przypadku

weryfikacji pozytywnej - zachowanie populacji i siedlisk piskorza w stanie niepogorszonym
1. 3 lata 2. 10 lat

11 Różanka 1134 U1 Zachowanie populacji i siedlisk różanki w stanie niepogorszonym 10 lat
12 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 3150
U1 Zachowanie jezior eutroficznych w stanie niepogorszonym 10 lat

13 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7140

FV Zachowanie torfowisk przejściowych w stanie niepogorszonym 10 lat

14 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi
łąkami ramienic 3140

Zachowanie jezior ramienicowych w stanie niepogorszonym 10 lat

15 Zalotka większa 1042 U1 Zachowanie populacji i siedlisk zalotki większej w stanie niepogorszonym 10 lat
16 Zgniotek cynobrowy 1086 U2 Zachowanie populacji i siedlisk zgniotka cynobrowego w stanie niepogorszonym 10 lat

62



 

Moduł C
 

6. Ustalenie działań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony
Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania
Szacunkowe
koszty (w tys.

zł)
Podmiot odpowiedzialny za

wykonanie

1 1083 - Jelonek rogacz - d60c
Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Zachowanie alei przydrożnych jako zastępczych

siedlisk chrząszczy saproksylicznych
Zachowanie ciągłości alei przydrożnych na terenie Ostoi i w jej sąsiedztwie, w tym w szczególności na odcinkach: Kirsajty – Sztynort Duży – Kamionek Wieli; kanał z jeziora Sztynorckiego – droga do Łabapy; droga z kaplicy nad
Kanałem Sztynorckim do drogi Sztynort-Łabapa; droga na Fuledę - Kamionki – Doba; droga na Fuledę; drogi między Pierkunowem a jeziorem Fryd. Na tych odcinkach należy się powstrzymać od wycinki istniejących drzew nie
zagrażających bezpieczeństwu, z wyjątkiem topoli i gatunków obcych. W stosunku do drzew potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu należy przede wszystkim podejmować działania poprawiające ich statykę, a dopiero w
ostateczności stosować wycinkę.

Aleje przydrożne w Ostoi
i jej sąsiedztwie

Cały okres objęty PZO - Gminy w uzgodnieniu z RDOŚ
(wydawanie decyzji); zarządcy dróg
(realizacja)

2 Nasadzenia drzew dla zachowania ciągłości siedlisk
chrząszczy saproksylicznych

Nasadzenie ok. 300 wierzb kruchych wzdłuż Strugi Sztynorckiej na odcinku ok. 3,8 km. Nasadzenie ok. 600 lip drobnolistnych i 600 dębów szypułkowych na odcinku ok. 8,2 km wzdłuż drogi Sztynort – Łabapa – Jerzykowo -
Radzieje– Pilwa. Działanie będzie służyło długofalowej ochronie chrząszczy saproksylicznych w obliczu stopniowego kurczenia się puli najstarszych dębów sztynorckich.

Wg opisu działania 10 lat 25 Zarządcy dróg

3 Poprawa insolacji drzew będących siedliskami
chrząszczy saproksylicznych

Usuwanie cięciami pojedynczymi lub grupowymi drzew nadmiernie ocieniających stare dęby będące siedliskami chrząszczy saproksylicznych w rezerwacie Sztynort. Dopuszcza się usuwanie drzew w pobliżu zinwentaryzowanych
starych dębów, nie więcej niż kilka drzew przy każdym z dębów. Ścięte drzewa pozostawić w rezerwacie. Analogicznie można postępować w celu poprawy insolacji kłód wwiezionych do rezerwatu w ramach modernizacji dróg.
Aby sprawdzić skuteczność zabiegu zbadać entomofaunę odsłanianych dębów przed wycinką i na koniec okresu objętego PZO.

Rezerwat Sztynort Poprawa insolacji – 5 lat,
sprawdzenie skuteczności
działania - 10 rok

20 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwem

4 Tworzenie grup drzew będących siedliskami
chrząszczy saproksylicznych

W lasach poza rezerwatami wytypować, w promieniu 100 m od drzew zasiedlonych przez którykolwiek z gatunków chrząszczy będących przedmiotami ochrony, po około 15 drzew do bezwzględnego pozostawienia w celu
zapewnienia ciągłości siedlisk chrząszczy. Przy typowaniu należy brać pod uwagę wiek, gatunek, grubość i stan zdrowotny drzew oraz planowane zabiegi gospodarcze.

Lasy Ostoi 10 lat - RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawianie dorodnych drzew do naturalnej śmierci Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy: dąb - 100 cm; lipa, jesion, klon – 80 cm; grab, olsza czarna -

60 cm
Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

2 Pozostawianie kęp do naturalnego rozpadu Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni: a) >10% wydzielenia w przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo18 b) >5% wydzielenia w
przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo17. Pozostawiane kępy powinny obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych drzewostanów naturalnie występujących w danych warunkach siedliskowych

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

3 Pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie dużych ilości martwych, zamierających drzew oraz wszystkich drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy zabiegów
ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem katastrof naturalnych.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

2 1084 - Pachnica dębowa -
a63d

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Zachowanie alei przydrożnych jako zastępczych

siedlisk chrząszczy saproksylicznych
Zachowanie ciągłości alei przydrożnych na terenie Ostoi i w jej sąsiedztwie, w tym w szczególności na odcinkach: Kirsajty – Sztynort Duży – Kamionek Wieli; kanał z jeziora Sztynorckiego – droga do Łabapy; droga z kaplicy nad
Kanałem Sztynorckim do drogi Sztynort-Łabapa; droga na Fuledę - Kamionki – Doba; droga na Fuledę; drogi między Pierkunowem a jeziorem Fryd. Na tych odcinkach należy się powstrzymać od wycinki istniejących drzew nie
zagrażających bezpieczeństwu, z wyjątkiem topoli i gatunków obcych. W stosunku do drzew potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu należy przede wszystkim podejmować działania poprawiające ich statykę, a dopiero w
ostateczności stosować wycinkę.

Aleje przydrożne w Ostoi
i jej sąsiedztwie

Cały okres objęty PZO - Gminy w uzgodnieniu z RDOŚ
(wydawanie decyzji); zarządcy dróg
(realizacja)

2 Nasadzenia drzew dla zachowania ciągłości siedlisk
chrząszczy saproksylicznych

Nasadzenie ok. 300 wierzb kruchych wzdłuż Strugi Sztynorckiej na odcinku ok. 3,8 km. Nasadzenie ok. 600 lip drobnolistnych i 600 dębów szypułkowych na odcinku ok. 8,2 km wzdłuż drogi Sztynort – Łabapa – Jerzykowo -
Radzieje– Pilwa. Działanie będzie służyło długofalowej ochronie chrząszczy saproksylicznych w obliczu stopniowego kurczenia się puli najstarszych dębów sztynorckich.

Wg opisu działania 10 lat 25 Zarządcy dróg

3 Poprawa insolacji drzew będących siedliskami
chrząszczy saproksylicznych

Usuwanie cięciami pojedynczymi lub grupowymi drzew nadmiernie ocieniających stare dęby będące siedliskami chrząszczy saproksylicznych w rezerwacie Sztynort. Dopuszcza się usuwanie drzew w pobliżu zinwentaryzowanych
starych dębów, nie więcej niż kilka drzew przy każdym z dębów. Ścięte drzewa pozostawić w rezerwacie. Analogicznie można postępować w celu poprawy insolacji kłód wwiezionych do rezerwatu w ramach modernizacji dróg.
Aby sprawdzić skuteczność zabiegu zbadać entomofaunę odsłanianych dębów przed wycinką i na koniec okresu objętego PZO.

Rezerwat Sztynort Poprawa insolacji – 5 lat,
sprawdzenie skuteczności
działania - 10 rok

20 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwem

4 Tworzenie grup drzew będących siedliskami
chrząszczy saproksylicznych

W lasach poza rezerwatami wytypować, w promieniu 100 m od drzew zasiedlonych przez którykolwiek z gatunków chrząszczy będących przedmiotami ochrony, po około 15 drzew do bezwzględnego pozostawienia w celu
zapewnienia ciągłości siedlisk chrząszczy. Przy typowaniu należy brać pod uwagę wiek, gatunek, grubość i stan zdrowotny drzew oraz planowane zabiegi gospodarcze.

Lasy Ostoi 10 lat - RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawianie dorodnych drzew do naturalnej śmierci Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy: dąb - 100 cm; lipa, jesion, klon – 80 cm; grab, olsza czarna -

60 cm
Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

2 Pozostawianie kęp do naturalnego rozpadu Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni: a) >10% wydzielenia w przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo18 b) >5% wydzielenia w
przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo17. Pozostawiane kępy powinny obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych drzewostanów naturalnie występujących w danych warunkach siedliskowych

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

3 Pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie dużych ilości martwych, zamierających drzew oraz wszystkich drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy zabiegów
ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem katastrof naturalnych.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

3 1042 - Zalotka większa - eaa4
Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Ochrona siedlisk zalotki większej i kumaka nizinnego Zachowanie naturalnych drobnych zbiorników śródleśnych i śródpolnych Cała Ostoja Cały okres objęty PZO - Właściciele gruntów
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania rozmieszczenia i stanu ochrony zalotki

większej i kumaka nizinnego
Bliższe rozpoznanie rozmieszczenia w Ostoi zalotki większej i kumaka nizinnego oraz stanu populacji i siedlisk tych gatunków. W ramach działania powinno się przebadać znaczną większość drobnych zbiorników wodnych w
Ostoi. Dla lepszej efektywności ekonomicznej działanie można powiązać z poszukiwaniami stanowisk traszki grzebieniastej.

Obszar Ostoi 3 lata 7 RDOŚ
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4 1086 - Zgniotek cynobrowy -
2d72

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Tworzenie grup drzew będących siedliskami

chrząszczy saproksylicznych
W lasach poza rezerwatami wytypować, w promieniu 100 m od drzew zasiedlonych przez którykolwiek z gatunków chrząszczy będących przedmiotami ochrony, po około 15 drzew do bezwzględnego pozostawienia w celu
zapewnienia ciągłości siedlisk chrząszczy. Przy typowaniu należy brać pod uwagę wiek, gatunek, grubość i stan zdrowotny drzew oraz planowane zabiegi gospodarcze.

Lasy Ostoi 10 lat - RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawianie dorodnych drzew do naturalnej śmierci Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy: dąb - 100 cm; lipa, jesion, klon – 80 cm; grab, olsza czarna -

60 cm
Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

2 Pozostawianie kęp do naturalnego rozpadu Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni: a) >10% wydzielenia w przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo18 b) >5% wydzielenia w
przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo17. Pozostawiane kępy powinny obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych drzewostanów naturalnie występujących w danych warunkach siedliskowych

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

3 Pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie dużych ilości martwych, zamierających drzew oraz wszystkich drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy zabiegów
ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem katastrof naturalnych.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO - Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

5 1188 - Kumak nizinny - bbf1
Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Ochrona siedlisk zalotki większej i kumaka nizinnego Zachowanie naturalnych drobnych zbiorników śródleśnych i śródpolnych Cała Ostoja Cały okres objęty PZO - Właściciele gruntów
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania rozmieszczenia i stanu ochrony zalotki

większej i kumaka nizinnego
Bliższe rozpoznanie rozmieszczenia w Ostoi zalotki większej i kumaka nizinnego oraz stanu populacji i siedlisk tych gatunków. W ramach działania powinno się przebadać znaczną większość drobnych zbiorników wodnych w
Ostoi. Dla lepszej efektywności ekonomicznej działanie można powiązać z poszukiwaniami stanowisk traszki grzebieniastej.

Obszar Ostoi 3 lata 7 RDOŚ

6 1149 - Koza - 96a3
Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ograniczenie stosowania betonowych umocnień

brzegów
O ile to możliwe, przy umacnianiu brzegów przystani stosować umocnienia przypominające elementy naturalne, jak narzut kamienny i unikać umocnień w postaci murów i ścian. Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO - Gminy (przy wydawaniu decyzji) i

inwestorzy (wykonanie umocnień)
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

7 1145 - Piskorz - 4b76
Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Rozpoznanie rozmieszczenia piskorza w drobnych

zbiornikach
Przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie rozmieszczenia piskorza w drobnych zbiornikach i ciekach Ostoi. Wyniki powinny ostatecznie przesądzić o tym, czy gatunek ten powinien pozostać przedmiotem ochrony w
Ostoi. Badania należy przeprowadzić na reprezentatywnej próbie ok 20 małych cieków i zbiorników wodnych na terenie Ostoi. Badania warto skoordynować z badaniami siedlisk kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Cieki i drobne zbiorniki
Ostoi

5 lat 5 RDOŚ

8 1134 - Różanka - 6994
Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania malakologiczne Przeprowadzenie badań mających na celu ocenę stanu populacji rodzimych skójkowatych na potrzeby monitoringu różanki oraz ustalenie czy szczeżuja chińska Sinanadonta woodiana, gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie

dla rozrodu różanki, jest obecna w Ostoi, a jeśli tak, to jak bardzo jest rozprzestrzeniona.
Jeziora Ostoi 3 lata 10 RDOŚ
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9 9170 - Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny - 79d3

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Kampania edukacyjna dotycząca inwazyjnych

gatunków roślin i zwierząt
Kampania powinna dotyczyć gatunków istotnych dla Mazur, jak klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha późna, nawłoć kanadyjska i późna, niecierpek drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana, topinabmur,
rudbekia naga, sumik karłowaty, czebaczek amurski, szczeżuja chińska itp. Powinna docierać do szerokich kręgów (aspekt ogólnoedukacyjny), ale też do grup mających realny wpływ na florę i faunę (rolnicy, właściciele
ogródków, zarządcy zieleni, zarządcy dróg, leśnicy, architekci krajobrazu, pszcz elarze, użytkownicy rybaccy, wędkarze). Powinna dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o sposobach kontroli poszczególnych gat. Dla
większej efektywności można ją prowadzić w ramach szerszego projektu np. dla województwa lub kilku obszarów Natura 2000.

Gminy Ostoi Kampania główna - 3 lata;
kampanie przypominające –
co 2 lata

100 RDOŚ we współpracy z ODR, Lasami
Państwowymi, samorządami,
zarządcami dróg

2 Usunięcie obcych gatunków drzew z nasadzeń
przydrożnych

Usunięcie obcych gatunków drzew, w tym przede wszystkim klonu jesionolistnego, nasadzonych w ostatnich latach wzdłuż dróg krajowych nr 63 i 59 i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi. Dla większej skuteczności i
efektywności ekonomicznej działanie można prowadzić w ramach szerszego projektu obejmującego np. wszystkie drogi krajowe w województwie.

Drogi krajowe nr 59 i 63 3 lata 30 GDDKiA lub RDOŚ we współpracy z
GDDKiA

3 Restytucja rodzimych wiązów Identyfikacja stanowisk rodzimych wiązów w Ostoi i okolicach, ocena ich stanu zdrowotnego, zbiór nasion od drzew zdrowych lub nieznacznie porażonych i wykorzystanie nasion: a) jako materiału do banków genów; b) do
poszukiwań lokalnych linii najbardzie j odpornych na holenderską chorobę wiązów; c) jako materiału do propagacji wiązów w Ostoi, na odpowiednich siedliskach, pojedynczo lub w małych grupach, przy odpowiednim zacienieniu.
Działanie można powiązać z podobnymi działaniami na poziomie krajowym i europejskim.

Ostoja i okolice 10 lat 300 RDOŚ w porozumieniu z
zainteresowanymi nadleśnictwami i
placówkami badawczymi

4 Czynna ochrona jesionu wyniosłego Identyfikacja stanowisk zdrowych jesionów w Ostoi i okolicach, określenie ich odporności na zamieranie metodą markerów molekularnych i/lub innymi stosownymi metodami, zbiór nasion od drzew wykazujących odporność lub
tolerancję i wykorzystanie nasion jako materiału:  a) do banków genów; b) do odnowień jesionu z nasion w Ostoi; c) do odtworzenia produkcji szkółkarskiej jesionu w okolicach Ostoi. Działanie można powiązać z podobnymi
działaniami  na poziomie krajowym i europejskim.

Ostoja i okolice 10 lat 300 RDOŚ w porozumieniu z
zainteresowanymi nadleśnictwami i
placówkami badawczymi

5 Eliminacja niecierpka drobnokwiatowego rezerwatów
Sztynort i Mokre

Ustalenie rozmieszczenia i eliminacja niecierpka drobnokwiatowego metodami mechanicznymi (wyrywanie, a na drogach leśnych – koszenie), przed wydaniem nasion (najlepiej przełom maja i czerwca). Zabiegi powtarzać
rokrocznie do całkowitej eliminacji gatunku z rezerwatów i ich bezpośredniego sąsiedztwa.

Rezerwaty Sztynort i
Mokre

10 lat 100 RDOŚ

6 Stopniowe usuwanie buka z rezerwatu Sztynort Buki usuwać stopniowo cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby zachować przynajmniej umiarkowane zwarcie. W pierwszej kolejności ścinać drzewa w wieku 50 – 100 lat. Dopuszcza się stosowanie obrączkowania,
zwłaszcza największych drzew, w celu pozostawienia ich na pniu. Ścięte drzewa pozostawić w rezerwacie. Usuwać nalot i podrost buka. Działanie prowadzić tak, aby promować naturalne odnowienie gatunków grądowych.
grądowych.

Rezerwat Sztynort 10 lat 40 RDOŚ

7 Usunięcie dębu czerwonego z rezerwatu „Wyspy na
jeziorze Mamry i Kisajno”

Usunięcie dębu czerwonego z drzewostanu i podrostu na wyspie Duży Ostrów na jeziorze Kisajno. Odnowienie powierzchni stosownie do warunków siedliskowych. Ścięte drzewa pozostawić na wyspie. Wyspa Ostrów Duży 10 lat 20 RDOŚ

8 Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych przez
podtopieniami

Przeciwdziałanie podtapianiu przez bobry drzewostanów na siedliskach 9170, 91D0; 91E0 i 91F0. Działanie powinno polegać na stosowaniu odpowiednich środków technicznych (zakładanie syfonów, rozbieranie) możliwie
szybko po rozpoznaniu zagrożenia. Zapewnienie skuteczności działania będzie wymagało wydawania długoterminowych zezwoleń na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków zwierząt objętych ochroną.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 100 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawianie dorodnych drzew do naturalnej śmierci Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy: dąb - 100 cm; lipa, jesion, klon – 80 cm; grab, olsza czarna -

60 cm
Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

2 Pozostawianie kęp do naturalnego rozpadu Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni: a) >10% wydzielenia w przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo18 b) >5% wydzielenia w
przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo17. Pozostawiane kępy powinny obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych drzewostanów naturalnie występujących w danych warunkach siedliskowych

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

3 Pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie dużych ilości martwych, zamierających drzew oraz wszystkich drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy zabiegów
ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem katastrof naturalnych.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

4 Korekta wieku rębności W nowych planach urządzania lasu minimalny wiek rębności dla głównych gatunków zaleca się przyjąć następująco: dąb, jesion, wiązy – 140 lat; sosna – 100 lat; grab, lipa – 100 lat; świerk, brzoza, olsza – 80 lat; osika – 50 lat Lasy Ostoi Nowe plany urządzenia lasu 0 Nadleśnictwa
5 Ochrona naturalnych odnowień drzew gatunków

grądowych
Ochrona nalotów i podrostów gatunków grądowych (dąb, grab, lipa, jesion, klon, wiązy) w celu ich pełnego wykorzystania jako odnowień naturalnych, jeżeli tylko rokują nadzieję na prawidłowy rozwój. Naturalne odnowienia ww.
gatunków należy popierać także przez kształtowanie odpowiednich warunków świetlnych w ramach wykonywania czyszczeń, trzebieży i cięć rębnych.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

6 Zapewnienie właściwego składu odnowień grądów Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych wydzieleniach w okresie objętym PZO skład gatunkowy powinien spełniać następujące warunki: obecność wszystkich trzech głównych gatunków grądowych (Db, Gb, Lp);
udział głównych gatunków grądowych (Db, Gb, Lp) > 60%; obecność gatunków wczesnosukcesyjnych (Brz, Os); gatunki domieszkowe: Kl, Js, Wz, Św; nie stosować w odnowieniach olszy i sosny. Dopuszcza się następujące
wyjątki: w wydzieleniach gdzie przed odnowieniem udział gatunków iglastych wynosił >50% do puszcza się udział Brz+Os do 50%; w wydzieleniach na Lmśw, gdzie przed pdnowieniem udz. sosny wynosił >50% dopuszcza się
udz. So<30%; na mikrosiedliskach o charakt. łęgowym, olsowym lub borowym skład gatunk. dostosować do warunków mikrosiedliska.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

7 Kształtowanie struktury gatunkowej grądów w ramach
cięć pielęgnacyjnych

Ewentualne czyszczenia i trzebieże w drzewostanach wskazanych w Załączniku 11 należy prowadzić tak, aby sukcesywnie zbliżać się do struktury gatunkowej spełniającej następujące warunki: Gb 10–70%; Lp 10-70%; Db
10–70%; Św 0–40%; Kl 0–40%; Js 0-40%; Ol 0–10%; Wiązy 0–10%; So 0–5%; Brz+Os 5-15%

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

8 Użytkowanie rębne silnie zniekształconych grądów W drzewostanach grądowych wskazanych w Zał. 11, zniekształconych przez nadmiar takich gatunków, jak olsza, brzoza, sosna i świerk, ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na rębniach złożonych o przynajmniej
długim okresie odnowienia, z możliwie małym udziałem cięć zupełnych na powierzchniach międzygniazdowych i z zachowaniem jak najdłużej lub pozostawieniem jako przestoi drzew gatunków pożądanych w grądach (dąb, grab,
lipa, klon, jesion, wiązy) tak , aby w pełni wykorzystać potencjał naturalnego odnowienia.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

9 Użytkowanie rębne pozostałych grądów W drzewostanach grądowych wskazanych w Zał. 11 ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na rębniach złożonych z bardzo długim okresem odnowienia, pozyskaniem nie więcej niż 30% zapasu drewna w okresie
objętym PZO, bez stosowania cięć zupełnych na powierzchniach międzygniazdowych. Należy zachować taką ogólną kolejności użytkowania, by jak najmniej drzew wycinać przed osiągnięciem przez nie wieku rębności ustalonego
dla ich gatunku oraz taką organizację przestrzenną, aby maksymalnie wspierać gatunki grądowe w dolnym piętrze, podroście i nalocie.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

10 Utrzymanie ciągłości drzewostanów nad jeziorami i
ochrona zalesionych brzegów przed erozją

W strefie 30 m od brzegów jezior należy zapewnić ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku drzewostanów w wieku rębności oznacza użytkowanie głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby na żadnym 100-
metrowym odcinku brzegu nie odsłaniać więcej niż 20% powierzchni. Odstępstwo dopuszcza się w przypadku realizacji działania A26. W strefie 30 m od jezior należy całkowicie odstąpić od mechanicznego przygotowywania
gleby przy odnawianiu lasu.

Wszystkie lasy w strefie
do 30 m od linii brzegu
jezior stanowiących
przedmiot ochrony

Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

11 Zaniechanie wprowadzania gatunków drzew i krzewów
poza ich naturalnym zasięgiem

Zaniechanie stosowania w odnowieniach drzew poza ich naturalnym zasięgiem, w tym dębu czerwonego, jawora, robinii akacjowej, modrzewia i buka. Zaniechanie wprowadzania do podszytu gatunków krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem, w tym czeremchy późnej i świdośliwy kłosowej

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

12 Aktywna redukcja gatunków drzew i krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem

Systematyczne usuwanie, w ramach zabiegów gospodarczych wynikających z planu urządzania lasu, wszystkich stadiów rozwojowych gatunków rosnących poza ich naturalnym zasięgiem i łatwo odnawiających się spontanicznie,
w tym klonu jesionolistnego, dębu czerwonego, robinii akacjowej, jawora, buka, czeremchy późnej, świdośliwy kłosowej i śnieguliczki białej. Działanie nie dotyczy kontroli buka w rezerwatach Sztynort i Mokre i kontroli dębu
czerwonego w rezerwacie Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno.

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

13 Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego i wiązów Ograniczenie użytkowania wiązów wszystkich trzech gatunków rodzimych tylko do drzew wykazujących jednoznaczne oznaki grafiozy. Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego tylko do drzew wykazujących oznaki porażenia
grzybem Hymenoscyphus pseudoalbidus

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

14 Ograniczenie ingerencji w glebę przy odnowieniach
lasu

Odstąpienie, wszędzie tam, gdzie to możliwe na siedliskach grądów i łęgów, od stosowania pługów dwuodkładnicowych na korzyść takich metod, które na przynajmniej 70% powierzchni gleby pozostawiają nienaruszony profil
glebowy (m.in. punktowe przygotowanie gleby, przygotowanie pasów frezami leśnymi)

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Rozgraniczenie siedlisk przyrodniczych 9170, 91E0 i

91F0
Bliższe rozpoznanie fitosocjologiczne lasów na siedliskach Lw, OLJ i podsuszonych siedliskach OL w celu prawidłowego rozgraniczenia siedlisk 9170, 91E0 i 91F0. Badania terenowe należy przeprowadzić wiosną i powtórzyć
latem w celu uchwycenia pełnej różnorodności runa i lepszego rozpoznania warunków wilgotnościowych. Wynikiem pracy powinno być przyporządkowanie poszczególnych płatów do siedlisk przyrodniczych Natura 2000, poparte
odpowiednią dokumentacją.

Wg Zał. 11 5 lat 40 RDOŚ

2 Ocena skuteczności koszenia poboczy dróg leśnych
jako metody kontroli niecierpka drobnokwiatowego

Coroczne niskie koszenie poboczy ok. 30 km dróg na siedliskach grądowych i łęgowych, przez okres 5 lat. Monitorowanie wyników poprzez badanie zagęszczenia populacji niecierpka na poboczach (odcinki 100 m) oraz w lesie
(transekty 2x100 m, co 200 m).

Drogi leśne na
siedliskach grądowych i
łęgowych

5 lat 5 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami
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10 91E0 - *Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe
- 77a7

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Kampania edukacyjna dotycząca inwazyjnych

gatunków roślin i zwierząt
Kampania powinna dotyczyć gatunków istotnych dla Mazur, jak klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha późna, nawłoć kanadyjska i późna, niecierpek drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana, topinabmur,
rudbekia naga, sumik karłowaty, czebaczek amurski, szczeżuja chińska itp. Powinna docierać do szerokich kręgów (aspekt ogólnoedukacyjny), ale też do grup mających realny wpływ na florę i faunę (rolnicy, właściciele
ogródków, zarządcy zieleni, zarządcy dróg, leśnicy, architekci krajobrazu, pszcz elarze, użytkownicy rybaccy, wędkarze). Powinna dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o sposobach kontroli poszczególnych gat. Dla
większej efektywności można ją prowadzić w ramach szerszego projektu np. dla województwa lub kilku obszarów Natura 2000.

Gminy Ostoi Kampania główna - 3 lata;
kampanie przypominające –
co 2 lata

100 RDOŚ we współpracy z ODR, Lasami
Państwowymi, samorządami,
zarządcami dróg

2 Usunięcie obcych gatunków drzew z nasadzeń
przydrożnych

Usunięcie obcych gatunków drzew, w tym przede wszystkim klonu jesionolistnego, nasadzonych w ostatnich latach wzdłuż dróg krajowych nr 63 i 59 i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi. Dla większej skuteczności i
efektywności ekonomicznej działanie można prowadzić w ramach szerszego projektu obejmującego np. wszystkie drogi krajowe w województwie.

Drogi krajowe nr 59 i 63 3 lata 30 GDDKiA lub RDOŚ we współpracy z
GDDKiA

3 Czynna ochrona jesionu wyniosłego Identyfikacja stanowisk zdrowych jesionów w Ostoi i okolicach, określenie ich odporności na zamieranie metodą markerów molekularnych i/lub innymi stosownymi metodami, zbiór nasion od drzew wykazujących odporność lub
tolerancję i wykorzystanie nasion jako materiału:  a) do banków genów; b) do odnowień jesionu z nasion w Ostoi; c) do odtworzenia produkcji szkółkarskiej jesionu w okolicach Ostoi. Działanie można powiązać z podobnymi
działaniami  na poziomie krajowym i europejskim.

Ostoja i okolice 10 lat 300 RDOŚ w porozumieniu z
zainteresowanymi nadleśnictwami i
placówkami badawczymi

4 Usunięcie dębu czerwonego z rezerwatu „Wyspy na
jeziorze Mamry i Kisajno”

Usunięcie dębu czerwonego z drzewostanu i podrostu na wyspie Duży Ostrów na jeziorze Kisajno. Odnowienie powierzchni stosownie do warunków siedliskowych. Ścięte drzewa pozostawić na wyspie. Wyspa Ostrów Duży 10 lat 20 RDOŚ

5 Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych przez
podtopieniami

Przeciwdziałanie podtapianiu przez bobry drzewostanów na siedliskach 9170, 91D0; 91E0 i 91F0. Działanie powinno polegać na stosowaniu odpowiednich środków technicznych (zakładanie syfonów, rozbieranie) możliwie
szybko po rozpoznaniu zagrożenia. Zapewnienie skuteczności działania będzie wymagało wydawania długoterminowych zezwoleń na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków zwierząt objętych ochroną.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 100 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawianie dorodnych drzew do naturalnej śmierci Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy: dąb - 100 cm; lipa, jesion, klon – 80 cm; grab, olsza czarna -

60 cm
Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

2 Pozostawianie kęp do naturalnego rozpadu Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni: a) >10% wydzielenia w przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo18 b) >5% wydzielenia w
przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo17. Pozostawiane kępy powinny obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych drzewostanów naturalnie występujących w danych warunkach siedliskowych

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

3 Pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie dużych ilości martwych, zamierających drzew oraz wszystkich drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy zabiegów
ratowniczych prowadzonych w

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

4 Korekta wieku rębności W nowych planach urządzania lasu minimalny wiek rębności dla głównych gatunków zaleca się przyjąć następująco: dąb, jesion, wiązy – 140 lat; sosna – 100 lat; grab, lipa – 100 lat; świerk, brzoza, olsza – 80 lat; osika – 50 lat Lasy Ostoi Nowe plany urządzenia lasu 0 Nadleśnictwa
5 Zapewnienie właściwego składu odnowień łęgów

jesionowo-olszowych
Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych wydzieleniach w okresie obowiązywania PZO procentowy skład gatunkowy powinien być następujący: Js>10, Ol<80 Sw<20, Db<10, Gb+Lp+Kl+Wz<30, So=0. Do czasu
opracowania skutecznych metod walki z zamieraniem jesionów dopuszcza się zastępowanie jesionu przy poprawkach innymi gatunkami liściastymi lub odstąpienie od sztucznego wprowadzania Js na korzyść innych gatunków
liściastych. Jednocześnie należy dążyć do zapewnienia obecności Js w składzie upraw, przez inicjowanie i popieranie odnowień naturalnych tego gatunku.Na mikrosiedliskach innych niż łęg jesionowo-olszowy w granicach
wydzieleń dopasowć skład odpowiednio do warunków.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

6 Kształtowanie struktury gatunkowej łęgów jesionowo-
olszowych

Ewentualne czyszczenia i trzebieże w drzewostanach wskazanych w Zał. 11 należy prowadzić tak, aby sukcesywnie zbliżać się do struktury gatunkowej spełniającej następujące warunki: Js 10 – 60%; Ol 10 – 60%; Gb 0 – 10%;
Czm 5 – 20%; Św 0 – 30%; Db 0 – 10%; Kl 0 – 10%; Wz 0 – 10%; So + Brz + Os 0 – 5%.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

7 Użytkowanie rębne łęgów jesionowo-olszowych W łęgach jesionowo-olszowych wskazanych w Zał 11 ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na rębniach złożonych z wykluczeniem rębni gniazdowej zupełnej, z pozyskaniem nie więcej niż 30% zapasu drewna w
okresie objętym PZO. W okresie objętym PZO pozyskiwać należy olszę i brzozę, a inne gatunki pozostawiać. W przypadku wydzieleń o powierzchni < 1 ha dopuszcza się odstąpienie od realizacji działania.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

8 Utrzymanie ciągłości drzewostanów nad jeziorami i
ochrona zalesionych brzegów przed erozją

W strefie 30 m od brzegów jezior należy zapewnić ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku drzewostanów w wieku rębności oznacza użytkowanie głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby na żadnym 100-
metrowym odcinku brzegu nie odsłaniać więcej niż 20% powierzchni. Odstępstwo dopuszcza się w przypadku realizacji działania A26. W strefie 30 m od jezior należy całkowicie odstąpić od mechanicznego przygotowywania
gleby przy odnawianiu lasu.

Wszystkie lasy w strefie
do 30 m od linii brzegu
jezior stanowiących
przedmiot ochrony

Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

9 Zaniechanie wprowadzania gatunków drzew i krzewów
poza ich naturalnym zasięgiem

Zaniechanie stosowania w odnowieniach drzew poza ich naturalnym zasięgiem, w tym dębu czerwonego, jawora, robinii akacjowej, modrzewia i buka. Zaniechanie wprowadzania do podszytu gatunków krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem, w tym czeremchy późnej i świdośliwy kłosowej

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

10 Aktywna redukcja gatunków drzew i krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem

Systematyczne usuwanie, w ramach zabiegów gospodarczych wynikających z planu urządzania lasu, wszystkich stadiów rozwojowych gatunków rosnących poza ich naturalnym zasięgiem i łatwo odnawiających się spontanicznie,
w tym klonu jesionolistnego, dębu czerwonego, robinii akacjowej, jawora, buka, czeremchy późnej, świdośliwy kłosowej i śnieguliczki białej. Działanie nie dotyczy kontroli buka w rezerwatach Sztynort i Mokre i kontroli dębu
czerwonego w rezerwacie Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno.

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

11 Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego i wiązów Ograniczenie użytkowania wiązów wszystkich trzech gatunków rodzimych tylko do drzew wykazujących jednoznaczne oznaki grafiozy. Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego tylko do drzew wykazujących oznaki porażenia
grzybem Hymenoscyphus pseudoalbidus

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

12 Ograniczenie ingerencji w glebę przy odnowieniach
lasu

Odstąpienie, wszędzie tam, gdzie to możliwe na siedliskach grądów i łęgów, od stosowania pługów dwuodkładnicowych na korzyść takich metod, które na przynajmniej 70% powierzchni gleby pozostawiają nienaruszony profil
glebowy (m.in. punktowe przygotowanie gleby, przygotowanie pasów frezami leśnymi)

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Rozgraniczenie siedlisk przyrodniczych 9170, 91E0 i

91F0
Bliższe rozpoznanie fitosocjologiczne lasów na siedliskach Lw, OLJ i podsuszonych siedliskach OL w celu prawidłowego rozgraniczenia siedlisk 9170, 91E0 i 91F0. Badania terenowe należy przeprowadzić wiosną i powtórzyć
latem w celu uchwycenia pełnej różnorodności runa i lepszego rozpoznania warunków wilgotnościowych. Wynikiem pracy powinno być przyporządkowanie poszczególnych płatów do siedlisk przyrodniczych Natura 2000, poparte
odpowiednią dokumentacją.

Wg Zał. 11 5 lat 40 RDOŚ

2 Ocena skuteczności koszenia poboczy dróg leśnych
jako metody kontroli niecierpka drobnokwiatowego

Coroczne niskie koszenie poboczy ok. 30 km dróg na siedliskach grądowych i łęgowych, przez okres 5 lat. Monitorowanie wyników poprzez badanie zagęszczenia populacji niecierpka na poboczach (odcinki 100 m) oraz w lesie
(transekty 2x100 m, co 200 m).

Drogi leśne na
siedliskach grądowych i
łęgowych

5 lat 5 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami
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11 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - b088

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Kampania edukacyjna dotycząca inwazyjnych

gatunków roślin i zwierząt
Kampania powinna dotyczyć gatunków istotnych dla Mazur, jak klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha późna, nawłoć kanadyjska i późna, niecierpek drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana, topinabmur,
rudbekia naga, sumik karłowaty, czebaczek amurski, szczeżuja chińska itp. Powinna docierać do szerokich kręgów (aspekt ogólnoedukacyjny), ale też do grup mających realny wpływ na florę i faunę (rolnicy, właściciele
ogródków, zarządcy zieleni, zarządcy dróg, leśnicy, architekci krajobrazu, pszcz elarze, użytkownicy rybaccy, wędkarze). Powinna dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o sposobach kontroli poszczególnych gat. Dla
większej efektywności można ją prowadzić w ramach szerszego projektu np. dla województwa lub kilku obszarów Natura 2000.

Gminy Ostoi Kampania główna - 3 lata;
kampanie przypominające –
co 2 lata

100 RDOŚ we współpracy z ODR, Lasami
Państwowymi, samorządami,
zarządcami dróg

2 Usunięcie obcych gatunków drzew z nasadzeń
przydrożnych

Usunięcie obcych gatunków drzew, w tym przede wszystkim klonu jesionolistnego, nasadzonych w ostatnich latach wzdłuż dróg krajowych nr 63 i 59 i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi. Dla większej skuteczności i
efektywności ekonomicznej działanie można prowadzić w ramach szerszego projektu obejmującego np. wszystkie drogi krajowe w województwie.

Drogi krajowe nr 59 i 63 3 lata 30 GDDKiA lub RDOŚ we współpracy z
GDDKiA

3 Restytucja rodzimych wiązów Identyfikacja stanowisk rodzimych wiązów w Ostoi i okolicach, ocena ich stanu zdrowotnego, zbiór nasion od drzew zdrowych lub nieznacznie porażonych i wykorzystanie nasion: a) jako materiału do banków genów; b) do
poszukiwań lokalnych linii najbardzie j odpornych na holenderską chorobę wiązów; c) jako materiału do propagacji wiązów w Ostoi, na odpowiednich siedliskach, pojedynczo lub w małych grupach, przy odpowiednim zacienieniu.
Działanie można powiązać z podobnymi działaniami na poziomie krajowym i europejskim.

Ostoja i okolice 10 lat 300 RDOŚ w porozumieniu z
zainteresowanymi nadleśnictwami i
placówkami badawczymi

4 Czynna ochrona jesionu wyniosłego Identyfikacja stanowisk zdrowych jesionów w Ostoi i okolicach, określenie ich odporności na zamieranie metodą markerów molekularnych i/lub innymi stosownymi metodami, zbiór nasion od drzew wykazujących odporność lub
tolerancję i wykorzystanie nasion jako materiału:  a) do banków genów; b) do odnowień jesionu z nasion w Ostoi; c) do odtworzenia produkcji szkółkarskiej jesionu w okolicach Ostoi. Działanie można powiązać z podobnymi
działaniami  na poziomie krajowym i europejskim.

Ostoja i okolice 10 lat 300 RDOŚ w porozumieniu z
zainteresowanymi nadleśnictwami i
placówkami badawczymi

5 Eliminacja niecierpka drobnokwiatowego rezerwatów
Sztynort i Mokre

Ustalenie rozmieszczenia i eliminacja niecierpka drobnokwiatowego metodami mechanicznymi (wyrywanie, a na drogach leśnych – koszenie), przed wydaniem nasion (najlepiej przełom maja i czerwca). Zabiegi powtarzać
rokrocznie do całkowitej eliminacji gatunku z rezerwatów i ich bezpośredniego sąsiedztwa.

Rezerwaty Sztynort i
Mokre

10 lat 100 RDOŚ

6 Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych przez
podtopieniami

Przeciwdziałanie podtapianiu przez bobry drzewostanów na siedliskach 9170, 91D0; 91E0 i 91F0. Działanie powinno polegać na stosowaniu odpowiednich środków technicznych (zakładanie syfonów, rozbieranie) możliwie
szybko po rozpoznaniu zagrożenia. Zapewnienie skuteczności działania będzie wymagało wydawania długoterminowych zezwoleń na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków zwierząt objętych ochroną.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 100 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawianie dorodnych drzew do naturalnej śmierci Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy: dąb - 100 cm; lipa, jesion, klon – 80 cm; grab, olsza czarna -

60 cm
Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

2 Pozostawianie kęp do naturalnego rozpadu Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni: a) >10% wydzielenia w przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo18 b) >5% wydzielenia w
przypadku drzewostanów, o których mowa w działaniu Bo17. Pozostawiane kępy powinny obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych drzewostanów naturalnie występujących w danych warunkach siedliskowych

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

3 Pozostawianie martwego drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie dużych ilości martwych, zamierających drzew oraz wszystkich drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy zabiegów
ratowniczych prowadzonych w

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

4 Korekta wieku rębności W nowych planach urządzania lasu minimalny wiek rębności dla głównych gatunków zaleca się przyjąć następująco: dąb, jesion, wiązy – 140 lat; sosna – 100 lat; grab, lipa – 100 lat; świerk, brzoza, olsza – 80 lat; osika – 50 lat Lasy Ostoi Nowe plany urządzenia lasu 0 Nadleśnictwa
5 Zapewnienie właściwego składu odnowień łęgów

jesionowo-wiązowych
Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych wydzieleniach w okresie obowiązywania PZO procentowy skład gatunkowy powinien być następujący: Js>10, Db<50, Gb+Lp+Kl<50, Wz>10, Ol<20, Sw+So=0. Do czasu
opracowania skutecznych metod walki z zamieraniem jesionów i chorobą wiązów dopuszcza się zastępowanie Js i Wz innymi gatunkami (Db, Czm, Ol, Kl, Gb, Lp) przy poprawkach i odstąpienie od sztucznego wprowadzania Js i
Wz. Jednocześnie należy dążyć do zapewnienia obecności Js i Wz w składzie upraw, przez inicjowanie i popieranie odnowień naturalnych tych gatunków.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

6 Kształtowanie struktury gatunkowej łęgów jesionowo-
wiązowych

Ewentualne czyszczenia i trzebieże w drzewostanach wskazanych w Zał. 11 należy prowadzić tak, aby sukcesywnie zbliżać się do struktury gatunkowej spełniającej następujące warunki: wiąz pospolity 10 – 60%; Js 10 – 70%; Db
10 – 60%; wiąz górski 0 – 20%; wiąz szypułkowy 0 – 20%; Czm 5 – 20%; Gb 0 – 10%; Lp 0 – 10%; Kl 0 – 10%; Ol 0 - 20%

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

7 Użytkowanie rębne łęgów jesionowo-wiązowych W łęgach jesionowo-wiązowych wskazanych w Załączniku 11 ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na rębniach złożonych z wykluczeniem rębni gniazdowej zupełnej, z pozyskaniem nie więcej niż 30% zapasu
drewna w okresie objętym PZO. W okresie objętym PZO pozyskiwać należy olszę, brzozę i osikę i gatunki iglaste, a inne gatunki pozostawiać. Organizacja czasowa i przestrzenna rębni powinna zapewniać maksymalne wsparcie
naturalnego odnowienia jesionu, dębu i wiązów.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

8 Utrzymanie ciągłości drzewostanów nad jeziorami i
ochrona zalesionych brzegów przed erozją

W strefie 30 m od brzegów jezior należy zapewnić ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku drzewostanów w wieku rębności oznacza użytkowanie głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby na żadnym 100-
metrowym odcinku brzegu nie odsłaniać więcej niż 20% powierzchni. Odstępstwo dopuszcza się w przypadku realizacji działania A26. W strefie 30 m od jezior należy całkowicie odstąpić od mechanicznego przygotowywania
gleby przy odnawianiu lasu.

Wszystkie lasy w strefie
do 30 m od linii brzegu
jezior stanowiących
przedmiot ochrony

Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

9 Zaniechanie wprowadzania gatunków drzew i krzewów
poza ich naturalnym zasięgiem

Zaniechanie stosowania w odnowieniach drzew poza ich naturalnym zasięgiem, w tym dębu czerwonego, jawora, robinii akacjowej, modrzewia i buka. Zaniechanie wprowadzania do podszytu gatunków krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem, w tym czeremchy późnej i świdośliwy kłosowej

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

10 Aktywna redukcja gatunków drzew i krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem

Systematyczne usuwanie, w ramach zabiegów gospodarczych wynikających z planu urządzania lasu, wszystkich stadiów rozwojowych gatunków rosnących poza ich naturalnym zasięgiem i łatwo odnawiających się spontanicznie,
w tym klonu jesionolistnego, dębu czerwonego, robinii akacjowej, jawora, buka, czeremchy późnej, świdośliwy kłosowej i śnieguliczki białej. Działanie nie dotyczy kontroli buka w rezerwatach Sztynort i Mokre i kontroli dębu
czerwonego w rezerwacie Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno.

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

11 Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego i wiązów Ograniczenie użytkowania wiązów wszystkich trzech gatunków rodzimych tylko do drzew wykazujących jednoznaczne oznaki grafiozy. Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego tylko do drzew wykazujących oznaki porażenia
grzybem Hymenoscyphus pseudoalbidus

Lasy Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

12 Ograniczenie ingerencji w glebę przy odnowieniach
lasu

Odstąpienie, wszędzie tam, gdzie to możliwe na siedliskach grądów i łęgów, od stosowania pługów dwuodkładnicowych na korzyść takich metod, które na przynajmniej 70% powierzchni gleby pozostawiają nienaruszony profil
glebowy (m.in. punktowe przygotowanie gleby, przygotowanie pasów frezami leśnymi)

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Rozgraniczenie siedlisk przyrodniczych 9170, 91E0 i

91F0
Bliższe rozpoznanie fitosocjologiczne lasów na siedliskach Lw, OLJ i podsuszonych siedliskach OL w celu prawidłowego rozgraniczenia siedlisk 9170, 91E0 i 91F0. Badania terenowe należy przeprowadzić wiosną i powtórzyć
latem w celu uchwycenia pełnej różnorodności runa i lepszego rozpoznania warunków wilgotnościowych. Wynikiem pracy powinno być przyporządkowanie poszczególnych płatów do siedlisk przyrodniczych Natura 2000, poparte
odpowiednią dokumentacją.

Wg Zał. 11 5 lat 40 RDOŚ

2 Ocena skuteczności koszenia poboczy dróg leśnych
jako metody kontroli niecierpka drobnokwiatowego

Coroczne niskie koszenie poboczy ok. 30 km dróg na siedliskach grądowych i łęgowych, przez okres 5 lat. Monitorowanie wyników poprzez badanie zagęszczenia populacji niecierpka na poboczach (odcinki 100 m) oraz w lesie
(transekty 2x100 m, co 200 m).

Drogi leśne na
siedliskach grądowych i
łęgowych

5 lat 5 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

12 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 113d

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Promocja programu rolnośrodowiskowego Zidentyfikowanie i dotarcie do właścicieli i dzierżawców łąk rajgrasowych wskazanych w Załączniku 10 z informacją o możliwości skorzystania z dopłat do ekstensywnego użytkowania. Należy dotrzeć także do właścicieli

dawnych łąk, o których mowa w działaniu A18.
Wg opisu działania 3 lata 5 PODR Giżycko, PODR Węgorzewo

2 Przywrócenie użytkowania kośnego na dawnych łąkach
rajgrasowych

Przywrócenie użytkowania kośnego na półwyspie Fuleda w miejscach, gdzie świeże łąki już ustąpiły zbiorowiskom nitrofilnym lub ruderalnym. Działanie powinno być realizowane w granicach wyznaczonych na Załączniku 7.
Identyfikacja płatów kwalifikujących się do działania powinna nastąpić na podstawie analizy fitosocjologicznej i analizy warunków siedliskowych.

Wg Zał. 10 i opisu
działania

Cały okres objęty PZO 200 Właściciele i użytkownicy gruntów

3 Kampania edukacyjna dotycząca inwazyjnych
gatunków roślin i zwierząt

Kampania powinna dotyczyć gatunków istotnych dla Mazur, jak klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha późna, nawłoć kanadyjska i późna, niecierpek drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana, topinabmur,
rudbekia naga, sumik karłowaty, czebaczek amurski, szczeżuja chińska itp. Powinna docierać do szerokich kręgów (aspekt ogólnoedukacyjny), ale też do grup mających realny wpływ na florę i faunę (rolnicy, właściciele
ogródków, zarządcy zieleni, zarządcy dróg, leśnicy, architekci krajobrazu, pszcz elarze, użytkownicy rybaccy, wędkarze). Powinna dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o sposobach kontroli poszczególnych gat. Dla
większej efektywności można ją prowadzić w ramach szerszego projektu np. dla województwa lub kilku obszarów Natura 2000.

Gminy Ostoi Kampania główna - 3 lata;
kampanie przypominające –
co 2 lata

100 RDOŚ we współpracy z ODR, Lasami
Państwowymi, samorządami,
zarządcami dróg

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Ekstensywne użytkowanie łąk rajgrasowych Ekstensywne użytkowanie kośne łąk rajgrasowych z pozostawieniem 5–20% powierzchni nieskoszonej. Pozostałe warunki jak dla dla wariantu 5.7 w ramach programu rolnośrodowiskowego 2007-2013. Do działania kwalifikują

się wszystkie płaty zidentyfikowane w Za ł. 10oraz płaty nie zidentyfikowane w Zał. 10, ale rozpoznane na podstawie listy F programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 poszerzonej o następujące gatunki: barszcz zwyczajny
Heracleum sphondylium, przytulia biała Galium mollugo, jastrun właściwy Leucant hemum vulgare. Jako gatunek wskaźnikowy należy traktować też rajgras wyniosły Arrhenatherum elatior ale tylko wtedy, gdy jego udział w
zbiorowisku wynosi >10%. Działanie najlepiej realizować w ramach programu rolnośrodowiskowego lub jego następcy.

Wg Zał. 10 i opisu
działania

Cały okres objęty PZO 900 Właściciele i użytkownicy łąk
rajgrasowych

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

67



13 3150 - Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion - a886

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Rozbudowa kanalizacji w gminie Węgorzewo Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi Radzieje i Trygort z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni lokalnych lub do oczyszczalni komunalnej w Węgorzewie Wg opisu działania 10 lat 4000 Gmina Węgorzewo
2 Ograniczenie zasilania wewnętrznego fosforem jezior

Święcajty i Tajty
Zmniejszenie uwalniania fosforu z osadów dennych jezior Święcajty i Tajty metodą napowietrzanie wód hypolimnionu lub inną stosowną metodą. Realizacja działania w ramach PZO dopuszczalna pod warunkiem wykazania
istotnego udziału wymienionych jezior w obciążeniu zewnętrznym jezior Ostoi, braku znaczących negatywnych oddziaływań oraz wykonalności technicznej i finansowej w kontekście stosunku obciążenia wewnętrznego do
zewnętrznego rekultywowanych jezior.

Wg opisu działania 10 lat 2000 Zainteresowane podmioty (uczelnie,
organizacje pozarządowe, gminy,
przedsiębiorcy) w uzgodnieniu z
zarządcami wód

3 Szkolenia dla rolników w zakresie ograniczania
oddziaływań gospodarki rolnej na wody
powierzchniowe

Opracowanie cyklu prezentacji ukazujących problematykę eutrofizacji wód, ze szczególnym uwzględnieniem jezior, związki eutrofizacji z praktykami rolniczymi oraz praktyczne metody ograniczania negatywnych oddziaływań
rolnictwa, między innymi w kontekście integrowanej ochrony roślin. Publikacja cyklu na stronach ODR, Izby Rolniczej i RDOŚ. Przeprowadzenie szkoleń dla rolników. Tematykę cyklu można poszerzyć o inne zagadnienia
atrakcyjne dla rolników, jak integrowana ochrona roślin.

Wg opisu działania Opracowanie cyklu
prezentacji – 3 lata.
Szkolenia gminne –
corocznie

50 ODR we współpracy z RDOŚ

4 Kampania edukacyjna na rzecz sanitacji turystyki
wodnej i kąpielisk

Kampania na rzecz sanitacji turystyki wodnej i kąpielisk. Tematy: a) zagrożenia związane z usuwaniem nieczystości do wód, b) właściwe postępowanie na różnie wyposażonych jachtach, c) lokalizacja przyjaznych dla środowiska
przystani i plaż, d) możliwości wynajmu odpowiednio wyposażonych jachtów. możliwości wynajmu odpowiednio wyposażonych jachtów. Kampania powinna przyczyniać się do podnoszenia standardów sanitarnych przystani, plaż i
jachtów. Ponadto, w ramach kampanii należy monitorować ruch na wodach, skalę zagrożeń i postępy sanitacji. Kampanię prowadzić na przystaniach i plażach Ostoi i szlaku WJM, w internecie i lokalnych mediach.

Wg opisu działania Cyklicznie w okresie
obowiązywania planu

100 Organizacja pozarządowa we
współpracy z RDOŚ

5 Porozumienie na rzecz regionalnej opłaty żeglarskiej
za ścieki

Zorganizowanie spotkań zarządców przystani żeglarskich w celu wypracowania regionalnego systemu opłat żeglarskich za ścieki. System ten mógłby polegać na wykupie terminowego karnetu na odbiór ścieków, uznawanego
przez sieć przystani, bez którego nie można byłoby korzystać z usług portowych. System służyłby nakłonieniu żeglarzy do legalnego usuwania ścieków w portach. Wpływy z karnetów mogłyby być dzielone między uczestniczące
przystanie na podstawie rachunków za ścieki, liczby jachtów nocujących w sezonie itp.

System Wielkich Jezior
Mazurskich

3 lata 5 Zainteresowani zarządcy przystani
szlaku WJM we współpracy z
samorządami

6 Inwentaryzacja nielegalnych pomostów i nielegalnej
zabudowy

Inwentaryzacja nielegalnych pomostów i nielegalnej zabudowy w pasie do 500 m od jezior. Przygotowanie materiałów do wszczęcia przez starostwa powiatowe stosownych postępowań administracyjnych. Jeziora Ostoi i strefa 500
m wokół jezior Ostoi

5 lat 50 RDOŚ lub RZGW (pomosty) i RDOŚ
(pozostałe)

7 Ograniczenie dowolności w lokalizacji pomostów Ze względu na to, że nadmierna ingerencja w strefę brzegową jezior stanowi duże zagrożenie dla ich walorów przyrodniczych, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia wodnoprawne na budowę nowych i rozbudowę
istniejących pomostów, pirsów, basenów portowych , kąpielisk i innych urządzeń wodnych wydawać tylko dla przedsięwzięć zlokalizowanych na odcinkach brzegów wyznaczonych w Załączniku 13, kierując się m.in. art. 33
ustawy o ochronie przyrody, art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , art. 63 ustawy Prawo wodne i § 4 ust. 3 . uchwały nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada
2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

Wg Zał. 13 Okres objęty PZO 0 Gminy, Starostwa

8 Zachowanie ostrożności w procesach decyzyjnych
poprzedzających przedsięwzięcia nad jeziorami

Uznawanie przedsięwzięć planowanych w odległości do 500 m od jezior Ostoi, zlokalizowanych: a) poza granicami zwartej zabudowy przedstawionymi w Załączniku nr 13; b) w granicach zwartej zabudowy, ale w odległości do
100 m od jezior Ostoi; za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nakładanie na wnioskodawców przedsięwzięć obowiązku przedłożenia w RDOŚ stosownej dokumentacji.

Jeziora obszaru Natura
2000 i strefa 500 m
wokół jezior obszaru
Natura 2000

Okres objęty PZO 0 Gminy, Starostwa, RDOŚ

9 Kampania edukacyjna dotycząca inwazyjnych
gatunków roślin i zwierząt

Kampania powinna dotyczyć gatunków istotnych dla Mazur, jak klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha późna, nawłoć kanadyjska i późna, niecierpek drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana, topinabmur,
rudbekia naga, sumik karłowaty, czebaczek amurski, szczeżuja chińska itp. Powinna docierać do szerokich kręgów (aspekt ogólnoedukacyjny), ale też do grup mających realny wpływ na florę i faunę (rolnicy, właściciele
ogródków, zarządcy zieleni, zarządcy dróg, leśnicy, architekci krajobrazu, pszcz elarze, użytkownicy rybaccy, wędkarze). Powinna dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o sposobach kontroli poszczególnych gat. Dla
większej efektywności można ją prowadzić w ramach szerszego projektu np. dla województwa lub kilku obszarów Natura 2000.

Gminy Ostoi Kampania główna - 3 lata;
kampanie przypominające –
co 2 lata

100 RDOŚ we współpracy z ODR, Lasami
Państwowymi, samorządami,
zarządcami dróg

10 Rozbudowa kanalizacji w gminie Giżycko Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi Bogacko, Sterławki Małe i Kamionki, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni komunalnej w Bystrym. W pierwszej kolejności należy skanalizować Bogacko i Sterławki Małe Wg opisu działania 10 lat 2000 Gmina Giżycko
11 Rozbudowa kanalizacji w gminie Kętrzyn Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi Parcz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni lokalnej lub do oczyszczalni komunalnej w Kętrzynie Wg opisu działania 10 lat 1000 Gmina Kętrzyn
12 Opracowanie programu tworzenia barier

biogeochemicznych w zlewniach jezior
Wytypowanie terenów spełniających następujące warunki : a) teren użytkowany jako grunt orny przynajmniej od 5 lat, b) grunt klasy IVb lub wyższej, c) maksymalna odległość od jeziora lub cieku wodnego bądź mokradła
powiązanego z jeziorem: 700 m przy średnim nachyleniu stoku 7%, 100 m przy średnim nachyleniu <1% i odległości pośrednie przy pośrednich nachyleniach d) maksymalna szerokość istniejących barier między barierą
planowaną a wodą: średnio 100 m TUZ lub średnio 30 m zadrzewień. Opracowanie zasad realizacji programu. Powiadomienie właścicieli gruntów o możliwości skorzystania z programu.

Wg Zał. 10 5 lat 30

13 Realizacja programu tworzenia barier
biogeochemicznych w zlewniach jezior

Tworzenie w miejscach wytypowanych w ramach działania A4 pasów zadrzewień o następującej charakterystyce: a) o ile to możliwe, szerokość nie mniej niż 10 m, b) położenie w poprzek stoku i//lub równolegle do brzegu wody,
c) rozmieszczenie na działce zapewniające maksymalny efekt przy danej powierzchni zadrzewień; d) skład gatunkowy odpowiedni do siedliska, obejmujący wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów. Zakłada się realizację 50
km barier o powierzchni ok. 70 ha. żenie w poprzek stoku i//lub równolegle do brzegu wody, c) rozmieszczenie na działce zapewniające maks. efekt przy danej pow. zadrzewień; d) rodzime, odpowiednie do siedliska gat. drzew i
krzewów. Zakłada się realizację 50 km barier o pow. ok. 70 ha.

Wg Zał. 10 10 lat 1500 Zainteresowani właściciele gruntów
we współpracy z RDOŚ

14 Sformułowanie zadań dotyczących poprawy
gospodarowania nawozami zwierzęcymi i kiszonkami
w dużych gospodarstwach rolnych

Przeprowadzenie, za zgodą właścicieli, przeglądów gospodarstw hodowl. o obsadzie ponad 100 DJP, zlokaliz. w zlewni jezior Ostoi (m.in. we wsiach Antonowo, Pierkunowo, Doba, Sulimy, Upałty Małe, Świdry, Sztynort Mały,
Pozezdrze, Parcz) pod kątem zagosp. odchodów zwierzęcych oraz odcieków z kiszonek i możliwości redukcji zanieczyszczenia wód fosforem. Sformułowanie dla poszczególnych gospodarstw pakietów zadań organizacyjnych i
inwestycyjnych dotyczących ochrony wód powierzchniowych.

Wg Zał. 10 5 lat 50 RDOŚ we współpracy z
zainteresowanymi podmiotami

15 Poprawa gospodarowania nawozami zwierzęcymi i
kiszonkami w dużych gospodarstwach

Realizacja zadań sformułowanych w ramach działania A6. Zadania te mogą mieć charakter bezinwestyjny (zmiany organizacji wypasu, sposobu nawożenia itp.) jak i inwestycyjny (tworzenie barier biogeochemicznych, budowa
płyt gnojowych i zbiorników na gnojówk ę, procesy technologiczne obniżające zawartość fosforu itp.)

Wg Zał. 10 10 lat 3500 Właściciele i użytkownicy dużych
gospodarstw rolnych

16 Zwiększenie sprawności usuwania fosforu w
oczyszczalniach ścieków

Wprowadzenie, na podstawie art. 33 ustawy o ochronie przyrody i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, obowiązku utrzymania stężeń fosforu ogólnego poniżej 1 mg P/l w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni w Giżycku, Pozezdrzu, Sztynorcie, Pieczarkach i
Jeziorowskich oraz z ewentualnych nowych oczyszczalni ścieków w zlewni, ze względu na negatywne oddziaływanie fosforu, uznanego za substancję szczególnie szkodliwą, na przedmioty ochrony w Ostoi.

Wg opisu działania 10 lat, w ramach nowych
pozwoleń wodno-prawnych

0 Starostowie (przy wydawaniu
pozwoleń wodno-prawnych),
operatorzy oczyszczalni

17 Ograniczenie zasilania wewnętrznego fosforem
płytkich jezior zasilających jeziora Ostoi

Ograniczenie zasilania wewnętrznego fosforem jezior Iławki, Sztynorckie, Pniewskie i Wojsak metodą przydennego dawkowanie soli glinu lub inną stosowną metodą. Realizacja działania w ramach PZO dopuszczalna pod
warunkiem wykazania istotnego udziału wymien ionych jezior w obciążeniu zewnętrznym jezior Ostoi, braku znaczących negatywnych oddziaływań oraz wykonalności technicznej i finansowej w kontekście tempa wymiany wody i
obciążenia zewnętrznego rekultywowanych jezior.

Wg opisu działania 10 lat 1700 Zainteresowane podmioty (uczelnie,
organizacje pozarządowe, gminy,
przedsiębiorcy) w uzgodnieniu z
zarządcami wód

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Połowy regulacyjne drobnych ryb Gospodarkę rybacką prowadzić na dotychczasowych zasadach, w miarę możliwości zwiększając odłowy drobnych ryb karpiowatych (ukleja, płoć, krąp, mały leszcz) w celu zmniejszenia presji na zooplankton i usunięcia części

puli fosforu z jezior.
Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Użytkownicy rybaccy jezior

2 Zbiór trzciny na jeziorach Zimowy zbiór trzciny z łącznej powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni trzcinowisk na poszczególnych jeziorach, w celu usunięcia części biomasy powodującej wypłycanie. Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Podmioty gospodarcze w ramach
nowych pozwoleń wodno-prawnych;
starostwa przy wydawaniu pozwoleń

3 Ograniczenie stosowania zanęt Na wszystkich jeziorach Ostoi należy ograniczyć stosowanie zanęt wędkarskich do 1 kg na dzień wędkowania. Wprowadzenie ograniczenia powinno nastąpić poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach ustalanych przez
użytkowników rybackich.

Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Użytkownicy rybaccy

4 Zachowanie istniejących barier biogeochemicznych na
terenach rolniczych

Zachowanie w gospodarstwach rolnych w Ostoi i jej sąsiedztwie, w granicach wyznaczonych w Załączniku 10, istniejących trwałych użytków zielonych, zadrzewień, zakrzewień i mokradeł, przy czym dopuszcza się wyjątki w
przypadku rozbudowy siedliska gospodarstwa.

Wg Zał 10 Cały okres objęty PZO 0 Właściciele i użytkownicy
gospodarstw rolnych korzystających z
dopłat

5 Powstrzymanie się od składowania obornika nad
wodami

W gospodarstwach rolnych, w granicach wyznaczonych w Załączniku 10, obornik składowany na ziemi powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 100 m od wód powierzchniowych. Nie dotyczy to gospodarstw, w
których ze względu na lokalizację budynku inwentarskiego spełnienie wymogu wiązałoby się z wydłużeniem drogi transportu z budynku na miejsce składowania.

Wg Zał 10 Cały okres objęty PZO 0 Właściciele, dzierżawcy i użytkownicy
gospodarstw rolnych korzystających z
dopłat

6 Utrzymanie ciągłości drzewostanów nad jeziorami i
ochrona zalesionych brzegów przed erozją

W strefie 30 m od brzegów jezior należy zapewnić ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku drzewostanów w wieku rębności oznacza użytkowanie głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby na żadnym 100-
metrowym odcinku brzegu nie odsłaniać więcej niż 20% powierzchni. Odstępstwo dopuszcza się w przypadku realizacji działania A26. W strefie 30 m od jezior należy całkowicie odstąpić od mechanicznego przygotowywania
gleby przy odnawianiu lasu.

Wszystkie lasy w strefie
do 30 m od linii brzegu
jezior stanowiących
przedmiot ochrony

Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

7 Ograniczenie ingerencji w glebę przy odnowieniach
lasu

Odstąpienie, wszędzie tam, gdzie to możliwe na siedliskach grądów i łęgów, od stosowania pługów dwuodkładnicowych na korzyść takich metod, które na przynajmniej 70% powierzchni gleby pozostawiają nienaruszony profil
glebowy (m.in. punktowe przygotowanie gleby, przygotowanie pasów frezami leśnymi)

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Opracowanie bilansu biogenów zasilających jeziora

Ostoi
Opracowanie, na podstawie przynajmniej 3-letnich badań i wcześniejszych danych, bilansu fosforu i dla jezior Ostoi oraz jezior Święcajty i Tajty, z uwzględnieniem m.in. ładunków z oczyszczalni ścieków, kanalizacji deszczowej,
rekreacji, spływu powierzchn iowego, opadu atmosferycznego, wód drenażowych, rzek i rowów melioracyjnych, kanałów Piękna Góra i Łuczańskiego, transportu między jeziorami, zasilania wewnętrznego, odłowów ryb i roli
kolonii kormorana. W ramach działania należy zbadać rolę zasilania we wnętrznego jezior Święcajty, Tajty, Iławki, Wojsak, Pniewskie i Sztynorckie w zasilaniu zewnętrznym jezior Ostoi. Elementem działania może być
opracowanie modelu jakości jezior i sporządzenie na jego podstawie scenariuszy ochrony przed eutrofizacją.

Wg opisu działania 5 lat 1000 RDOŚ

14 7140 - Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) - 350f

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ochrona czynna torfowiska Perkuny Zmiana użytkowania ornego na użytkowanie łąkowe bez nawożenia lub zalesienie na 3 ha gruntów sąsiadujących z torfowiskiem od wschodu i północy. Uporządkowanie gospodarki kiszonką i nawozami zwierzęcymi w

gospodarstwie rolnym Pierkunowo. Przywrócenie właściwych stosunków wodnych. Wstępnie zakłada się, że może to wymagać odcięcia wód dopływających rowem od północnego wschodu, obniżenia piętrzenia wody przez bobry i
zabezpieczenia przed przesiąkaniem silnie zanieczyszczonych wód od strony gospodarstwa rolnego. Dopuszcza się modyfikację działania stosownie do wyników działania D2.

Torfowisko Perkuny i
jego otoczenie

5 lat 200 RDOŚ w uzgodnieniu z
gospodarstwem rolnym Pierkunowo

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Rozpoznanie stanu torfowiska Perkuny Szczegółowe badania botaniczne, glebowe/geologiczne, hydrologiczne i hydrochemiczne, mające na celu dokładne rozpoznanie stanu torfowiska Perkuny, przyczyn jego degradacji i procesów w nim zachodzących oraz ustalenie

„punktu odniesienia” dla monitoringu skuteczności działań ochronnych.
Torfowisko Perkuny i
tereny sąsiednie

2 lata 20 RDOŚ

68



15 3140 - Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami ramienic
- 1ed4

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Rozbudowa kanalizacji w gminie Węgorzewo Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi Radzieje i Trygort z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni lokalnych lub do oczyszczalni komunalnej w Węgorzewie Wg opisu działania 10 lat 4000 Gmina Węgorzewo
2 Ograniczenie zasilania wewnętrznego fosforem jezior

Święcajty i Tajty
Zmniejszenie uwalniania fosforu z osadów dennych jezior Święcajty i Tajty metodą napowietrzanie wód hypolimnionu lub inną stosowną metodą. Realizacja działania w ramach PZO dopuszczalna pod warunkiem wykazania
istotnego udziału wymienionych jezior w obciążeniu zewnętrznym jezior Ostoi, braku znaczących negatywnych oddziaływań oraz wykonalności technicznej i finansowej w kontekście stosunku obciążenia wewnętrznego do
zewnętrznego rekultywowanych jezior.

Wg opisu działania 10 lat 2000 Zainteresowane podmioty (uczelnie,
organizacje pozarządowe, gminy,
przedsiębiorcy) w uzgodnieniu z
zarządcami wód

3 Szkolenia dla rolników w zakresie ograniczania
oddziaływań gospodarki rolnej na wody
powierzchniowe

Opracowanie cyklu prezentacji ukazujących problematykę eutrofizacji wód, ze szczególnym uwzględnieniem jezior, związki eutrofizacji z praktykami rolniczymi oraz praktyczne metody ograniczania negatywnych oddziaływań
rolnictwa, między innymi w kontekście integrowanej ochrony roślin. Publikacja cyklu na stronach ODR, Izby Rolniczej i RDOŚ. Przeprowadzenie szkoleń dla rolników. Tematykę cyklu można poszerzyć o inne zagadnienia
atrakcyjne dla rolników, jak integrowana ochrona roślin.

Wg opisu działania Opracowanie cyklu
prezentacji – 3 lata.
Szkolenia gminne –
corocznie

50 ODR we współpracy z RDOŚ

4 Kampania edukacyjna na rzecz sanitacji turystyki
wodnej i kąpielisk

Kampania na rzecz sanitacji turystyki wodnej i kąpielisk. Tematy: a) zagrożenia związane z usuwaniem nieczystości do wód, b) właściwe postępowanie na różnie wyposażonych jachtach, c) lokalizacja przyjaznych dla środowiska
przystani i plaż, d) możliwości wynajmu odpowiednio wyposażonych jachtów. możliwości wynajmu odpowiednio wyposażonych jachtów. Kampania powinna przyczyniać się do podnoszenia standardów sanitarnych przystani, plaż i
jachtów. Ponadto, w ramach kampanii należy monitorować ruch na wodach, skalę zagrożeń i postępy sanitacji. Kampanię prowadzić na przystaniach i plażach Ostoi i szlaku WJM, w internecie i lokalnych mediach.

Wg opisu działania Cyklicznie w okresie
obowiązywania planu

100 Organizacja pozarządowa we
współpracy z RDOŚ

5 Porozumienie na rzecz regionalnej opłaty żeglarskiej
za ścieki

Zorganizowanie spotkań zarządców przystani żeglarskich w celu wypracowania regionalnego systemu opłat żeglarskich za ścieki. System ten mógłby polegać na wykupie terminowego karnetu na odbiór ścieków, uznawanego
przez sieć przystani, bez którego nie można byłoby korzystać z usług portowych. System służyłby nakłonieniu żeglarzy do legalnego usuwania ścieków w portach. Wpływy z karnetów mogłyby być dzielone między uczestniczące
przystanie na podstawie rachunków za ścieki, liczby jachtów nocujących w sezonie itp.

System Wielkich Jezior
Mazurskich

3 lata 5 Zainteresowani zarządcy przystani
szlaku WJM we współpracy z
samorządami

6 Inwentaryzacja nielegalnych pomostów i nielegalnej
zabudowy

Inwentaryzacja nielegalnych pomostów i nielegalnej zabudowy w pasie do 500 m od jezior. Przygotowanie materiałów do wszczęcia przez starostwa powiatowe stosownych postępowań administracyjnych. Jeziora Ostoi i strefa 500
m wokół jezior Ostoi

5 lat 50 RDOŚ lub RZGW (pomosty) i RDOŚ
(pozostałe)

7 Ograniczenie dowolności w lokalizacji pomostów Ze względu na to, że nadmierna ingerencja w strefę brzegową jezior stanowi duże zagrożenie dla ich walorów przyrodniczych, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia wodnoprawne na budowę nowych i rozbudowę
istniejących pomostów, pirsów, basenów portowych , kąpielisk i innych urządzeń wodnych wydawać tylko dla przedsięwzięć zlokalizowanych na odcinkach brzegów wyznaczonych w Załączniku 13, kierując się m.in. art. 33
ustawy o ochronie przyrody, art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , art. 63 ustawy Prawo wodne i § 4 ust. 3 . uchwały nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada
2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

Wg Zał. 13 Okres objęty PZO 0 Gminy, Starostwa

8 Zachowanie ostrożności w procesach decyzyjnych
poprzedzających przedsięwzięcia nad jeziorami

Uznawanie przedsięwzięć planowanych w odległości do 500 m od jezior Ostoi, zlokalizowanych: a) poza granicami zwartej zabudowy przedstawionymi w Załączniku nr 13; b) w granicach zwartej zabudowy, ale w odległości do
100 m od jezior Ostoi; za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nakładanie na wnioskodawców przedsięwzięć obowiązku przedłożenia w RDOŚ stosownej dokumentacji.

Jeziora obszaru Natura
2000 i strefa 500 m
wokół jezior obszaru
Natura 2000

Okres objęty PZO 0 Gminy, Starostwa, RDOŚ

9 Kampania edukacyjna dotycząca inwazyjnych
gatunków roślin i zwierząt

Kampania powinna dotyczyć gatunków istotnych dla Mazur, jak klon jesionolistny, dąb czerwony, czeremcha późna, nawłoć kanadyjska i późna, niecierpek drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana, topinabmur,
rudbekia naga, sumik karłowaty, czebaczek amurski, szczeżuja chińska itp. Powinna docierać do szerokich kręgów (aspekt ogólnoedukacyjny), ale też do grup mających realny wpływ na florę i faunę (rolnicy, właściciele
ogródków, zarządcy zieleni, zarządcy dróg, leśnicy, architekci krajobrazu, pszcz elarze, użytkownicy rybaccy, wędkarze). Powinna dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o sposobach kontroli poszczególnych gat. Dla
większej efektywności można ją prowadzić w ramach szerszego projektu np. dla województwa lub kilku obszarów Natura 2000.

Gminy Ostoi Kampania główna - 3 lata;
kampanie przypominające –
co 2 lata

100 RDOŚ we współpracy z ODR, Lasami
Państwowymi, samorządami,
zarządcami dróg

10 Rozbudowa kanalizacji w gminie Giżycko Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi Bogacko, Sterławki Małe i Kamionki, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni komunalnej w Bystrym. W pierwszej kolejności należy skanalizować Bogacko i Sterławki Małe Wg opisu działania 10 lat 2000 Gmina Giżycko
11 Rozbudowa kanalizacji w gminie Kętrzyn Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi Parcz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni lokalnej lub do oczyszczalni komunalnej w Kętrzynie Wg opisu działania 10 lat 1000 Gmina Kętrzyn
12 Opracowanie programu tworzenia barier

biogeochemicznych w zlewniach jezior
Wytypowanie terenów spełniających następujące warunki : a) teren użytkowany jako grunt orny przynajmniej od 5 lat, b) grunt klasy IVb lub wyższej, c) maksymalna odległość od jeziora lub cieku wodnego bądź mokradła
powiązanego z jeziorem: 700 m przy średnim nachyleniu stoku 7%, 100 m przy średnim nachyleniu <1% i odległości pośrednie przy pośrednich nachyleniach d) maksymalna szerokość istniejących barier między barierą
planowaną a wodą: średnio 100 m TUZ lub średnio 30 m zadrzewień. Opracowanie zasad realizacji programu. Powiadomienie właścicieli gruntów o możliwości skorzystania z programu.

Wg Zał. 10 5 lat 30 RDOŚ we współpracy z
zainteresowanymi podmiotami

13 Realizacja programu tworzenia barier
biogeochemicznych w zlewniach jezior

Tworzenie w miejscach wytypowanych w ramach działania A4 pasów zadrzewień o następującej charakterystyce: a) o ile to możliwe, szerokość nie mniej niż 10 m, b) położenie w poprzek stoku i//lub równolegle do brzegu wody,
c) rozmieszczenie na działce zapewniające maksymalny efekt przy danej powierzchni zadrzewień; d) skład gatunkowy odpowiedni do siedliska, obejmujący wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów. Zakłada się realizację 50
km barier o powierzchni ok. 70 ha. żenie w poprzek stoku i//lub równolegle do brzegu wody, c) rozmieszczenie na działce zapewniające maks. efekt przy danej pow. zadrzewień; d) rodzime, odpowiednie do siedliska gat. drzew i
krzewów. Zakłada się realizację 50 km barier o pow. ok. 70 ha.

Wg Zał. 10 10 lat 1500 Zainteresowani właściciele gruntów
we współpracy z RDOŚ

14 Sformułowanie zadań dotyczących poprawy
gospodarowania nawozami zwierzęcymi i kiszonkami
w dużych gospodarstwach rolnych

Przeprowadzenie, za zgodą właścicieli, przeglądów gospodarstw hodowl. o obsadzie ponad 100 DJP, zlokaliz. w zlewni jezior Ostoi (m.in. we wsiach Antonowo, Pierkunowo, Doba, Sulimy, Upałty Małe, Świdry, Sztynort Mały,
Pozezdrze, Parcz) pod kątem zagosp. odchodów zwierzęcych oraz odcieków z kiszonek i możliwości redukcji zanieczyszczenia wód fosforem. Sformułowanie dla poszczególnych gospodarstw pakietów zadań organizacyjnych i
inwestycyjnych dotyczących ochrony wód powierzchniowych.

Wg Zał. 10 5 lat 50 RDOŚ we współpracy z
zainteresowanymi podmiotami

15 Poprawa gospodarowania nawozami zwierzęcymi i
kiszonkami w dużych gospodarstwach

Realizacja zadań sformułowanych w ramach działania A6. Zadania te mogą mieć charakter bezinwestyjny (zmiany organizacji wypasu, sposobu nawożenia itp.) jak i inwestycyjny (tworzenie barier biogeochemicznych, budowa
płyt gnojowych i zbiorników na gnojówk ę, procesy technologiczne obniżające zawartość fosforu itp.)

Wg Zał. 10 10 lat 3500 Właściciele i użytkownicy dużych
gospodarstw rolnych

16 Zwiększenie sprawności usuwania fosforu w
oczyszczalniach ścieków

Wprowadzenie, na podstawie art. 33 ustawy o ochronie przyrody i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, obowiązku utrzymania stężeń fosforu ogólnego poniżej 1 mg P/l w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni w Giżycku, Pozezdrzu, Sztynorcie, Pieczarkach i
Jeziorowskich oraz z ewentualnych nowych oczyszczalni ścieków w zlewni, ze względu na negatywne oddziaływanie fosforu, uznanego za substancję szczególnie szkodliwą, na przedmioty ochrony w Ostoi.

Wg opisu działania 10 lat, w ramach nowych
pozwoleń wodno-prawnych

0 Starostowie (przy wydawaniu
pozwoleń wodno-prawnych),
operatorzy oczyszczalni

17 Ograniczenie zasilania wewnętrznego fosforem
płytkich jezior zasilających jeziora Ostoi

Ograniczenie zasilania wewnętrznego fosforem jezior Iławki, Sztynorckie, Pniewskie i Wojsak metodą przydennego dawkowanie soli glinu lub inną stosowną metodą. Realizacja działania w ramach PZO dopuszczalna pod
warunkiem wykazania istotnego udziału wymien ionych jezior w obciążeniu zewnętrznym jezior Ostoi, braku znaczących negatywnych oddziaływań oraz wykonalności technicznej i finansowej w kontekście tempa wymiany wody i
obciążenia zewnętrznego rekultywowanych jezior.

Wg opisu działania 10 lat 1700 Zainteresowane podmioty (uczelnie,
organizacje pozarządowe, gminy,
przedsiębiorcy) w uzgodnieniu z
zarządcami wód

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Połowy regulacyjne drobnych ryb Gospodarkę rybacką prowadzić na dotychczasowych zasadach, w miarę możliwości zwiększając odłowy drobnych ryb karpiowatych (ukleja, płoć, krąp, mały leszcz) w celu zmniejszenia presji na zooplankton i usunięcia części

puli fosforu z jezior.
Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Użytkownicy rybaccy jezior

2 Zbiór trzciny na jeziorach Zimowy zbiór trzciny z łącznej powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni trzcinowisk na poszczególnych jeziorach, w celu usunięcia części biomasy powodującej wypłycanie. Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Podmioty gospodarcze w ramach
nowych pozwoleń wodno-prawnych;
starostwa przy wydawaniu pozwoleń

3 Zasady połowów narzędziami ciągnionymi w jeziorach
ramienicowych

Na jeziorach Mamry Północne i Dejguny łowiąc narzędziami ciągnionymi należy korzystać przede wszystkim z ustalonych dotychczasową praktyką wyjm. Jeziora Mamry Północne i
Dejguny

Cały okres objęty PZO 0 Użytkownicy rybaccy

4 Ograniczenie stosowania zanęt Na wszystkich jeziorach Ostoi należy ograniczyć stosowanie zanęt wędkarskich do 1 kg na dzień wędkowania. Wprowadzenie ograniczenia powinno nastąpić poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach ustalanych przez
użytkowników rybackich.

Jeziora Ostoi Cały okres objęty PZO 0 Użytkownicy rybaccy

5 Zachowanie istniejących barier biogeochemicznych na
terenach rolniczych

Zachowanie w gospodarstwach rolnych w Ostoi i jej sąsiedztwie, w granicach wyznaczonych w Załączniku 10, istniejących trwałych użytków zielonych, zadrzewień, zakrzewień i mokradeł, przy czym dopuszcza się wyjątki w
przypadku rozbudowy siedliska gospodarstwa.

Wg Zał 10 Cały okres objęty PZO 0 Właściciele i użytkownicy
gospodarstw rolnych korzystających z
dopłat

6 Powstrzymanie się od składowania obornika nad
wodami

W gospodarstwach rolnych, w granicach wyznaczonych w Załączniku 10, obornik składowany na ziemi powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 100 m od wód powierzchniowych. Nie dotyczy to gospodarstw, w
których ze względu na lokalizację budynku inwentarskiego spełnienie wymogu wiązałoby się z wydłużeniem drogi transportu z budynku na miejsce składowania.

Wg Zał 10 Cały okres objęty PZO 0 Właściciele, dzierżawcy i użytkownicy
gospodarstw rolnych korzystających z
dopłat

7 Utrzymanie ciągłości drzewostanów nad jeziorami i
ochrona zalesionych brzegów przed erozją

W strefie 30 m od brzegów jezior należy zapewnić ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku drzewostanów w wieku rębności oznacza użytkowanie głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby na żadnym 100-
metrowym odcinku brzegu nie odsłaniać więcej niż 20% powierzchni. Odstępstwo dopuszcza się w przypadku realizacji działania A23. W strefie 30 m od jezior należy całkowicie odstąpić od mechanicznego przygotowywania
gleby przy odnawianiu lasu.

Wszystkie lasy w strefie
do 30 m od linii brzegu
jezior stanowiących
przedmiot ochrony

Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

8 Ograniczenie ingerencji w glebę przy odnowieniach
lasu

Odstąpienie, wszędzie tam, gdzie to możliwe na siedliskach grądów i łęgów, od stosowania pługów dwuodkładnicowych na korzyść takich metod, które na przynajmniej 70% powierzchni gleby pozostawiają nienaruszony profil
glebowy (m.in. punktowe przygotowanie gleby, przygotowanie pasów frezami leśnymi)

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Opracowanie bilansu biogenów zasilających jeziora

Ostoi
Opracowanie, na podstawie przynajmniej 3-letnich badań i wcześniejszych danych, bilansu fosforu i dla jezior Ostoi oraz jezior Święcajty i Tajty, z uwzględnieniem m.in. ładunków z oczyszczalni ścieków, kanalizacji deszczowej,
rekreacji, spływu powierzchn iowego, opadu atmosferycznego, wód drenażowych, rzek i rowów melioracyjnych, kanałów Piękna Góra i Łuczańskiego, transportu między jeziorami, zasilania wewnętrznego, odłowów ryb i roli
kolonii kormorana. W ramach działania należy zbadać rolę zasilania we wnętrznego jezior Święcajty, Tajty, Iławki, Wojsak, Pniewskie i Sztynorckie w zasilaniu zewnętrznym jezior Ostoi. Elementem działania może być
opracowanie modelu jakości jezior i sporządzenie na jego podstawie scenariuszy ochrony przed eutrofizacją.

Wg opisu działania 5 lat 1000 RDOŚ

16 91D0 - * Bory i lasy bagienne -
43db

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych przez

podtopieniami
Przeciwdziałanie podtapianiu przez bobry drzewostanów na siedliskach 9170, 91D0; 91E0 i 91F0. Działanie powinno polegać na stosowaniu odpowiednich środków technicznych (zakładanie syfonów, rozbieranie) możliwie
szybko po rozpoznaniu zagrożenia. Zapewnienie skuteczności działania będzie wymagało wydawania długoterminowych zezwoleń na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków zwierząt objętych ochroną.

Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 100 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

2 Poprawa stosunków wodnych w borach i lasach
bagiennych

Poprawa uwodnienia borów i lasów bagiennych Ostoi poprzez wdrożenie działań naprawczych sformułowanych w ramach działania D4 Wg Zał. 11 10 lat 50 RDOŚ w porozumieniu z
nadleśnictwami

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Ograniczenie do minimum ingerencji w bory i lasy

bagienne
Bory i lasy bagienne wskazane w Zał. 11 pozostawić bez użytkowania rębnego, z wyjątkiem wydzielenia 01-11-2-16-485-d, gdzie dopuszcza się użytkowanie rębne cięciami pojedynczymi i grupowymi z pozyskaniem do 10%
zapasu drewna w okresie objętym PZO.

Wg Zał. 11 i opisu
działania

Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

2 Ograniczenie czasowe prac w borach i lasach
bagiennych

Ewentualne zabiegi w borach i lasach bagiennych wskazanych w Załączniku 11 należy przeprowadzać zimą, przy mrozie i pokrywie śnieżnej, aby do minimum ograniczyć uszkodzenia gleby i runa. Wg Zał. 11 Cały okres objęty PZO 0 Nadleśnictwa

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Rozpoznanie stosunków wodnych w borach i lasach

bagiennych
Rozpoznanie stosunków wodnych w borach i lasach bagiennych Ostoi, w tym przyczyn niedostatecznego uwodnienia niektórych płatów i zaproponowanie odpowiednich działań naprawczych. Wg Zał. 11 3 lata 10 RDOŚ
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

L.p. Przedmiot ochrony Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac
monitoringowych Terminy/częstotliwość Miejsce Podmiot

odpowiedzialny
Szacowany

koszt (w
tys. zł)

1 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

Zachowanie grądów w stanie
niepogorszonym i stworzenie
warunków do poprawy ich
stanu w dalszej przyszłości

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 15

2 Jelonek rogacz 1083 Zachowanie populacji i siedlisk
jelonka rogacza w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ corocznie Wg Zał 12 RDOŚ 12

3 Koza 1149 Zachowanie populacji i siedlisk
kozy w stanie niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 4

4 Kumak nizinny 1188 Zachowanie populacji i siedlisk
kumaka nizinnego w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 10 rok PZO Stanowiska
wytypowane w
ramach działania
D5, ewentualnie
wg Zał. 12

RDOŚ 3

5 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe 91E0

Zachowanie łęgów jesionowo-
olszowych w stanie
niepogorszonym i stworzenie
warunków do poprawy ich
stanu w dalszej przyszłości

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 6

6 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

Zachowanie łęgów jesionowo-
wiązowych w stanie
niepogorszonym i stworzenie
warunków do poprawy ich
stanu w dalszej przyszłości

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 4

7 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

Poprawa stanu zachowania
świeżych łąk użytkowanych
ekstensywnie

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 5

8 Pachnica dębowa 1084 Zachowanie populacji i siedlisk
pachnicy dębowej w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 8
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9 Piskorz 1145 1. Weryfikacja zasadności
utrzymania piskorza jako
przedmiotu ochrony 2. W
przypadku weryfikacji
pozytywnej - zachowanie
populacji i siedlisk piskorza w
stanie niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 4

10 Różanka 1134 Zachowanie populacji i siedlisk
różanki w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 4

11 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion 3150

Zachowanie jezior
eutroficznych w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 1-3 i 10 rok PZO (W 1-3
roku nie badać jeziora
Dobskie, w którym
makrofity były zbadane
przez WIOŚ w 2010 r.)

Jeziora Kisajno,
Dobskie, Dargin,
Kirsajty, Harsz,
Pniewskie;
transekty uzgodnić
z WIOŚ

RDOŚ 50

12 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 7140

Zachowanie torfowisk
przejściowych w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 4

13 Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami ramienic
3140

Zachowanie jezior
ramienicowych w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 1-3 i 10 rok PZO (W 1-3
roku nie badać jeziora
Mamry, w którym
makrofity były zbadane
przez WIOŚ w 2010 r.)

Jeziora Mamry,
Dejguny,
Dziewiszewskie;
transekty uzgodnić
z WIOŚ

RDOŚ 40

14 Zalotka większa 1042 Zachowanie populacji i siedlisk
zalotki większej w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Stanowiska
wytypowane w
ramach działania
D5, ewentualnie
wg Zał. 12

RDOŚ 6

15 Zgniotek cynobrowy 1086 Zachowanie populacji i siedlisk
zgniotka cynobrowego w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ corocznie Wg Zał 12 RDOŚ 12

16 * Bory i lasy bagienne 91D0 Zachowanie borów i lasów
bagiennych w stanie
niepogorszonym

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg metodyki GIOŚ 5 i 10 rok PZO Wg Zał 12 RDOŚ 3
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p. Dokumentacja planistyczna
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy
o ochronie przyrody)

1 Uchwała Nr XII/130/07 Rady Gminy
Giżycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Giżycko

W pasie do 500 m od jezior Ostoi wyznaczyć obszary zwartej zabudowy nie wykraczające poza granice przedstawione w Załączniku 13. Na obszarach
tych wiodącymi funkcjami powinny być turystyka, mieszkalnictwo, rybactwo i rekreacja indywidualna. Poza granicami zwartej zabudowy w pasie 500
m od jezior zabudowę dopuszczać tylko w następujących sytuacjach: a) rozbudowa istniejących siedlisk rolniczych pod warunkiem, że na wysokości
rozbudowywanego siedliska nie zmniejszy się odległość między zabudową a jeziorem b) budowa nowych siedlisk rolniczych, pod następującymi
warunkami: - siedlisko nie może znajdować się w pasie 100 m od jeziora - inwestor wykaże się posiadaniem na własność zwartego kompleksu gruntów
rolnych o powierzchni przynajmniej 10 ha w pasie do 500 m od brzegu jeziora, co uzasadniałoby potrzebę budowy trwałego siedliska rolniczego w
pobliżu jeziora - siedlisko powstanie w granicach tego kompleksu, w maksymalnym oddaleniu od brzegu jeziora - powierzchnia siedliska zajęta przez
budynki z obejściem i/lub ogrodzona nie przekroczy 0,5 ha Wyznaczanie w studium obszarów zwartej zabudowy w pasie do 500 m od jezior poza
granicami przedstawionymi w Załączniku 13 dopuszcza się tylko w przypadku zamiaru realizacji inwestycji turystycznych o dużym znaczeniu dla
lokalnej gospodarki i rynku pracy, pod następującymi warunkami: - zrealizowany obiekt zapewni przynajmniej 50 nowych miejsc noclegowych lub
stworzy bezpośrednio przynajmniej 20 nowych miejsc pracy - teren inwestycji nie może znajdować się w pasie do 100 m od jeziora - teren inwestycji
zostanie wskazany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obszar zwartej zabudowy o funkcji turystycznej, bez
możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej ani rekreacyjnej.

2 Uchwała Nr XV/109/99 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia 27.09.1999 r. w
sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Węgorzewo

W pasie do 500 m od jezior Ostoi wyznaczyć obszary zwartej zabudowy nie wykraczające poza granice przedstawione w Załączniku 13. Na obszarach
tych wiodącymi funkcjami powinny być turystyka, mieszkalnictwo, rybactwo i rekreacja indywidualna. Poza granicami zwartej zabudowy w pasie 500
m od jezior zabudowę dopuszczać tylko w następujących sytuacjach: a) rozbudowa istniejących siedlisk rolniczych pod warunkiem, że na wysokości
rozbudowywanego siedliska nie zmniejszy się odległość między zabudową a jeziorem b) budowa nowych siedlisk rolniczych, pod następującymi
warunkami: - siedlisko nie może znajdować się w pasie 100 m od jeziora - inwestor wykaże się posiadaniem na własność zwartego kompleksu gruntów
rolnych o powierzchni przynajmniej 10 ha w pasie do 500 m od brzegu jeziora, co uzasadniałoby potrzebę budowy trwałego siedliska rolniczego w
pobliżu jeziora - siedlisko powstanie w granicach tego kompleksu, w maksymalnym oddaleniu od brzegu jeziora - powierzchnia siedliska zajęta przez
budynki z obejściem i/lub ogrodzona nie przekroczy 0,5 ha Wyznaczanie w studium obszarów zwartej zabudowy w pasie do 500 m od jezior poza
granicami przedstawionymi w Załączniku 13 dopuszcza się tylko w przypadku zamiaru realizacji inwestycji turystycznych o dużym znaczeniu dla
lokalnej gospodarki i rynku pracy, pod następującymi warunkami: - zrealizowany obiekt zapewni przynajmniej 50 nowych miejsc noclegowych lub
stworzy bezpośrednio przynajmniej 20 nowych miejsc pracy - teren inwestycji nie może znajdować się w pasie do 100 m od jeziora - teren inwestycji
zostanie wskazany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obszar zwartej zabudowy o funkcji turystycznej, bez
możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej ani rekreacyjnej.
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3 Uchwała Nr XII/60/99 Rady Gminy w
Pozezdrzu z dnia 27 sierpnia 1999 r. w
sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Pozezdrze

W pasie do 500 m od jezior Ostoi wyznaczyć obszary zwartej zabudowy nie wykraczające poza granice przedstawione w Załączniku 13. Na obszarach
tych wiodącymi funkcjami powinny być turystyka, mieszkalnictwo, rybactwo i rekreacja indywidualna. Poza granicami zwartej zabudowy w pasie 500
m od jezior zabudowę dopuszczać tylko w następujących sytuacjach: a) rozbudowa istniejących siedlisk rolniczych pod warunkiem, że na wysokości
rozbudowywanego siedliska nie zmniejszy się odległość między zabudową a jeziorem b) budowa nowych siedlisk rolniczych, pod następującymi
warunkami: - siedlisko nie może znajdować się w pasie 100 m od jeziora - inwestor wykaże się posiadaniem na własność zwartego kompleksu gruntów
rolnych o powierzchni przynajmniej 10 ha w pasie do 500 m od brzegu jeziora, co uzasadniałoby potrzebę budowy trwałego siedliska rolniczego w
pobliżu jeziora - siedlisko powstanie w granicach tego kompleksu, w maksymalnym oddaleniu od brzegu jeziora - powierzchnia siedliska zajęta przez
budynki z obejściem i/lub ogrodzona nie przekroczy 0,5 ha Wyznaczanie w studium obszarów zwartej zabudowy w pasie do 500 m od jezior poza
granicami przedstawionymi w Załączniku 13 dopuszcza się tylko w przypadku zamiaru realizacji inwestycji turystycznych o dużym znaczeniu dla
lokalnej gospodarki i rynku pracy, pod następującymi warunkami: - zrealizowany obiekt zapewni przynajmniej 50 nowych miejsc noclegowych lub
stworzy bezpośrednio przynajmniej 20 nowych miejsc pracy - teren inwestycji nie może znajdować się w pasie do 100 m od jeziora - teren inwestycji
zostanie wskazany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obszar zwartej zabudowy o funkcji turystycznej, bez
możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej ani rekreacyjnej.

4 Uchwała Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w
Rynie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ryn

W pasie do 500 m od jezior Ostoi wyznaczyć obszary zwartej zabudowy nie wykraczające poza granice przedstawione w Załączniku 13. Na obszarach
tych wiodącymi funkcjami powinny być turystyka, mieszkalnictwo, rybactwo i rekreacja indywidualna. Poza granicami zwartej zabudowy w pasie 500
m od jezior zabudowę dopuszczać tylko w następujących sytuacjach: a) rozbudowa istniejących siedlisk rolniczych pod warunkiem, że na wysokości
rozbudowywanego siedliska nie zmniejszy się odległość między zabudową a jeziorem b) budowa nowych siedlisk rolniczych, pod następującymi
warunkami: - siedlisko nie może znajdować się w pasie 100 m od jeziora - inwestor wykaże się posiadaniem na własność zwartego kompleksu gruntów
rolnych o powierzchni przynajmniej 10 ha w pasie do 500 m od brzegu jeziora, co uzasadniałoby potrzebę budowy trwałego siedliska rolniczego w
pobliżu jeziora - siedlisko powstanie w granicach tego kompleksu, w maksymalnym oddaleniu od brzegu jeziora - powierzchnia siedliska zajęta przez
budynki z obejściem i/lub ogrodzona nie przekroczy 0,5 ha Wyznaczanie w studium obszarów zwartej zabudowy w pasie do 500 m od jezior poza
granicami przedstawionymi w Załączniku 13 dopuszcza się tylko w przypadku zamiaru realizacji inwestycji turystycznych o dużym znaczeniu dla
lokalnej gospodarki i rynku pracy, pod następującymi warunkami: - zrealizowany obiekt zapewni przynajmniej 50 nowych miejsc noclegowych lub
stworzy bezpośrednio przynajmniej 20 nowych miejsc pracy - teren inwestycji nie może znajdować się w pasie do 100 m od jeziora - teren inwestycji
zostanie wskazany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obszar zwartej zabudowy o funkcji turystycznej, bez
możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej ani rekreacyjnej.

5 Uchwała Nr XII/130/07 Rady Gminy
Giżycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Giżycko

1. Lokalizację nowych i rozbudowę istniejących budowli wodnych oraz lokalizację plaż i kąpielisk należy dopuszczać tylko na odcinkach brzegów
jezior przedstawionych w Załączniku 13. Wszystkie wskazane w Załączniku 13 odcinki brzegów, które dotychczas nie były zagospodarowane, a
których zagospodarowanie dopuszcza się, powinny być miejscami ogólnodostępnymi, służącymi powszechnemu korzystaniu z wód. 2. W granicach
wskazanych w Załączniku 10 odstąpić od lokalizacji nowych ferm hodowlanych o obsadzie ponad 210 DJP. 3. W granicach z wskazanych w Załączniku
10 ograniczyć do minimum wyznaczanie terenów zabudowy kosztem terenów trwale zadarnionych i innych terenów spełniających rolę barier dla
transportu biogenów do wód. 4. Na wskazanych w Załączniku 13 terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi zakazuje się realizacji budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 5. Na pozostałych terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi
dopuszcza się rozwiązania indywidualne oparte na zbiornikach szczelnych lub biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków z usuwaniem fosforu
do poniżej 1 mg P /l. 6. Zagospodarowując tereny nad jeziorami należy zdecydowanie preferować pomosty, kąpieliska i przystanie ogólnodostępne lub
przynajmniej wspólne dla danej jednostki osadniczej i maksymalnie ograniczać możliwości realizacji urządzeń wodnych obsługujących pojedyncze
posesje. W przypadku już zagospodarowanych terenów nadbrzeżnych należy proponować takie rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na
przywrócenie rzeczywiście ogólnodostępnego charakteru brzegów, a przynajmniej uniemożliwią dalsze niekorzystne zmiany. 7. Przy wyznaczaniu
granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny nad jeziorami jezior należy przestrzegać zasady, aby plany te
obejmowały także pas jeziora o szerokości przynajmniej 50 m
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6 Uchwała Nr XV/109/99 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia 27.09.1999 r. w
sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Węgorzewo

1. Lokalizację nowych i rozbudowę istniejących budowli wodnych oraz lokalizację plaż i kąpielisk należy dopuszczać tylko na odcinkach brzegów
jezior przedstawionych w Załączniku 13. Wszystkie wskazane w Załączniku 13 odcinki brzegów, które dotychczas nie były zagospodarowane, a
których zagospodarowanie dopuszcza się, powinny być miejscami ogólnodostępnymi, służącymi powszechnemu korzystaniu z wód. 2. W granicach
wskazanych w Załączniku 10 odstąpić od lokalizacji nowych ferm hodowlanych o obsadzie ponad 210 DJP. 3. W granicach z wskazanych w Załączniku
10 ograniczyć do minimum wyznaczanie terenów zabudowy kosztem terenów trwale zadarnionych i innych terenów spełniających rolę barier dla
transportu biogenów do wód. 4. Na wskazanych w Załączniku 13 terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi zakazuje się realizacji budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 5. Na pozostałych terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi
dopuszcza się rozwiązania indywidualne oparte na zbiornikach szczelnych lub biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków z usuwaniem fosforu
do poniżej 1 mg P /l. 6. Zagospodarowując tereny nad jeziorami należy zdecydowanie preferować pomosty, kąpieliska i przystanie ogólnodostępne lub
przynajmniej wspólne dla danej jednostki osadniczej i maksymalnie ograniczać możliwości realizacji urządzeń wodnych obsługujących pojedyncze
posesje. W przypadku już zagospodarowanych terenów nadbrzeżnych należy proponować takie rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na
przywrócenie rzeczywiście ogólnodostępnego charakteru brzegów, a przynajmniej uniemożliwią dalsze niekorzystne zmiany. 7. Przy wyznaczaniu
granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny nad jeziorami jezior należy przestrzegać zasady, aby plany te
obejmowały także pas jeziora o szerokości przynajmniej 50 m

7 Uchwała Nr XII/60/99 Rady Gminy w
Pozezdrzu z dnia 27 sierpnia 1999 r. w
sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Pozezdrze

1. Lokalizację nowych i rozbudowę istniejących budowli wodnych oraz lokalizację plaż i kąpielisk należy dopuszczać tylko na odcinkach brzegów
jezior przedstawionych w Załączniku 13. Wszystkie wskazane w Załączniku 13 odcinki brzegów, które dotychczas nie były zagospodarowane, a
których zagospodarowanie dopuszcza się, powinny być miejscami ogólnodostępnymi, służącymi powszechnemu korzystaniu z wód. 2. W granicach
wskazanych w Załączniku 10 odstąpić od lokalizacji nowych ferm hodowlanych o obsadzie ponad 210 DJP. 3. W granicach z wskazanych w Załączniku
10 ograniczyć do minimum wyznaczanie terenów zabudowy kosztem terenów trwale zadarnionych i innych terenów spełniających rolę barier dla
transportu biogenów do wód. 4. Na wskazanych w Załączniku 13 terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi zakazuje się realizacji budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 5. Na pozostałych terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi
dopuszcza się rozwiązania indywidualne oparte na zbiornikach szczelnych lub biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków z usuwaniem fosforu
do poniżej 1 mg P /l. 6. Zagospodarowując tereny nad jeziorami należy zdecydowanie preferować pomosty, kąpieliska i przystanie ogólnodostępne lub
przynajmniej wspólne dla danej jednostki osadniczej i maksymalnie ograniczać możliwości realizacji urządzeń wodnych obsługujących pojedyncze
posesje. W przypadku już zagospodarowanych terenów nadbrzeżnych należy proponować takie rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na
przywrócenie rzeczywiście ogólnodostępnego charakteru brzegów, a przynajmniej uniemożliwią dalsze niekorzystne zmiany. 7. Przy wyznaczaniu
granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny nad jeziorami jezior należy przestrzegać zasady, aby plany te
obejmowały także pas jeziora o szerokości przynajmniej 50 m

8 Uchwała Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w
Rynie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ryn

1. Lokalizację nowych i rozbudowę istniejących budowli wodnych oraz lokalizację plaż i kąpielisk należy dopuszczać tylko na odcinkach brzegów
jezior przedstawionych w Załączniku 13. Wszystkie wskazane w Załączniku 13 odcinki brzegów, które dotychczas nie były zagospodarowane, a
których zagospodarowanie dopuszcza się, powinny być miejscami ogólnodostępnymi, służącymi powszechnemu korzystaniu z wód. 2. W granicach
wskazanych w Załączniku 10 odstąpić od lokalizacji nowych ferm hodowlanych o obsadzie ponad 210 DJP. 3. W granicach z wskazanych w Załączniku
10 ograniczyć do minimum wyznaczanie terenów zabudowy kosztem terenów trwale zadarnionych i innych terenów spełniających rolę barier dla
transportu biogenów do wód. 4. Na wskazanych w Załączniku 13 terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi zakazuje się realizacji budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 5. Na pozostałych terenach w pasie do 500 m od jezior Ostoi
dopuszcza się rozwiązania indywidualne oparte na zbiornikach szczelnych lub biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków z usuwaniem fosforu
do poniżej 1 mg P /l. 6. Zagospodarowując tereny nad jeziorami należy zdecydowanie preferować pomosty, kąpieliska i przystanie ogólnodostępne lub
przynajmniej wspólne dla danej jednostki osadniczej i maksymalnie ograniczać możliwości realizacji urządzeń wodnych obsługujących pojedyncze
posesje. W przypadku już zagospodarowanych terenów nadbrzeżnych należy proponować takie rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na
przywrócenie rzeczywiście ogólnodostępnego charakteru brzegów, a przynajmniej uniemożliwią dalsze niekorzystne zmiany. 7. Przy wyznaczaniu
granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny nad jeziorami jezior należy przestrzegać zasady, aby plany te
obejmowały także pas jeziora o szerokości przynajmniej 50 m

9 Uchwała Nr XII/130/07 Rady Gminy
Giżycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Giżycko

Na półwyspie Fuleda wprowadzić całkowity zakaz zabudowy poza granicami zwartej zabudowy, przedstawionymi w Załączniku 13.
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10 Uchwała Nr XV/109/99 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia 27.09.1999 r. w
sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Węgorzewo

W pasie 200 m od granic rezerwatu Sztynort wprowadzić wprowadzić całkowity zakaz zabudowy poza granicami zwartej zabudowy, przedstawionymi
w Załączniku 13.

11 Uchwała Nr XXX/348/09 Rady Gminy
Giżycko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu wsi Kamionki gmina Giżycko
– (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 83 z dnia
15 czerwca 2010 r., poz. 1358)

Na terenie oznaczonym symbolem 1ZN zrezygnować z jakichkolwiek obiektów budowlanych z wyjątkiem podziemnych urządzeń infrastruktury
technicznej i wprowadzić obowiązek wprowadzenia na całym terenie trwałego zadarnienia, uzupełnionego zadrzewieniami z chwilą rozpoczęcia
inwestycji na terenie 1ML.

12 Uchwała Nr XVII/99/08 Rady Gminy
Pozezdrze z dnia 28 stycznia 2008 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na
terenie „STEPY”, obręb Harsz, gmina
Pozezdrze

W granicach planu należy całkowicie zrezygnować z funkcji innych niż trwałe użytki zielone i zieleń nieurządzona ze względu na bezpośrednie
zagrożenie łąk rajgrasowych oraz znacznego odcinka strefy brzegowej jeziora Mamry.

13 Uchwała Nr XLI/205/06 Rady Gminy
Pozezdrze z dnia 24 kwietnia 2006 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na
terenie „KOLONIA HARSZ”, obręb Harsz,
gmina Pozezdrze

Zrezygnować z realizacji przystani jachtowej 27WS-PJW, ponieważ będzie ona wymagała zniszczenia pasa trzcin, który na wysokości przystani ma
ponad 60 m szerokości.

14 Uchwała Nr IV/38/02 Rady Gminy Giżycko
z dnia 19.12.2002 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów wsi Antonowo, w gminie
Giżycko

Realizację planu należy ograniczyć do terenów wskazanych w Załączniku 13 ze względu na zagrożenia dla torfowiska Perkuny i potencjalnie zbyt
silne oddziaływania skumulowane na strefę brzegową jeziora Kisajno.

15 Uchwała Nr XII/133/07 Rady Gminy
Giżycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu wsi Pierkunowo gmina
Giżycko – (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr
41 z dnia 12 marca 2008 r., poz. 1358)

Realizację planu należy ograniczyć do terenów wskazanych w Załączniku 13 ze względu na potencjalnie zbyt silne oddziaływania skumulowane na
strefę brzegową jeziora Kisajno.

16 Uchwała Nr XIX/136/03 Rady Miejskiej w
Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej we wsi Sztynort
Duży I, gmina Węgorzewo (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Mazur. Nr 14, poz. 229)

Poza granicą zwartej zabudowy, wyznaczoną w Załączniku 13 funkcję mieszkaniową zastąpić lasem lub zielenią nieurządzoną ze względu na
zagrożenia dla rezerwatu Sztynort, związane z likwidacją ekotonowej strefy młodego lasu i synantropizacją roślinności.
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Nie przewiduje się sporządzenia planu ochrony.

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany
1 3140 (Jeziora ramienicowe)

ACAA
3140 (Jeziora ramienicowe)
ABBA

Powierzchnia względna B. Siedlisko zajmuje ok. 31 km2, co niemal na pewno stanowi ponad 2% jezior ramienicowych w Polsce
(powierzchnia wszystkich jezior w kraju wg Katalogu Jezior Polski to 2814 km2, a jeziora ramienicowe stanowią niewielki odsetek
tej powierzchni) Stan zachowania B, w tym: Stopień zachowania struktury II – w j. Mamry udział ramienic w łącznej powierzchni
roślinności zanurzonej i o liściach pływających wysoki (70%), ale w j. Dejguny obniżony (40%) Stopień zachowania funkcji II –
jezioro Mamry wykazuje pewne (nieznaczne) objawy eutrofizacji, jak niska widzialność

2 3150 (Jeziora eutroficzne)
ACAA

3150 (Jeziora eutroficzne)
ABAA

Powierzchnia względna B. Siedlisko zajmuje ok. 72 km2, co stanowi ponad 2% wszystkich jezior w Polsce

3 6120 (Ciepłolubne śródlądowe
murawy napiaskowe) D

- Miejsce wskazane jako stanowisko 6120 przez WZS (skraj śródleśnego torfowiska na płw. Fuleda) zostało sprawdzone w ramach
prac nad PZO. Jest to prześwietlenie drzewostanu sosnowego o powierzchni kilkunastu m2, z gatunkami z Koelerio-
Corynephoretea, ale bez gatunków charakterystycznych dla Koelerion glaucae

4 - 6510 (Ekstensywnie
użytkowane łąki niżowe) CCBC

W poprzednich wersjach SDF siedlisko 6510 nie było wykazywane. Siedlisko to pojawiło się w nieopublikowanym projekcie SDF
sporządzonym przez WZS w 2009 r. W ramach prac nad PZO w 2013 r. skartowano w Ostoi około 110 ha ekstensywnych łąk
należących do Arrhenatherion. Reprezentatywność C. W Ostoi łąki rajgrasowe występują przede wszystkim na półwyspach
Fuleda i Kal oraz między jeziorami Harsz i Mamry. Na Fuledzie są to zbiorowiska z panującym rajgrasem wyniosłym, na Kalu –
zbiorowiska z rajgrasem lub (mniej żyzne) z kostrzewą czerwoną natomiast między Mamrami a Harszem można mówić o mozaice
łąk rajgrasowych i wyczyńcowych bądź o najwilgotniejszych postaciach łąk rajgrasowych. Większość płatów jest dość uboga pod
względem gatunków, niemniej występują tu m.in. dzwonek rozpierzchły, przytulia biała, kozibród łąkowy, świerzbnica polna i
pępawa dwuletnia. Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 110 ha, co prawdopodobnie stanowi ułamek procenta
wszystkich ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych w Polsce Stan zachowania B, w tym: Stopień zachowania struktury III –
średnio zachowana – ekspansja roślin zielnych, obecność gatunków inwazyjnych, w niektórych płatach obecność nalotu drzew,
kumulacja wojłoku Stopień zachowania funkcji II – przywrócenie właściwego użytkowania powinno poprawić stan siedliska
Możliwość odtworzenia – I (odpowiednie koszenie i usuwanie pokosu) Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania
siedliska 6510 w Polsce. Jest to siedlisko szeroko rozpowszechnione ale, jak się wydaje, dość szybko zmniejszające zasięg w
wyniku zmian w rolnictwie i urbanizacji

5 7120 (Torfowiska wysokie
zdegradowane) D

- Wg SDF z 2009 r. minimalne pokrycie. Stanowisko nie wykazane w materiałach WZS. Za 7120 można by ewentualnie uznać
najbardziej luźne fragmenty brzezin na torfach wysokich (Fuleda, Sztynort), zaliczone w PZO do 91D0.
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6 7140 (Torfowiska przejściowe)
D

7140 (Torfowiska przejściowe)
BCAC

W ramach prac nad PZO wykazano powierzchnię siedliska 7140 czterokrotnie większą niż podana w SDF z 2009-04.
Reprezentatywność B. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska z roślinnością z klasy Scheuzerio-Caricetea występują w Ostoi w
trzech niedużych płatach, położonych w pobliżu jeziora Dejguny, niedaleko Okowizny i w rezerwacie Perkuny. We wszystkich
istotnymi składnikami zbiorowisk są m.in. czermień błotna, turzyca dzióbkowata i wełnianka wąskolistna oraz zielone torfowce, w
części obecne są m.in. siedmiopalecznik błotny, turzyca pospolita i bobrek trójlistkowy. Pojawiają się także gatunki przechodzące
z torfowisk wysokich (m.in. wełnianka pochwowata, żurawina błotna, bagno zwyczajne). Powierzchnia względna C. Siedlisko
zajmuje ok. 5 ha, co stanowi ułamek procenta wszystkich torfowisk przejściowych i trzęsawisk w Polsce. Jest prawdopodobne, że
torfowiska przejściowe w ostatnim okresie zwiększyły swoją powierzchnię, ponieważ na wszystkich trzech stanowiskach
występują pozostałości po bagiennych drzewostanach, a poziom wód jest podniesiony w wyniku działalności bobrów. Stan
zachowania A, w tym: Stopień zachowania struktury I – ocena FV niemal wszystkich wskaźników wg metodyki GIOŚ Stopień
zachowania funkcji II – ogólnie dobre perspektywy zachowania mimo zagrożeń płatu Perkuny Możliwość odtworzenia – nie
analizowano Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 7140 w Polsce. Jest to siedlisko o bardzo małym
zasięgu i należące do silnie zagrożonych wg rankingu GIOŚ

7 91D0 (Bory i lasy bagienne) D 91D0 (Bory i lasy bagienne)
BCBC

W ramach prac nad PZO wykazano powierzchnię siedliska 7140 dziesięciokrotnie większą niż podana w SDF z 2009-04.
Reprezentatywność B. Bory i lasy bagienne zajmują nieduże powierzchnie w lesie sztynorckim, w południowej części półwyspu
Fuleda i na południe od jeziora Dziewiszewskiego. Bór bagienny, opisany w planie ochrony rezerwatu Perkuny praktycznie już nie
istnieje, najprawdopodobniej w wyniku podtopienia przez bobry. W ostoi można wyróżnić przynajmniej trzy postaci siedliska
91D0. W lesie sztynorckim zachował się płat świerczyny bagiennej Sphagno girghensonii-Piceetum (91D0-5). Poza tym występują
tam także młode brzeziny stanowiące przypuszczalnie pierwsze w ciągu sukcesyjnym zbiorowisko leśne, porastające torfowisko
wysokie ze zbiorowiskiem Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax. Podobne brzeziny można spotkać także na półwyspie Fuleda
(warto wspomnieć, że eksperci WZS jeszcze kilka lat temu skłonili się do tego, by uznać płaty na Fuledzie za siedlisko 7110). W
lesie sztynorckim, w pobliżu rezerwatu Mokre, oraz na południe od jeziora Dziewiszewskiego, znajdują się płaty mezotroficznych
brzezin, które należałoby zaliczyć do zbiorowiska Thepypteris palustris-Betula pubescens (91D0-6), przy czym w brzezinie ze
Sztynortu elementy związane z borami i torfowiskami wysokimi są silnie obecne, natomiast w płacie przy jeziorze
Dziewiszewskim nawet elementy mezotroficzne (zielone torfowce, siedmiopalecznik błotny) odgrywają rolę marginalną. Podtyp
91D0-6 reprezentuje prawdopodobnie także brzezina na wyspie Duży Ostrów, jednak tego płatu nie badano w ramach prac nad
PZO. Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 30 ha, co prawdopodobnie stanowi ułamek procenta wszystkich borów i
lasów bagiennych w Polsce – na podstawie [12] powierzchnię różnego rodzaju borów i lasów bagiennych odpowiadających
siedlisku 91D0 można szacować na 260 – 300 km2. Stan zachowania B, w tym: Stopień zachowania struktury II – siedliska
wyłączone z użytkowania lub użytkowane sporadycznie, w związku z czym cechują się dużym stopniu naturalności; ocenę obniża
niski wiek większości i przesuszenie części płatów Stopień zachowania funkcji II – perspektywy dobre – brak użytkowania i
innych zagrożeń, z wyjątkiem przesuszenia części płatów Możliwość odtworzenia – nie analizowano Ocena ogólna C. Ostoja jest
istotna dla zachowania siedliska 91D0 w Polsce. Jest to siedlisko priorytetowe, o stosunkowo małym zasięgu, należące do siedlisk
silnie zagrożonych wg rankingu GIOŚ.

8 91E0 (Łęgi jesionowo-olszowe)
BCCC

91E0 (Łęgi jesionowo-olszowe)
BCBC

Stan zachowania B, w tym: Stopień zachowania struktury II (dobry) Łęgi jesionowo-olszowe występują w rozproszeniu nad
brzegami jezior lub w obniżeniach terenu (często sztucznie odwadnianych). Zdecydowanym dominantem w drzewostanach jest
olsza, na ogół sadzona; rzadko, na ogół w dolnym piętrze, towarzyszą jej jesion, klon czy grab. Warstwę podszytu, o bardzo
rożnym pokryciu, tworzą przede wszystkim czeremcha zwyczajna i bez czarny, którym towarzyszą m.in. porzeczka czerwona i
jarząb. W runie istotną rolę odgrywają pokrzywa zwyczajna, ostrożeń warzywny, śledziennica skrętolistna, przytulia czepna,
przytulia błotna, chmiel zwyczajny, gwiazdnica gajowa, wietlica samicza, niecierpek pospolity, turzyca rzadkokłosa, jeżyny, tojeść
pospolita, tojeść rozesłana czy kuklik zwisły, pojawia się też czartawa drobna. Częstym elementem są gatunki przechodzące z
olsów i szuwarów (m.in. psianka słodkogórz, turzyca błotna, kosaciec żółty), zdarzają się także gatunki eurytypowe, ale związane
bliżej z grądami niż łęgami (m.in. gajowiec żółty). Ocenę stanu zachowania struktury obniża m.in. stan runa, przewaga
drzewostanów jednowiekowych, duży udział drzewostanów młodych i zbyt duża dominacja olszy. Stopień zachowania funkcji II –
perspektywy dobre – przy pewnych modyfikacjach racjonalnej gospodarki leśnej stan siedliska może się nawet poprawić [3]
Możliwość odtworzenia – nie analizowano

78



9 91F0 (Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe) BCBC

91F0 (Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe) CCCC

Reprezentatywność C. Łęgi jesionowo-wiązowe występują w rozproszeniu nad brzegami jezior lub w obniżeniach terenu. Poza
rezerwatem Mokre i niektórymi płatami w jego pobliżu, gdzie znaczna jest rola jesionu i dębu, w drzewostanach zdecydowanie
dominuje sadzona olsza, natomiast domieszki stanowią m.in. wiąz górski, lipa drobnolistna, jesion, świerk, dąb, grab, wiąz
pospolity (sporadycznie), lipa i inne. W lepiej zachowanych płatach w podszycie znaleźć można m.in. kalinę koralową, głóg
jednoszyjkowy, trzmielinę pospolitą, czeremchę zwyczajną, leszczynę i bez czarny. W runie istotną rolę odgrywają m.in.
kostrzewa olbrzymia, czartawa pospolita, czyściec leśny, ostrożeń warzywny, wietlica samicza, gwiazdnica gajowa, niecierpek
pospolity, śledziennica skrętolistna, świerząbek korzenny, pokrzywa zwyczajna, ale częste są też gatunki ściślej związane z
grądami niż z łęgami jesionowo-olszowymi, jak podagrycznik pospolity, gajowiec żółty, czworolist pospolity, kupkówka czy
zawilec gajowy Ocenę reprezentatywności obniża przede wszystkim silnie zniekształcona warstwa drzewostanu. Stan zachowania
C, w tym: Stopień zachowania struktury III (częściowo zdegradowana) – ocenę obniża przede wszystkim warstwa drzewostanu –
w większości płatów składa się ona z jednowiekowej olszy z niewielkimi domieszkami innych gatunków Stopień zachowania
funkcji III – perspektywy średnie lub niekorzystne – kluczowe dla siedliska gatunki drzew (wiązy, jesion) są w Europie od lat w
regresie w wyniku chorób. Możliwość odtworzenia – nie analizowano

10 1042 (Zalotka większa) D 1042 (Zalotka większa) CBCC Populacja C. W poprzednich wersjach SDF zalotka większa figurowała z oceną D i wielkością populacji R. Ocenę tą podtrzymał
WZS w 2009 r. wykazując w materiałach jedno stanowisko nad jeziorem Kirsajty. W czasie prac terenowych w 2013 r. znaleziono
przypadkowo kolejne dwa stanowiska zalotki większej, a ponadto stwierdzono, że w Ostoi jest sporo potencjalnych stanowisk
tego gatunku, które wymagałyby zbadania. Zważywszy, że w Polsce jest trochę ponad 400 stanowisk tego gatunku ujętych w
atlasie ważek i przypuszczalnie ponad 1000 stanowisk ogółem, uznano, że istnieją podstawy do podniesienia oceny populacji do C
Stan zachowania B, w tym: Stopień zachowania cech siedliska gatunku II (dobrze zachowane) – ocena wstępna na podstawie
pobieżnych obserwacji wybranych zbiorników, nie poparta oceną wg metodyki GIOŚ Możliwości odtworzenia cech siedliska
gatunku – nie analizowano Izolacja C - stanowiska w granicach zwartego zasięgu gatunku Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla
zachowania gatunku w Polsce.

11 1084 (Pachnica dębowa) BAAB 1084 (Pachnica dębowa) CACB Populacja C. Lokalna populacja pachnicy w Sztynorcie należy prawdopodobnie do najliczniejszych w Polsce, jednak w świetle
coraz pełniejszych danych o rozmieszczeniu gatunku w kraju wydaje się mało prawdopodobne, by w Ostoi znajdowało się ponad
2% krajowej populacji. Izolacja C. Stanowiska pachnicy znane są z wielu miejsc na Warmii i Mazurach

12 1130 (Boleń) D x Gatunek nieobecny (x). W poprzednich wersjach SDF boleń figurował z oceną D i wielkością populacji V. Ocenę tą podtrzymał
WZS w 2009 r., nie podając jednak informacji o konkretnych stwierdzeniach. Według informacji ustnych użytkowników rybackich
uczestniczących w spotkaniach ZLW w ramach prac nad PZO, boleń nie występował i nie występuje w odłowach gospodarczych w
Ostoi. Boleń jest gatunkiem typowo rzecznym. Chociaż nie można wykluczyć jego sporadycznego występowania w jeziorach Ostoi
w przeszłości, to brak wiadomości o jego odłowach i przekonanie rybaków zawodowych o tym, że bolenia w ostoi nie ma, skłania
do wykreślenia gatunku z SDF

13 1134 (Różanka) CCC 1134 (Różanka) BABB W poprzednich wersjach SDF różankę wykazywano jako gatunek bardzo rzadki (V). Badania terenowe w ramach PZO w 2013 r.
wykazały, że jest to gatunek pospolity w litoralu jezior Ostoi. Populacja B. Różanka jest gatunkiem zasiedlającym zarówno wody
stojące, jak i wolno płynące na całym niżu polskim. Wody powierzchniowe stanowią niecałe 3%powierzchni kraju, tj. blisko 9 tys.
km2, natomiast jeziora Ostoi to nieco ponad 100 km2, tj. ok. 1,1% wszystkich wód. Znaczna część krajowych wód
powierzchniowych (rowy melioracyjne, bystre rzeki, wody silnie zanieczyszczone) nie nadaje się na siedliska różanki, natomiast w
Ostoi znajduje ona bardzo dobre warunki. Można więc przypuszczać, że w Ostoi skupia się ponad 2% krajowej populacji tego
gatunku. Stan zachowania A, w tym: Stopień zachowania cech siedliska gatunku I (elementy doskonale zachowane) – ocena na
podstawie obserwacji stanu litoralu jezior; należy zastrzec, że bardzo ważnym elementem, który nadal wymaga zbadania, jest
stan populacji małży skójkowatych Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie analizowano Izolacja B. Północny skraj
Pojezierza Mazurskiego jest jednocześnie północną granicą zasięgu tego gatunku. Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla
zachowania gatunku w Polsce ze względu na dużą populację, dobre warunki siedliskowe i lokalizację na granicy zasięgu.

14 1145 (Piskorz) CCAC 1145 (Piskorz) CCBC Izolacja B. Zasięg piskorza obejmuje całą Europę Środkową i Wschodnią, w tym pobrzeże Bałtyku od Niemiec do Zatoki Finskiej,
natomiast w Polsce piskorz występuje głównie na wschodzie, w centrum i na południu, a na pojezierzach jest notowany
sporadycznie. Niemniej, nie można mówić o całkowitej izolacji gatunku w Ostoi.
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15 1149 ABCA 1149 BBCB Populacja B. Koza jest gatunkiem zasiedlającym zarówno wody stojące, jak i wolno płynące na całym niżu polskim. Wody
powierzchniowe stanowią niecałe 3% powierzchni kraju, tj. blisko 9 tys. km2, natomiast jeziora Ostoi to nieco ponad 100 km2, tj.
ok. 1,1% wszystkich wód. Znaczna część krajowych wód powierzchniowych (rowy melioracyjne, wody silnie zanieczyszczone,
zbiorniki silnie zabulone i zarośnięte bujną roślinnością) nie nadaje się na siedliska kozy, natomiast w Ostoi znajduje ona bardzo
dobre warunki. Można więc przypuszczać, że w Ostoi skupia się ponad 2% krajowej populacji tego gatunku. W większości
dotychczas zbadanych wód w Polsce stwierdzono występowanie diploidalno-poliploidalnych kompleksów Cobitis, natomiast
czyste populacje dipoidalne stwierdzono jedynie w trzech jeziorach. Kilkanaście osobników z jeziora Mamry było badanych pod
kątem kariotypu i wiadomo, że występują w nim samice diploidalne Cobitis taenia, natomiast wiadomo zbyt mało, by móc ocenić
rozkład kariotypów w populacji. Tym samym informację z poprzednich wersji SDF o występowaniu w Ostoi 15-100% czystej
populacji kozy w kraju nie ma wystarczających podstaw. Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania gatunku w Polsce. W
Ostoi koza jest gatunkiem licznym i znajdującym dobre warunki siedliskowe, a udział populacji lokalnej w populacji krajowej jest
prawdopodobnie znaczący. Ponadto, stwierdzono tu występowanie diploidalnych samic Cobitis taenia sensu stricto, tj. linii
czystych o liczbie chromosomów 2n=48.

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany
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Ostoja Północnomazurska PLH280045 - Projekt zmiany granic Powiększenie Ostoi o tzw. Wielki Las na zachód od jeziora Mamry - Niemal cały
kompleks leśny zajmują leśne siedliska przyrodnicze Natura 2000, w tym przede
wszystkim grądy, ale także łęgi jesionowo-olszowe oraz bory i lasy bagienne. Część lasu
jest chroniona jako obszar Natura 2000 Mamerki, w którym kluczwym przedmiotem
ochrony jest mopek. Przyłączenie Wielkiego Lasu do Ostoi Północnomazurskiej
wiązałoby się z wchłonięciem w całości ostoi Mamerki; Powiększenie Ostoi o łąki między
południowym brzegiem jeziora Święcajty a lasem - Na wskazanym terenie występują
półnaturalne łąki świeże (6510). Siedlisko to zostało uznane za przedmiot ochrony w
Ostoi, a ponadto jego utrzymanie będzie służyło ochronie jezior (3140, 3150);
Wyłączenie z Ostoi lasów na północ od jeziora Harsz - Lasy na północ od jeziora Harsz
to zdominowane przez sosnę zbiorowiska zastępcze na siedliskach grądowych, o
niewielkiej wartości przyrodniczej. W granicach Ostoi powinien pozostać jedynie dość
wąski pas lasów, stanowiący otulinę jeziora; Powiększenie Ostoi o teren dawnego
poligonu Poganty oraz jeziora Tryd i Skarż Wielki - Na wskazanym terenie występują
półnaturalne łąki świeże (6510). Siedlisko to zostało uznane za przedmiot ochrony w
Ostoi, a ponadto jego utrzymanie będzie służyło ochronie jezior (3140, 3150). Jeziora
Tryd i Skarż wielki to jeziora eutroficzne (3150); Wyłączenie z Ostoi części terenów
rolniczych w rejonie Pierkunowskiego Rogu - Wyłączone tereny to pola uprawne
gospodarstwa towarowego; Wyłączenie z Ostoi lasów w południowej części półwyspu
Fuleda - Lasy w południowej części półwyspu Fuleda to przede wszystkim zdominowane
przez sosnę i świerka gospodarcze drzewostany na siedliskach boru mieszanego, nie
będące siedliskami przyrodniczymi Natura 2000. W granicach Ostoi powinien pozostać
jedynie dość wąski pas lasów, stanowiący otulinę jeziora Kisajno; Wyłączenie z Ostoi
lasów w na zachodnim brzegu jeziora Dejguny - Lasy na zachód od jeziora Dejguny to
przede wszystkim zdominowane przez sosnę i świerka gospodarcze drzewostany na
siedliskach boru mieszanego i lasu mieszanego. W granicach Ostoi powinien pozostać
jedynie dość wąski pas lasów, stanowiący otulinę jeziora; Powiększenie Ostoi o tereny
nieleśne i lasy na zachód od Kronowa i Doby - Teren o wysokich walorach
przyrodniczych. Znajdują się tu znaczne powierzchnie dobrze zachowanych grądów
(9170-2) i łęgów jesionowo-olszowych (91E0-3), obecne są także bory bagienne.
Stwierdzono tu szereg stanowisk kumaka nizinnego i przynajmniej jedno stanowisko
zalotki większej. Murawa na północ od Kronowa stanowi przykład daleko na północ
wysuniętej murawy kserotermicznej (6210) z chronionymi gatunkami: dzwonkiem
bolońskim i centurią pospolitą; Wyłączenie z Ostoi części terenów rolniczych na zachód
od jeziora Sztynorckiego - Wyłączone tereny to głównie pola uprawne.

 

11. Zestawienie uwag i wniosków

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
Moduł A
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1 Boleń i bóbr nie powinny być przedmiotami ochrony. IRS Środowiska rybackie Ogólnie
uczestnicy spotkania; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono – bóbr i boleń nie były i nie są przedmiotami ochrony.

2 Poparcie propozycji zmiany na D w przypadku piskorza. Środowiska rybackie; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Po przeanalizowaniu wytycznych GDOŚ uwagę odrzucono i pozostawiono piskorza jako przedmiot ochrony z oceną C. W tekście PZO wyrażono
jednak wątpliwości co do zasadności takiej oceny i zalecono badania drobnych cieków i zbiorników wodnych Ostoi w celu uzyskania
solidniejszych podstaw do ewentualnego obniżenia statusu piskorza.

3 Zwrócenie uwagi na status bobra i szkód przez niego powodowanych. Izby Rolnicze; drugie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono w zakresie, w jakim odnosi się ona do niszczenia prze bobra siedlisk będących przedmiotami ochrony – podtopienia
przez bobra zostały wymienione wśród zagrożeń.

4 Propozycja zmiany polegającej na użyciu rodzaju „pachnica” zamiast
gatunku „pachnica dębowa”

Nadleśnictwo Borki; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono. Jeśli chodzi o nazwę łacińską, zdecydowano się na „Osmoderma eremita sensu lato” aby uwzględnić fakt, że obecnie
trwają prace nad ustaleniem, czy chrząszcz znany dotychczas jako Osmoderma eremita to jeden gatunek z szeregiem podgatunków, czy też
może nawet kilka „drobnych” gatunków”.

5 W przypadku mopka należy zostawić ocenę D i ewentualnie zmienić ją po
gruntownych badaniach.

Nadleśnictwo Giżycko; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono. Potrzebę przeprowadzenia badań populacji mopka i traszki zaznaczono w tekście PZO w punkcie 2.6.

6 Możliwość wykorzystania argumentu, że kormoran jest szkodliwy dla
innych przedmiotów ochrony.

Nadleśnictwo Giżycko; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono w wykazie zagrożeń dla jezior ramienicowych i eutroficznych.

7 Proponowanie obniżania oceny piskorza na D przy jednoczesnym
stwierdzeniu, że większość drobnych zbiorników pozostaje niezbadana
jest niedopuszczalne. Konieczne jest zaplanowanie ochrony tych drobnych
zbiorników jako potencjalnych siedlisk piskorza.

Klub Przyrodników – e-mail z dnia
26.10.2013

Uwagę uwzględniono – piskorz pozostanie z oceną C do czasu zbadania reprezentatywnej liczby drobnych zbiorników.

8 Jeżeli chodzi o bobra, to nie można jednocześnie twierdzić, że "jest go
dużo" i utrzymywać D. Ten kod (por. decyzja wykonawcza Komisji)
dotyczy raczej gatunków przypadkowych i przechodnich; jeżeli bobra w
obszarze jest dużo i jest mu tam dobrze (znajduje dobre siedliska) to
raczej C.

Klub Przyrodników – e-mail z dnia
26.10.2013

Uwagi nie uwzględniono. Na podstawie danych z SILP, WZS i obserwacji własnych z 2013 r. można szacować populację bobrów w Ostoi na
120 – 250. Populacja krajowa to obecnie przynajmniej 55 tys. Istnieją więc podstawy do nadania lokalnej populacji statusu D. Faktycznej
sytuacji bobra zapis w SDF raczej nie zmieni – niezależnie od statusu w SDF będzie on sprzyjał jednym przedmiotom ochrony i zagrażał innym
i stosownie do tego trzeba będzie układać działania w PZO.

9 Tytuł rubryki tabeli 1.7 na str. 21 zmienić z obecnego „Zakres
odpowiedzialności” na „Zakres kompetencji”. PZO nie jest dokumentem
uprawnionym do ustalania odpowiedzialności jakichkolwiek podmiotów.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ponieważ tytuł tabeli narzuca obowiązujący wykonawcę szablon PZO.

10 Wprowadzić właściwe zakresy kompetencji dla Regionalnych Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie (str.25) – powinno być
„Nadzór nad działalnością nadleśniczych” , oraz Nadleśnictw Giżycko,
Borki i Srokowo (str.25 i 26) – powinno być „Bezpośredni zarząd gruntami
Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych”

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono.

11 Załącznik graficzny do planu zadań ochronnych zawiera błędy w
inwentaryzacji stanu faktycznego, (co zapewne jest skutkiem braku wizji
terenowej), na przekazanej mapie występują następujące błędy: a)
umiejscowienie stoku na działce nr ewid. 134/2 obręb Przystań Stawki jest
błędne, nachylenie terenu znajduje się jedynie przy linii kolejowej,
stanowiących nasyp, pozostała część terenu, na której opracowywany jest
od 2006 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu o powierzchni ok. 18 ha, obręb Przystań - Stawki, gmina
Węgorzewo, jest terenem płaskim, b) działka nr ewid. 135/3 położona w
obrębie Przystań – Stawki obecnie objęta jest infrastrukturą drogową
(budowa ronda) wchodzącą w skład drogi wojewódzkiej nr 650. Wnosi się
o wprowadzenie zmiany w postulowanym rozmieszczeniu nowych terenów
zabudowy zgodnie z opracowywanym od 2006 roku projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przystań – Stawki
(Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XLVII/325/2006 z dnia 25
stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni ok. 18
ha, obręb Przystań - Stawki, gmina Węgorzewo) oraz przesunięcie
sugerowanej zabudowy na działki oznaczone numerami ewidencyjnymi
134/2 oraz fragment działki 182/32 – na styku z istniejącym ośrodkiem
turystycznym, c) wrysowana istniejąca zabudowa w obrębie Radzieje jest
niezgodna z mapami przyjętymi do Państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, znajdują sie tam działki, których właściciele złożyli
wnioski o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Błędy i nieścisłości w załączniku graficznym zostały poprawione. Teren zabudowy koło Radziej może nie być takim terenem formalnie, ale w
rzeczywistości jest tam zespół dzikich działek letniskowych, pogrodzonych i w części zabudowanych obiektami tymczasowymi.
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Moduł B
1 Rębnia III nie może być uważana za zagrożenie. Nadleśnictwo Borki; pierwsze

spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, zamieniając wyrażenie „rębnie gniazdowe” wyrażeniem „niektóre formy rębni gniazdowych”. Warto
zauważyć, że wg Zasad Hodowli Lasu rębnie III powinno się stosować w drzewostanach „o uproszczonym składzie gatunkowym” lub w „litych
jednogatunkowych drzewostanach ... w celu ich przebudowy na mieszane”. Tak więc, stosowanie tych rębni w schematyczny sposób w
drzewostanach, które już są wielogatunkowe, będzie zwykle prowadziło do uproszczenia struktury gatunkowej i przestrzennej. Ponadto, w
rębniach gniazdowych zwykle stosuje się okresy odnowienia w granicach 10-30 lat, co w przypadku odnawiania drzewostanów o większej
rozpiętości wiekowej będzie prowadziło do bardziej sztucznej struktury wieku. Tymczasem wg SILP spośród ok. 770 ha, które w najbliższym
10-leciu będą w wieku rębności, aż 660 ha to drzewostany, w których rozpiętość wieku przekracza 30 lat, z czego 445 ha to drzewostany poza
rezerwatami. Poza tym, rębnie gniazdowe, w tym zwłaszcza IIIa, wiążą się z odsłanianiem bardzo dużych powierzchni dna lasu, co ma
oczywisty negatywny wpływ na runo, często potęgowany przez orkę w ramach przygotowania gleby. Zamiast gatunków leśnych pojawiają się
masowo gatunki ruderalne, w tym inwazyjne gatunki obce. Po takim odnowieniu runo potrzebuje kilkudziesięciu lat do regeneracji.

2 Traktowanie rębni III jako zagrożenia jest niezgodne z konstytucją -
ochrona przyrody powinna być zgodna z zasadami zrównoważonego
rozwoju, czyli powinna uwzględniać aspekty społeczne, przyrodnicze i
gospodarcze, przy czym priorytetem jest rozwój gospodarczy.

Nadleśnictwo Borki; pierwsze
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Odpowiedź jak wyżej.

3 Możliwość odwołania się do wojewody w przypadku naruszenia interesu w
wyniku przyjęcia PZO jako aktu prawa miejscowego.

Nadleśnictwo Borki; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości.

4 Niefortunność zapisu, że gospodarka leśna jest zagrożeniem dla zgniotka -
zapis ten należy uszczegółowić i odpowiednio doprecyzować.

Nadleśnictwo Giżycko; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono precyzując w opisie zagrożeń o jakie elementy gospodarki leśnej chodzi.

5 Zagospodarowanie przestrzenne i plany zabudowy to krytyczne, kluczowe
zagrożenie.

Klub Przyrodników – e-mail z dnia
26.10.2013

Uwagę uwzględniono – zabudowę wymieniono jako zagrożenie dla szeregu przedmiotów ochrony.

Moduł C
1 Działania związane z zadrzewieniami (działania dla jezior ramienicowych i

eutroficznych) – pomysł jest dobry, ale nierealny. Jeżeli ktoś ma działkę
nad jeziorem, to raczej usuwa zadrzewienia.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura Giżycko;
pierwsze spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 17.09.2013

Pogląd przyjęto do wiadomości, ale nie zrezygnowano z zadrzewień.

2 Działania związane z zadrzewieniami – działania te będą niemożliwe bez
wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych.

Zakład Rybactwa Jeziorowego IRS;
pierwsze spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 17.09.2013

Nie ma obecnie przepisów zabraniających zadrzewień. To, co zdaniem wykonawcy należałoby zrobić, to opracować (najlepiej zarządzany przez
WFOŚiGW lub RDOŚ) program dotacji. Do tego nie potrzeba aktów prawnych, tylko środków finansowych i odpowiedniego regulaminu.

3 Działanie dotyczące powstrzymania się od stosowania narzędzi
ciągnionych w litoralu oraz tworzenie rynku na ryby „małocenne”-
zaproponowano usunięcie punktu dotyczącego powstrzymania się od
stosowania narzędzi ciągnionych w litoralu, argumentując, że odłów
sprzętem ciągnionym nie odbywa się w litoralu. Jednocześnie stwierdzono,
że między tymi dwoma punktami istnieje sprzeczność, gdyż wymagałoby
to połowu sprzętem ciągnionym w litoralu, a stawianie sieci w tym
przypadku jest za drogie.

Przedstawiciele środowisk
rybackich; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono, ograniczając zapisy o odłowach sprzętem ciągnionym do wymogu stosowania dotychczasowych wyjm.

4 Zaproponowano stosowanie terminu „ryby drobne karpiowate” zamiast
„ryby małocenne”.

Przedstawiciele środowisk
rybackich; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono.

5 Zwrócono uwagę na koszty zarybiania – poza przedsiębiorstwami
rybackimi, w kosztach zarybiania powinny również uczestniczyć inne
podmioty (wędkarze, państwo, organy ochrony środowiska).

Gospodarstwo Rybackie w Giżycku
Sp. z o. o.; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości.

6 Działanie dotyczące ograniczenia ładunku fosforu w gnojowicy (działania
dla jezior ramienicowych i eutroficznych) – działanie jest utopią. Istnieją
plany nawozowe – oceniana jest zawartość fosforu w glebach. Zawartość
fosforu przekraczana jest wyjątkowo w przypadkach dużego
przenawożenia. Wniosek o usunięcie działania.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono. Warto jednak wiedzieć, że istnieją i są stosowane metody (na ogół bardzo proste) separacji frakcji stałej i ciekłej
gnojowicy, co przynosi gospodarstwom wiele korzyści (koszty transportu, składowania, precyzja dawkowania składników nawozowych), a w
kontekście ochrony jezior ma znaczenie o tyle, że gro fosforu zawarte jest we frakcji stałej, co oznacza, że można fosfor tanio
przetransportować w takie miejsca aplikacji, gdzie nie będzie stwarzał realnych zagrożeń dla jezior. W trakcie prac nad PZO w 2013 r
obserwowano m.in. nawożenie gnojowicą ponad 10 ha gruntów bezpośrednio przy brzegu jeziora Kisajno, więc problem istnieje. Aby
zaproponować dostosowane do realiów rozwiązania dotyczące gospodarki nawozami naturalnymi wprowadzono do PZO działanie polegające
na przeprowadzeniu przeglądów w dużych gospodarstwach i sformułowaniu odpowiednich zaleceń.

7 Działanie dotyczące ograniczenia ładunku fosforu w gnojowicy -
najważniejsze jest to, by na tym obszarze nie było tylu dużych ferm.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono we wskazaniach do studiów i planów zagospodarowania.
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8 Działanie dotyczące zwiększenia stopnia redukcji fosforu w ściekach
oczyszczonych w wyniku zmiany koagulantu (działania dla jezior
ramienicowych i eutroficznych) - problem zagospodarowania osadów.
Wniosek o usunięcie działania.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, rezygnując z sugestii zmian koagulantu i postulując jedynie powrót do normy 1 mg P/l w ściekach
oczyszczonych, na którą projektowane były wszystkie oczyszczalnie nad WJM i które zostały w sposób nierozsądny złagodzone przez nowe
przepisy, co skutkuje kilkukrotnym obniżeniem efektywności ekonomicznej ogromnych inwestycji w gospodarkę ściekową, zrealizowanych w
ostatnim 20-leciu. Warto przy tym wiedzieć, że np. z raportu amerykańskiej EPA dotyczącego strącania fosforu glinem i filtracji odpływu w 23
oczyszczalniach wynika, że jest to metoda niezwykle skuteczna (redukcje często do poniżej 0.01 gm P) i że „nie ma oczywistych powodów
technicznych ani ekonomicznych, dla których inni operatorzy oczyszczalni nie mogliby stosować tych technologii”. Skoro wydaliśmy setki
milionów na gospodarkę ściekową by chronić jeziora, to warto ten potencjał infrastrukturalny wykorzystać w pełni, bo wzrost stopnia redukcji
usuwania fosforu w istniejących oczyszczalniach jest prawdopodobnie najtańszym możliwym działaniem na rzecz redukcji zasilania
zewnętrznego. Do tematu glinu i filtracji warto więc powrócić możliwie szybko, a najpóźniej przy okazji kolejnego PZO za 10 lat. Co do
problemów z zagospodarowaniem osadów zawierających glin to warto pamiętać, że glin jest powszechnie występującym w glebach metalem,
którego średnia zawartość w glebach ornych wynosi w Polsce ok. 0,8%, co odpowiada ok. 50 tonom Al w 25 cm warstwie gleby na hektar. Glin
staje się (częściowo) mobilny przy pH < 5,5. Gdyby pochłanianie przez rośliny glinu i jego toksyczność miały w polskich warunkach realne
znaczenie, to gleby kwaśne i silnie kwaśne musiałby być wyłączone z produkcji rolnej ze względu na zdrowie ludzi. Tymczasem takie gleby
stanowią w Polsce 50% użytków rolnych.

9 Wprowadzenie działania polegającego na przerzuceniu ścieków do innej
zlewni jako działania ochronnego dla jezior ramienicowych i
eutroficznych.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagi nie uwzględniono. Po wstępnej analizie stwierdzono, że koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (pompowanie) jakichkolwiek tego typu
działań byłyby olbrzymie. Oznacza to, że podejmowanie ich bez poważnych analiz technicznych i ekonomicznych nie wchodzi w grę. W
przypadku Giżycka takie przedsięwzięcie musiałoby wiązać się z a) likwidacją wybudowanej za potężne pieniądze, sprawnej oczyszczalni w
Bystrym, b) budową i eksploatacją (tłoczenie 7000 m3/d na ok. 30 km) kolektora do Węgorzewa, c) budową właściwie od podstaw oczyszczalni
w Węgorzewie, o przepustowości przynajmniej 120 tys. RM. Z punktu widzenia bilansu fosforu w WJM (abstrahując od Ostoi
Północnomazurskiej) praktycznie ten sam efekt można osiągnąć właśnie zmieniając koagulant w oczyszczalni w Bystrym.

10 Konieczność policzenia ładunku fosforu od turystów. Przedstawiciele środowisk
rybackich; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono w ramach działania polegającego na opracowaniu dokładnego bilansu biogenów dla jezior Ostoi.

11 Potrzeba rozwiązań prawnych dot. dopuszczania do ruchu na jeziorach
dużych jachtów morskich, które nie są wyposażone w odpowiednie
zbiorniki. Wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w sposób miękki.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; IRS; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, proponując w PZO wieloletnią kampanię edukacyjną na rzecz sanitacji turystyki wodnej. Z wytycznych GDOŚ
wynika, że w PZO nie powinno się uwzględniać działań polegających na zmianach przepisów prawa powszechnego.

12 Problem tankowania paliwa. Istniejące nadbrzeżne stacje benzynowe są
podobno nierentowne – może powrócić problem zanieczyszczeń
ropopochodnych.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono, wpisując odpowiednie zagrożenie. Według doniesień prasowych, w sezonie 2013 czynne były wszystkie „orlenowskie”
stacje paliw nad wielkimi jeziorami (Giżycko, Piękna Góra, Sztynort, Węgorzewo, Mikołajki).

13 Wprowadzenie zapisu dotyczącego kampanii promocyjno-informacyjnej,
promującej korzystanie przez żeglarzy z jednostek i bezpiecznych i
ekologicznych.

Stowarzyszenie Kochamy Mazury;
pierwsze spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 17.09.2013

Uwagę uwzględniono wpisując odpowiednie działanie z zakresu ochrony czynnej.

14 Wprowadzenia zapisu dotyczącego obowiązku istnienia punktu zrzutu z
chemicznych toalet w każdym porcie.

wnioskodawca nie ustalony;
pierwsze spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 17.09.2013

Uwagi nie uwzględniono, zakładając, że skuteczna kampania edukacyjna i presja rynku wymuszą na zarządcach portów odpowiednie
inwestycje. Większość dużych portów nad jeziorami Ostoi ma już takie punkty zrzutu, a sytuacja w tym względzie stopniowo się poprawia.
Problemem jest nie tylko niepełna infrastruktura w portach, ale i niska świadomość niektórych turystów, którzy z chemicznych toalet nie
korzystają lub opróżniają je na dziko.

15 Działania obejmujące rekultywację jezior metodą napowietrzania –
wniosek o wykreślenie działania.

WIOŚ Olsztyn, Delegatura w
Giżycku; IRS; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagi nie uwzględniono, natomiast realizację działań z zakresu rekultywacji uzależniono od wyników kompleksowych badań bilansu biogenów
w jeziorach.

16 Modrzew i buk nie powinny być traktowane jako gatunki obce. Nadleśnictwo Borki; pierwsze
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono, rezygnując z terminu „obcy geograficznie” na „występujący poza naturalnym zasięgiem”

17 Wniosek o usunięcie zapisu dotyczącego zakazu rębni III. Nadleśnictwo Borki; Nadleśnictwo
Giżycko; pierwsze spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwaga o tyle nietrafiona, że w prezentacji z pierwszego spotkania nie ma mowy o zakazie rębni III a jedynie o zagrożeniach jakie stwarza ona
dla dobrze zachowanych (nie wszystkich) grądów i o tym, że w takich (a nie wszystkich) grądach należałoby stosować rębnię Ivd. Pogląd ten
jest w pełni zgodny z Zasadami Hodowli Lasu, które postulują stosowanie rębni III w drzewostanach zasadniczo jednogatunkowych a rębni IVd
do kształtowania drzewostanów wielogatunkowych i różnowiekowych, a więc takich, które najbardziej przypominają naturalne drzewostany na
siedliskach grądowych.

18 Zaproponowano zmianę terminu „gatunki obce” terminem „gatunki o
nienaturalnym zasięgu”.

Nadleśnictwo Giżycko; pierwsze
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
17.09.2013

Uwagę uwzględniono, rezygnując z terminu „obcy geograficznie” na „występujący poza naturalnym zasięgiem”

19 Uwaga ogólna: działania z zakresu monitoringu realizacji działań
określonych w PZO i działania z zakresu uzupełnienia wiedzy na temat
występujących na danym obszarze siedlisk lub gatunków nie są zadaniami
czysto ochronnymi.

Nadleśnictwo Giżycko; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

To prawda, tym niemniej zostały one zaliczone do działań ochronnych w obowiązującym wykonawcę szablonie PZO opracowanym przez GDOŚ.

20 Zakwestionowanie celowości prowadzenia monitoringu i inwentaryzacji -
marnowanie pieniędzy publicznych i być może niepotrzebne zapewnianie
środków osobom prowadzącym tego typu badania.

Nadleśnictwo Borki; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagi nie uwzględniono. Monitoring i inwentaryzacje przyrodnicze sprzyjają racjonalizacji ochrony przyrody podobnie jak inwentaryzacje
drzewostanów w ramach prac taksacyjnych sprzyjają racjonalizacji gospodarki leśnej.
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21 Zakwestionowanie sensu prowadzenia inwentaryzacji piskorza. IRS; drugie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagi nie uwzględniono. Po przeanalizowaniu wytycznych GDOŚ oraz danych o występowaniu piskorza w Ostoi ostatecznie uznano, że
ewentualne usunięcie tego gatunku z listy przedmiotów ochrony powinno być poparte badaniami w drobnych zbiornikach i ciekach.

22 Melioracje wodne są planowane i realizuje się je tylko na wniosek
rolników. Nie ma potrzeby budowy nowych rowów, a jedynie utrzymanie
systemu rowów istniejących.

Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Olsztynie – Oddział
Rejonowy w Giżycku; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości.

23 Działania z zakresu uzupełnienia wiedzy na temat występujących na
danym obszarze siedlisk lub gatunków - Państwo będzie ponosiło koszty
korygowania błędów i koszty niepotrzebnej inwentaryzacji.

Nadleśnictwo Borki; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagi nie uwzględniono. Monitoring i inwentaryzacje przyrodnicze sprzyjają racjonalizacji ochrony przyrody podobnie jak inwentaryzacje
drzewostanów w ramach prac taksacyjnych sprzyjają racjonalizacji gospodarki leśnej.

24 Zakwestionowanie zakazu używania sprzętu ciągnionego w litoralu. IRS; środowiska rybackie; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono odpowiednio zmieniając zapisy dotyczące połowów sprzętem ciągnionym.

25 Możliwość wsparcia prowadzonych zarybień przy wykorzystaniu funduszy
RDOŚ.

Gospodarstwo Rybackie w Giżycku
Sp. z o. o.; drugie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagi nie uwzględniono. Można jednak rozważać bardziej kompleksowe podejście, polegające na podjęciu jednocześnie kilku działań z
zakresu ochrony czynnej: a) wzrost zarybień szczupakiem, b) ograniczenie wędkarskich i rybackich odłowów szczupaka, c) wzrost odłowów
ryb karpiowatych, w tym uklei, d) ograniczenie presji kormorana na narybek szczupaka. Doświadczenia z biomanipulacją wskazują, że aby
takie podejście mogło przynieść wymierne efekty w postaci zmniejszenia objawów eutrofizacji, działania powinny być bardzo intensywne
(wyłowienie większości karpiowatych), co niekoniecznie znaczy, że działania w mniejszej skali nie mają w ogóle sensu.

26 Wprowadzenie zapisu, że nadmierny rozwój populacji kormorana zakłóca
równowagę międzygatunkową i wpływa niekorzystnie na siedliska i
gatunki będące przedmiotami zainteresowania Wspólnoty.

Nadleśnictwo Borki; drugie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
09.10.2013

Uwagę uwzględniono wskazując na to, że kormoran niekorzystnie wpływa na obieg fosforu w jeziorach poprzez silną presję na narybek
szczupaka (punkt 4 – Analiza zagrożeń).

27 Działania proponowane w PZO nie mogą stać w sprzeczności z zapisem
art. 36 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z
późn. zm.), który mówi, że na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem
ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem
urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu
oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także
amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele
ochrony obszaru Natura 2000.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości. Należy jednak pamiętać także o tym, że ta sama ustawa w art. 33 wprowadza powszechny zakaz
podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki, dla ochrony których powołano obszar
Natura 2000.

28 Przy formułowaniu zadań ochronnych powinna być uwzględniona
przynależność wód poszczególnych jezior i rzek do obwodów rybackich,
ustanowionych rozporządzeniem dyrektora RZGW.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości..

29 Ustalenia PZO nie mogą naruszać praw użytkowników poszczególnych
obwodów rybackich.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości. Warto jednak zastanowić się, czy propozycje modyfikacji działalności rybackiej tak, aby nie naruszała ona art.
33 ustawy o ochronie przyrody, stanowią ograniczenie praw użytkowników obwodów rybackich.

30 Niedopuszczalne są zapisy, iż obligatoryjna modyfikacja metody
gospodarowania zabrania stosowania narzędzi ciągnionych w strefie
litoralu. Technika połowu włokiem czy niewodem polega właśnie na tym,
że każda toń niewodowa musi zakończyć się w strefie litoralnej, gdyż w
przeciwnym razie połów będzie nieskuteczny i ekonomicznie
nieuzasadniony.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę uwzględniono zmieniając odpowiednio zapisy dotyczące połowów sprzętem ciągnionym.

31 Niedopuszczalny jest zapis o fakultatywnej modyfikacji metody
gospodarowania poprzez zmianę ilości wprowadzanego materiału
zarybieniowego ryb drapieżnych. Naruszy to równowagę w biocenozie i
pogłowiu rybostanu w jeziorze, tym bardziej, że proponuje się zwiększony
odłów ryb małocennych, które są pokarmem wspominanych wcześniej ryb
drapieżnych.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę uwzględniono. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że to właśnie środowiska rybackie zgłosiły postulat dofinansowania zarybień
gatunkami drapieżnymi, przypuszczalnie po to, aby zwiększyć skalę zarybień. Z badań IRS i z głosów użytkowników rybackich wynika, że
presja kormorana na narybek szczupaka praktycznie niweluje efekt zarybień tym gatunkiem. Z rozważań teoretycznych i z praktycznych
doświadczeń z biomanipulacją wynika, że radykalnie zwiększony odłów ryb karpiowatych w połączeniu z intensywnym zarybianiem gatunkami
drapieżnymi to najskuteczniejsze podejście do biomanipulacji mającej na celu obniżenie trofii jezior.

32 PZO winien zapewnić prowadzenie gospodarki rybackiej zgodnie z
aktualnym, pozytywnie zaopiniowanym operatem rybackim.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę uwzględniono ostatecznie wypracowując z użytkownikami rybackimi zapisy faktycznie zachowujące status quo.

33 PZO powinien uwzględnić możliwość wykonywania zadań statutowych
przypisanych RZGW jako administratorowi wód, znajdujących się w
obszarze objętym planem zadań ochronnych.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości.
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34 W PZO należałoby zawrzeć wzmiankę o możliwości ewentualnego
powiększenia zdolności retencyjnej systematu jezior mazurskich, co
skutkowałoby podniesieniem poziomu wód w jeziorach. Poza efektem
retencyjnym rozwiązanie takie pozytywnie wpłynęłoby na ekosystemy wód
jezior poprzez zwiększenie ich objętości a co za tym idzie poprawę
wskaźników ich trofii.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Pomysł podniesienia poziomu wód w jeziorach jest rozważany przynajmniej od połowy lat 80'tych, kiedy to opracowano wielobranżowy
program zakładający m.in. dalsze podpiętrzenie systemu WJM o ok. 0,5 m Wydaje się, że temat wykracza poza zakres PZO, co nie oznacza, że
realizacja pomysłu byłaby niezgodna z PZO. Kluczowe będzie przeprowadzenie dogłębnej oceny oddziaływania na środowisko, w tym na
tereny zabudowane, użytki rolne i siedliska przyrodnicze N2000, zarówno lądowe, jak i wodne. Z punktu widzenia jezior jako siedlisk
przyrodniczych, oczywisty pozytywny wpływ podpiętrzenia będzie polegać na ich powiększeniu, jednak wpływ na poziom trofii wymagałby
pogłębionej analizy. Badania z innych krajów wskazują na (dość oczywiste i znaczące) zagrożenie zwiększeniem procesów erozyjnych w strefie
brzegowej, zwłaszcza, gdyby retencja miała przynieść realne korzyści dla gospodarki wodnej, co musiałoby się wiązać ze wzrostem wahań
poziomu wody w jeziorach.

35 We wskazaniach do zmian w studiach i planach zagospodarowania
przestrzennego należy rozbudować podpunkt wskazań wstępnych
dotyczących ochrony linii brzegowej i litoralu. Ogromna presja zabudowy
rekreacyjnej powoduje fragmentaryzację trzcinowisk i roślinności
nadbrzeżnej stanowiącej naturalną strefę buforową ochraniającą jeziora
przed spływami powierzchniowymi. Poprzez niszczenie roślinności
wynurzonej oraz regulację naturalnych brzegów jezior pogarsza się
znacząco stan ekologiczny wód jeziornych, co skutkuje wzrostem ich
trofii. Naszym zdaniem należy wprowadzić regulację w szczególności na
etapie wydawania stosownych decyzji i pozwoleń przez wójtów gmin
dotyczących lokalizacji urządzeń wodnych w formie pomostów, przystani
oraz umocnień brzegowych. Ograniczenie ilości pomostów zmniejszyłoby
presję na ekosystem wód jeziornych. Na mapie określającej granice Ostoi
Północnomazurskiej należałoby nanieść obszary z dopuszczalną zabudową
pomostami – byłyby to brzegi jezior przy miejscowościach. Dopuszczona
byłaby tu zabudowa urządzeniami wodnymi pod rygorem istnienia
naturalnych uwarunkowań w postaci brzegu wolnego od trzcinowiska. W
przypadku zabudowy kolonijnej w planach zagospodarowania
przestrzennego należałoby wprowadzić zapis o budowie jednego pomostu
ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców danego osiedla,
posadowionego w miejscu, które nie będzie porośnięte roślinnością
nadwodną i trzcinowiskiem.

RZGW Warszawa Zarząd Zlewni w
Giżycku; Pismo nr
NZG/402/TM/7/13 z dnia
23.10.2013

Uwagę uwzględniono. Projekt PZO wyznacza odcinki brzegów, na których wolno lokalizować pomosty, plaże itp., a także limity zabudowy w
strefie do 500 m od brzegów, ze wskazaniem optymalnych miejsc dla lokalizacji zabudowy. Ponadto projekt przewiduje preferowanie budowy
pomostów i plaż ogólnodostępnych. Stosowne zapisy wprowadzono do wskazań do studiów i planów zagospodarowania oraz do działań z
zakresu ochrony czynnej (wydawanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę).

36 Prosimy o wskazanie podstawy prawnej, na mocy której w tabeli działań
ochronnych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny za wykonanie” nałożono
odpowiedzialność za wykonanie działań ochronnych na podmioty inne niż
RDOŚ.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Podstaw prawną jest par. 3 ust. 2 lit. e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, w którym mówi się, że w projekcie wskazuje się podmiot odpowiedzialny za wykonania działania
ochronnego. Światło na to, jakie podmioty mogą być brane pod uwagę, rzuca punkt 129 Wytycznych GDOS dotyczących sporządzania PZO.
Zgodnie z nim: „ Działania ochronne mogą być przewidziane do wykonania w szczególności przez: a) sprawującego nadzór nad obszarem; b)
podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 (np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy
publicznej); c) podmioty korzystające z płatności rolniczych w ramach funduszy unijnych (EFRG, EFFROW); d) inne podmioty za ich zgodą.

37 Wnioskujemy o skreślenie w zadaniu A13 z rubryki „Podmiot
odpowiedzialny za wykonanie” Fundację Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich. Prowadzący kampanię powinien być wyłoniony w drodze
przetargu w trybie ustalonym ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013r., poz.907, ze
zm.), w poszanowaniu zasad dyscypliny finansów publicznych.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono, jednak nie ze względu na ustawę o zamówieniach publicznych, a tylko po to, by uczynić przyjemność wnioskodawcom.
Ustawa o zamówieniach publicznych nie ma tu nic do rzeczy, nie należy bowiem mylić podmiotu odpowiedzialnego z wykonawcą. Podmiot
odpowiedzialny, kimkolwiek by on nie był, otrzymawszy środki publiczne, będzie musiał się dostosować do wymogów ustawy PZP i wyłonić
wykonawcę w stosownym do wielkości zamówienia trybie.

38 W zadaniu A14 należy zdefiniować jednoznaczną odpowiedzialność. Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, pragnąc zachować większą elastyczność PZO. W świetle wytycznych GDOŚ jest to dopuszczalne, w punkcie 127
wytycznych czytamy bowiem: „Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego i oszacowanie kosztów na tym etapie służy wyobrażeniu sobie
wykonania zadań – zapewnia realistyczność planowania – a nie przesądza jeszcze, że dokładnie w taki sposób zadania zostaną w
rzeczywistości wykonane”.

39 W zadaniu A19 zdefiniować jednoznaczną odpowiedzialność i ustalić
środki na ten cel. Działanie nie mieści się w zakresie działalności GDDKiA.
W sposób właściwy poinformować GDDKiA, że jest stroną postępowania w
sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura2000.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Odpowiedź jak wyżej. GDDKiA została poinformowana w rozmowie telefonicznej o planowanym działaniu związanym z drogami krajowymi i
otrzymała pocztą elektroniczną fragment PZO dotyczący planowanych działań oraz zaproszenia na warsztaty.
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40 Wykreślić zadanie A20 lub na obecnym etapie prac wskazać linię wiązu
odporną na holenderską chorobę wiązu.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ale zmieniono charakter działań mających na celu restytucję wiązów. W obecnym kształcie działanie będzie polegało
na identyfikacji stanowisk wiązów w Ostoi i okolicach, ocenie ich stanu zdrowotnego, zbiorze nasion od drzew zdrowych lub nieznacznie
porażonych i wykorzystaniu nasion: a) jako materiału do banków genów; b) do poszukiwań lokalnych linii najbardziej odpornych na
holenderską chorobę wiązów; c) jako materiału do propagacji wiązów w Ostoi, na odpowiednich siedliskach, pojedynczo lub w małych
grupach, przy odpowiednim zacienieniu. Co do linii wiązów odpornych na holenderską chorobę wiązów, to jest ich obecnie przypuszczalnie
kilkadziesiąt. Niepełną (kończącą się na latach 90'tych) listę zawiera ciekawa strona www.dutchelmdisease.org opracowana przez Uniwersytet
w Amsterdamie. Przegląd wysoce odpornych odmian zawiera brytyjska publikacja „Disease-resistant elm cultivars. Butterfly conservation trial
report 2nd revision, 2012.” W materiałach z III Międzynarodowej Konferencji Wiązowej (3rd International Elm Conference, 9-11 October,
Florence, 2013), wśród licznych doniesień o różnych odpornych odmianach i o stopniowym powrocie do stosowania wiązów w zieleni miejskiej
jest też informacja z Hiszpanii o dopuszczeniu do stosowania w leśnictwie 7 klonów czystego, rodzimego (hiszpańskiego) Ulmus minor,
pozyskanych (po latach pracy) z naturalnych stanowisk. Więcej informacji na ten temat zawiera konferencyjna prezentacja, również dostępna
w internecie. Według SILP, wiązy w drzewostanach Ostoi występują w 80 wydzieleniach. Są to w większości drzewa kilkudziesięcioletnie, ale
odnotowano też takie, których wiek oceniono na prawie 160 lat. Skoro drzewa te uchowały się mimo obecności grafiozy w naszym kraju od 80
lat, to być może nie jest to tylko szczęśliwy zbieg okoliczności, ale także, przynajmniej w niektórych przypadkach, kwestia zwiększonej
genetycznej odporności na tę chorobę. Z informacji uzyskanych w Nadleśnictwie Srokowo wynika, że lokalny program propagacji wiązu
szypułkowego Ulmus laevis jest tam już realizowany w oparciu o miejscowe drzewa. Zaproponowane działanie byłoby więc rozwinięciem tego,
co same Lasy Państwowe już zapoczątkowały. Nie trzeba dodawać, że prowadzone przez Lasy Państwowe szkółki w całej Polsce dość
powszechnie oferują sadzonki rodzimych wiązów. Oczywiście, zaproponowane działanie jest obarczone ryzykiem niepowodzenia, ale jeśli się
go nie podejmie, to nadal będziemy chronić łęgi jesionowo-wiązowe bez wiązów.

41 Wykreślić zadanie A22 jako całkowicie nieracjonalne i niezdefiniowane
lub na obecnym etapie prac jednoznacznie ustalić charakter pochodzenia
buka. Zastosowane „warunkowe” ustalenie działania wskazuje, że przez
okres funkcjonowania rezerwatu nie prowadzono w nim żadnych badań i
zainteresowanie Lasem Sztynorckim zakończyło się z chwilą ustalenia dla
niego ochrony rezerwatowej.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. Działanie zmodyfikowano, nie zmieniając jednak jego istoty. Zmieniono podmiot odpowiedzialny i wprowadzono
postulat pozostawienia ściętych drzew w rezerwacie, który w założeniu służy przede wszystkim ochronie owadów saproksylicznych.

42 Wykreślić  zadanie A23 jako nieracjonalne i niewykonalne (zbyt duże
ryzyko narażenia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzeniu zrywki przez
jezioro) lub przewidzieć środki na finansowanie zadania, którego koszty z
powodu konieczności pozostawienia ściętych drzew na wyspie nie mogą
być zrekompensowane przychodem Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono – ścięte drzewa pozostaną na wyspie. Podmiotem odpowiedzialnym będzie RDOŚ.

43 Wykreślić zadanie A28 – zostało zdefiniowane teoretycznie i zbyt
schematycznie. Poprawa insolacji drzew zasiedlonych wymaga
indywidualnego podejścia do każdego drzewa.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ale zwiększono elastyczność zapisów i zmieniono podmiot odpowiedzialny.

44 Wykreślić zadanie A29 jako niezgodne z prawem. Jelonek rogacz i
pachnica dębowa nie wymaga tworzenia stref ochronnych. Gatunek o nr
1088 nie jest przedmiotem ochrony w ostoi.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. W działaniu nie ma mowy o strefach ochrony w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody. Pomyłkę w kodach
gatunkowych poprawiono.

45 Zadanie Bo4 – wykreślić z uwagi na sprzeczność zadania z obowiązującym
porządkiem prawnym. Wszelkie nakazy lub zakazy dotyczące wolności
obywatela winny być ustalone w akcie prawnym rangi ustawowej.
Utrzymanie zadania w dotychczasowej treści narusza art. 31 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenia dla właścicieli i
użytkowników gospodarstw rolnych winny wynikać z jasnych zapisów
ustawowych. Treść zadania stoi w sprzeczności z zapisem prezentowanym
przez autora w slajdzie nr 7, gdzie wskazano, iż plan zadań ochronnych
jest aktem prawa miejscowego, ale nie może zawierać powszechnych
zakazów i nakazów, a jedynie określać działania do wykonania przez
określone podmioty. Nakazy niemające umocowania w odpowiednich
ustawach są sprzeczne z prawem.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ale zmodyfikowano zapis. Składowanie obornika na ziemi, w pobliżu jezior lub wód powierzchniowych zasilających
jeziora, jest oczywistym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony z powodu wzrostu obciążenia jezior substancjami powodującymi eutrofizację.
Składowanie obornika jest bez wątpienia elementem działalności rolnej, która wg art. 36 Ustawy o ochronie przyrody może podlegać
ograniczeniom, jeżeli znacząco negatywnie oddziałuje na cele ochrony obszaru Natura 2000. Art. 33 ustawy precyzuje, że przez znaczące
negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru N2000 rozumie się m.in. takie, które może pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
będących przedmiotem ochrony. Tak więc, istnieją ustawowe podstawy do wprowadzania ograniczeń w zakresie sposobu składowania
obornika. Pozostaje pytanie, czy mogą one zostać zawarte w PZO, a jeśli tak, to w jakiej formie. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17
lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu PZO wprowadza, w przypadku działań realizowanych w gospodarstwach rolnych, podział na
działania obligatoryjne i fakultatywne. Materiały informacyjne Ministerstwa Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
sugerują, że do działań obligatoryjnych, podlegających sprawdzeniu przez ARiMR w ramach kontroli wzajemnej zgodności, powinny być
zaliczane takie działania, które, poprzez utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy, zapobiegają pogarszaniu się stanu przedmiotów ochrony,
nie generując jednocześnie kosztów czy utraty dochodów przez rolnika. Obecny (skorygowany) zapis działania brzmi tak: „W gospodarstwach
rolnych, w granicach wyznaczonych w Załączniku ??, obornika nie należy składować na ziemi w odległości mniejszej niż 100 m od wód
powierzchniowych. Nie dotyczy to gospodarstw, w których ze względu na lokalizację budynku inwentarskiego spełnienie wymogu wiązałoby
się z wydłużeniem drogi transportu z budynku na miejsce składowania.” Drugie zdanie, dodane po warsztatach i uwagach przedstawiciela
ARiMR, zapobiega sytuacjom, w których realizacja działania przyniosłaby wymierne straty rolnikowi. Wydaje się zatem, że w obecnej formie
działanie spełnia wymogi stawiane działaniom obligatoryjnym.

46 Treść zadania Bo5 zmienić następująco: „W strefie 30m od brzegów jezior
stosować cięcia pielęgnacyjne i odnowieniowe w sposób zapewniający
ciągłość drzewostanów”. Stanowczo podtrzymujemy, artykułowaną
kilkakrotnie, prośbę o pozostawienie fachowcom ustalenia technik i
sposobów działania.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. W propozycji wykonawcy mówi się o ograniczeniu cięć do pojedynczych i grupowych w strefie 30 m od jezior. Jeżeli
wnioskodawcy nie godzą się na tak zawężony zakres cięć, to prawdopodobnie dlatego, że ich zdaniem należy dopuścić cięcia w szerszym
zakresie. Zdaniem wykonawcy takie działania nie powinny mieć miejsca w najbliższym sąsiedztwie jezior.

47 Treść zadania Bo6 zmienić następująco: „Zaniechanie stosowania w
odnowieniach drzew obcych geograficznie i ekologicznie”. Nie
uszczegóławiać zadania wymieniając konkretne gatunki flory. Tą kwestię
należy pozostawić do decyzji osób kompetentnych.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. Dotychczasowa praktyka leśna w zakresie stosowania gatunków obcych geograficznie bardzo często stała w
sprzeczności z potrzebami ochrony siedlisk przyrodniczych, w związku z czym nie wyszczególnienie w opisie działania przynajmniej
najistotniejszych gatunków prawdopodobnie skutkowałoby licznymi nieporozumieniami na etapie realizacji PZO.
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48 W zadaniu Bo7 jako odpowiedzialnego wpisać „RDOŚ we współpracy z
nadleśnictwami” oraz przewidzieć środki na działanie. Lasy Państwowe
nie mogą finansować działań z zakresu ochrony przyrody, a będzie to
miało miejsce w przypadku usuwania gatunków młodszych faz
rozwojowych oraz podszytu.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, jednak skorygowano treść zapisu. Wymienione gatunki zostały w większości wprowadzone w wyniku gospodarki
leśnej. Art. 7 ust. 1 mówi, że gospodarkę leśną prowadzi się: „z uwzględnieniem w szczególności następujących celów: 1) zachowania lasów i
korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą; 2) ochrony
lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze
względu na: a) zachowanie różnorodności przyrodniczej, b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych, c) walory krajobrazowe, d) potrzeby
nauki; 3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym; 4)
ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników
wód podziemnych; 5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.” Nie
ma więc wątpliwości, że ochrona rodzimych siedlisk przyrodniczych, w tym przed wprowadzonymi sztucznie gatunkami obcymi, mieści się w
ustawowym zakresie gospodarki leśnej. Z kolei na temat finansowania Lasów Państwowych Ustawa o lasach mówi tak w art. 50: „Lasy
Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów”. Kwestię
wsparcia ze środków państwa reguluje art. 54: „Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez
administrację rządową, a w szczególności na: 1) wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywację, a także wykup innych gruntów w
celu zachowania ich przyrodniczego charakteru; 2) wykonywanie krajowego programu zwiększania lesistości, o którym mowa w art. 14 ust.
2a, oraz pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych w ramach realizacji tego programu; 3) zagospodarowanie i ochronę lasów w
przypadku zagrożenia ich trwałości, o którym mowa w art. 12 ust. 1; 4) sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu
lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, o których mowa w art. 13a ust. 1
pkt 2 i 3; 5) opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, ich realizację, ochronę
gatunkową roślin i zwierząt oraz sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000; 6) finansowanie edukacji
leśnej społeczeństwa, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie leśnych kompleksów promocyjnych, zakładanie ścieżek przyrodniczo-
leśnych; 7) na sporządzanie planów zalesienia, o których mowa w art. 35 ust. 5; 8) pełnienie zadań związanych z realizacją programów
współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.” Z powyższego wyliczenia, nie obejmującego całej ochrony przyrody, a tylko określone jej
elementy, można wywnioskować, że ochrona siedlisk przyrodniczych, w tym przed zagrożeniami związanymi z introdukcją (zwykle w ramach
gospodarki leśnej) obcych gatunków, należy do tych elementów gospodarki leśnej, które Lasy Państwowe powinny finansować z własnych
przychodów, co oczywiście nie wyklucza pozyskiwania środków z innych źródeł. Zapis w PZO zmodyfikowano tak, aby było jasne, że usuwanie
obcych gatunków ma się odbywać w ramach rutynowych zabiegów przewidzianych w planie urządzenia lasu (m.in. pielęgnacji, czyszczeń,
trzebieży i użytkowania rębnego). Jeżeli ekipa wykonująca trzebież usunie z powierzchni nie tylko dojrzewającego dęba czerwonego, ale także
część podrostu i nalotu, to będzie to bardzo pożądane działanie wykraczające poza obowiązek nałożony przez PZO.

49 Wykreślić zadanie Bo8 jako sprzeczne z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 r. poz. 627)

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. Jesion wyniosły stanowi kluczowy element drzewostanu łęgów jesionowo-olszowych (91E0-3) oraz łęgowych lasów
wiązowo-jesionowo-dębowych (91F0). Wiąz polny i szypułkowy to kluczowe składniki łęgowych lasów wiązowo-jesionowo-dębowych (91F0).
Wiąz górski stanowi ważną domieszkę w siedliskach 91F0 i w żyznych postaciach grądu subkontynentalnego (9170-2). Udział tych gatunków
w lasach całej Europy zmalał drastycznie w wyniku antropogenicznych zmian siedliskowych i wyniszczających chorób. W szczególności wiązy
stały się gatunkami poważnie zagrożonymi. W tej sytuacji jest oczywiste, że użytkowanie jesionu i wiązów jak gdyby nigdy nic byłoby
działaniem zagrażającym siedliskom przyrodniczym chronionym w Ostoi. Tym samym wprowadzone ograniczenie jest zgodne z art. 36 ust 1.
ustawy o ochronie przyrody.

88



50 Wykreślić zadanie Bo9 jako całkowicie absurdalne i świadczące o
kompletnej nieznajomości zagadnienia.. Frezy są wycofywane z użycia
zarówno w leśnictwie jak i rolnictwie ze względu na powodowane przez
nie całkowite zniszczenia struktury gleby.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ale zmieniono treść działania, uwzględniając częściowo propozycję RDLP Białystok. Co do porównania wpływu pługu
dwuodkładnicowego i frezu na glebę i runo, to badania na ten temat przeprowadzili Sewierniak i in. (UMK Toruń, Polskie Tow. Gleboznawcze,
2011). We wstępie do pracy czytamy m.in. : „Obecnie w polskich lasach dominującym sposobem uprawy gleby do nasadzeń jest wyoranie
bruzd dwuodkładnicowym pługiem LPZ-75. W ostatnich latach, zgodnie z ideą wprowadzania i promowania proekologicznych metod w
polskim leśnictwie, zaleca się sposoby przygotowania gleby, które przy jak najmniejszym naruszeniu profilu glebowego i procesów
glebotwórczych zapewnią powodzenie odnowienia lasu [Zasady... 2003]. Efektem takich zaleceń jest coraz powszechniejsze wykorzystanie
frezu leśnego do przygotowania gleby, który w znacznie mniejszym stopniu ingeruje w profil glebowy niż pług LPZ. Fakt ten jest powszechnie
znany wśród leśników, jednak w dotychczasowej literaturze brak opracowania, w którym zostałoby wykonane porównanie tych sposobów
przygotowania gleby w kontekście wpływu na jej morfologię i właściwości, co jest celem niniejszej pracy.” W podsumowaniu można przeczytać
m.in., co następuje: „Analizowane sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu wyraźnie różnią się pod względem ingerencji w morfologię
profilu glebowego. Uprawa gleby pługiem LPZ powoduje przekształcenie morfologii gleby na całej powierzchni zrębu, natomiast frezem
leśnym jedynie na relatywnie niewielkiej jego części (ok. 20%). Wykorzystanie pługa LPZ do uprawy gleby powoduje powstanie
charakterystycznej mikrorzeźby, która jest widoczna nawet po kilkudziesięciu latach od wykonania orki.” „Pośrednio, na podstawie wyników
dotyczących zasobów materii organicznej w rzędach, można wnioskować, że pod względem zarówno trofizmu, jak i wilgotności gleby, lepsze
warunki wzrostu sadzonek stwarza przygotowanie gleby frezem niż pługiem LPZ. Jak wykazały badania Muchy i in. [1985] przygotowanie
gleby pługiem powoduje bezpowrotną utratę części składników mineralnych z gleby leśnej. Ze względu na to, że intensywność wymywania
makropierwiastków jest wprost proporcjonalna do naruszenia powierzchni gleby podczas prac przygotowawczych do odnowienia lasu
[Piirainen i in. 2009], założyć można, że strata wymytych składników mineralnych poza profil glebowy jest mniejsza na powierzchni
przygotowanej frezem niż pługiem LPZ.” „Silna ingerencja w strop gleby podczas orki pługiem LPZ wiąże się z eliminacją znacznej części
runa, gdyż jest ono nie tylko usunięte (wyorane) z rzędów, ale i przysypane na międzyrzędach. W efekcie jego presja na sadzonki w pierwszych
latach uprawy jest znacznie mniejsza niż w przypadku powierzchni, na których glebę przygotowano frezem.” Jak widać, problem z frezem
zdaje się leżeć nie tyle w tym, że niszczy strukturę gleby, ile w tym, że ponieważ 80% gleby pozostawia nietkniętej, to pozwala na szybką
rekolonizację pozostałych 20% przez runo, a tym samym w pierwszych latach może spowalniać wzrost sadzonek w wyniku konkurencji z
roślinami runa. Na tym właśnie aspekcie frezu skupia się dyskusja praktyków – leśników na internetowym forum dyskusyjnym. Wynika z niej
m.in., że w niektórych rejonach kraju glebę przygotowuje się głównie frezem. Warto zwrócić uwagę, że większość gatunków wchodzących w
skład grądów w zasadzie w ogóle nie potrzebuje przygotowania gleby. Tak przynajmniej twierdzi prof. dr hab. nauk leśnych z zakresu hodowli
Andrzej Jaworski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W książce „Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji
drzewostanów (str 325-327) przytacza on zasady odnawiania naturalnego, z których wynika, że w przypadku m.in. jesionu, wiązów, graba, lipy
oraz (na ogół) dębu, brzozy i osiki przygotowanie gleby nie jest potrzebne. Oczywiście, dotyczy to odnowień naturalnych, ale: a) nie ma
powodów, by prowadzić las tak, aby maksymalnie promować i wykorzystywać odnowienia naturalne, co oznacza przede wszystkim stosowanie
jak najdłuższych okresów odnowienia i unikanie cięć zupełnych; b) skoro przy odnowieniach naturalnych niepotrzebne jest przygotowanie
gleby, to na pewno istnieją możliwości ograniczenia ingerencji w glebę przy odnowieniach sztucznych, tym większe, im w mniejszym zakresie
będą stosowane cięcia zupełne.

51 Zmienić treść zadania Bo10 następująco: „Wspieranie i ochrona
naturalnych odnowień drzew gatunków grądowych poprzez prowadzenie
cięć pielęgnacyjnych w sposób umożliwiający wykorzystanie ich jako
naturalnych odnowień w składzie przyszłych upraw”.  Utrzymanie
obecnego zapisu „pełnej ochrony” uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek
cięć, a więc wyprowadzenie tych odnowień, a dopuszczanie wyjątków
(przy ustaleniu niezrozumiałych parametrów ich stosowania) zaciemnia
obraz i wprowadza zamieszanie. Ponadto, jak wielokrotnie zwracaliśmy
uwgę, PZO powinien wskazywać cele. Szczegóły w postaci przyjętych
sposobów i technicznych metod  realizacji zadań należy pozostawić
wyłącznie osobom kompetentnym do ich ustanowienia.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono częściowo, skracając i uelastyczniając zapisy.

52 Wykreślić zadanie Bo11 – prawidłowy skład gatunkowy drzewostanu
wskazują zasady hodowli lasu, a za wskazaniem tym stoi 200 lat nauki i
praktyki leśnej.  Autor może sugerować zwiększenie  udziałów pewnych
gatunków, natomiast ustalenie składów procentowych należy do
fachowców na etapie tworzenia planu urządzenia lasu.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono częściowo, uelastyczniając zapisy. Zasady Hodowli Lasu wskazują (w tabeli 3) jedynie przykłady składów gatunkowych
odnowień. Niestety, nawet w tych przykładach znajdują się propozycje, których realizacja oznacza pogarszanie stanu siedlisk grądowych. Dla
przykładu, na siedliskach grądowych w Krainie Mazursko-Podlaskiej ZHL postuluje stosowanie buka, modrzewia, jaworu, daglezji i sosny,
natomiast tylko w 1 z 10 propozycji wymienia graba wśród gatunków głównych, natomiast lipy nie wymienia w tej grupie gatunków wcale.

53 Zmienić treść zadania Bo12 na następującą: „Biogrupy lokalizować w
sposób zapewniający w ich składzie obecność gatunków właściwych dla
siedlisk i odpowiednich  dla rozwoju jelonka rogacza i pachnicy”.
Zrezygnować z kryterium pierśnicy – nie ma wystarczających dowodów,
że jedynie powyżej podanych obecnie granic następuje zasiedlenie.
Gatunek 1088 nie jest przedmiotem ochrony !!!.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. Oczywiście, że nie ma wystarczających dowodów na to, że jelonek i pachnica zasiedlają jedynie drzewa o pierśnicach
spełniających podane w zapisie kryteria. Jest wręcz odwrotnie – istnieją liczne przykłady zasiedlania przez te gatunki drzew cieńszych. Tym
niemniej, w PZO skupiono się na ochronie drzew najgrubszych, ponieważ są lub będą one w przyszłości nie tylko najlepszymi potencjalnymi
siedliskami wymienionych dwóch gatunków, ale ich obecność w lesie poprawia stan ochrony wymienionych w działaniu siedlisk leśnych. Wg
tablic zasobności drzewostanów przeciętna pierśnica dębu w wieku 160 lat na siedlisku I klasy bonitacji to 60-63 cm. Jest więc wielce
prawdopodobne, że rosnące w drzewostanie dęby o pierśnicy >100 cm mają grubo ponad 200 lat. Przy pozyskaniu takich drzew powstaje
pytanie o stosunek kosztów ekologicznych (ostoja ksylobiontów i źródło próchnicy, na które trzeba było czekać ponad 200 lat) do korzyści
finansowych (dawno przekroczony wiek rębności na ogół oznacza deprecjację surowca). Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista w
świetle ustawowych celów gospodarki leśnej. Podobnie ma się rzecz z pozostałymi wymienionymi w działaniu gatunkami.

54 Zmienić treść zadania Bo14 na następującą: „W grądach zniekształconych
przez nadmiar brzozy lub olszy, a także sosny i modrzewia oraz świerka,
prowadzić przebudowę drzewostanów w kierunku osiągnięcia
optymalnego dostosowania składu gatunkowego do siedliska”. Wybór
rodzaju rębni i okresu odnowienia należy pozostawić fachowcom od tych
zagadnień.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono częściowo, scalając działania Bo14 i Bo15 i uelastyczniając zapisy dotyczące wyboru rodzaju rębni.
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55 Wykreślić zadanie Bo15 – jego treść powinna być zawarta w zadaniu
Bo14, tak jak zaproponowano powyżej.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Jak wyżej.

56 Wykreślić zadanie Bo16 – jego treść powinna być zawarta w zadaniu
Bo14, tak jak zaproponowano w punkcie 21.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Jak wyżej.

57 Wykreślić zadanie Bo17 jako sprzeczne z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 r. poz. 627).

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono.

58 Zmienić treść zadania Bo18 na następującą: „Użytkowanie pozostałych
grądów prowadzić w sposób umożliwiający wykształcenie drzewostanów
właściwych dla siedliska, o zróżnicowanej strukturze przestrzennej i
wieku”.  Metody osiągnięcia tego celu ustalą fachowcy indywidualnie dla
każdego drzewostanu.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono częściowo, rezygnując z ograniczenia rębni do IVd. Nadrzędny cel jest taki, żeby nie dopuścić do pogorszenia stanu
ochrony siedlisk grądowych. Kluczowymi elementami stanu ochrony są: struktura gatunkowa, struktura przestrzenna i struktura wiekowa.
Sformułowanie celu tak, jak zaproponowali to wnioskodawcy, stwarza realne ryzyko, że drzewostan, który obecnie składa się np. z 5
gatunków, w którym różnice wieku wynoszą 50 lat, a struktura przestrzenna jest zbliżona do naturalnej, zostanie zamieniony na drzewostan o
„zróżnicowanej strukturze przestrzennej i wieku”, w którym wystąpią 2 gatunki w rzędowej formie zmieszania, z rozpiętością wieku 15 lat.

59 Wykreślić zadanie Bo19 – obowiązujące w Lasach Państwowych zasady w
sposób wystarczający zabezpieczają obecność martwego drewna przy
poszanowaniu równowagi biologicznej i ekonomicznej strategicznych
zasobów Państwa Polskiego. „Kępy do naturalnego rozpadu” to jest nic
innego jak biogrupy, o których mowa w zadaniu Bo12, którego treść
koryguje pkt 20.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. Warto zauważyć, że wykonawca uwzględnił wniosek o dotyczący wykreślenia działania polegającego na całkowitym
odstąpieniu od użytkowania najcenniejszych wydzieleń. Obowiązujące ZHL mówią jedynie o pozostawianiu kęp na zrębach zupełnych w
drzewostanach o krótkim okresie odnowienia. Zastosowanie wyłącznie tego kryterium oznaczałoby rezygnację z pozostawienia bez ingerencji
jakichkolwiek fragmentów dobrze wykształconych grądów.

60 Wykreślić zadanie Bo20 jako sprzeczne z przyjętymi dla siedlisk celami
zadań ochronnych. Podniesienie wieku rębności, w sytuacji gdy 90%
grądów i łęgów ostoi wykazuje zniekształcenia i wymaga przebudowy,
spowoduje pogorszenie ich stanu w najbliższym okresie oraz utrudni
stworzenie warunków do poprawy ich stanu w dalszej przyszłości.
Ustalenie wieku rębności w planie urządzenia lasu odbywa się dla całego
nadleśnictwa, w wyjątkowych przypadkach może być ustalone dla obrębu
leśnego i wynika z potrzeb lasu. Nie jest rzeczą PZO ustanawianie
konkretnych wieków rębności dla poszczególnych gatunków drzew bez
przeprowadzenia gruntownej analizy potrzeb lasu. W PZO można jedynie
wnosić o dokonanie analizy zasadności podniesienia kryterium wieku
rębności przy uwzględnieniu wszystkich elementów ekosystemu.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono częściowo. Wg SILP, obecnie na terenie Ostoi obowiązują następujące wieki rębności: - osika – 50 lat - brzoza, olsza – 80
lat - lipa, grab, świerk – 80 lat (Giżycko) i 90 lat (Borki) - sosna – 100 lat (Giżycko) i 110 lat (Borki) - dąb, jesion – 120 lat (Giżycko) i 140 lat
(Borki) Aby zapewnić spójność wieków rębności z celami ochrony zapisy w PZO zmieniono następująco: sosna – zmiana ze 110 lat do 100 lat
świerk – zmiana z 90 lat do 80 lat Propozycje wieków rębności dla pozostałych gatunków utrzymano jak w poprzedniej wersji PZO: grab, lipa –
100 lat, dąb, jesion – 140 lat.

61 Wykreślić zadanie Bo21 jako sprzeczne z art. 36 ust.1 ustawy o ochronie
przyrody.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono częściowo, wyrażenie „pozostawić bez użytkowania” zastąpiono wyrażeniem „pozostawić bez użytkowania rębnego”.

62 Wykreślić zadanie Bo22 jako nieracjonalne. Osiągnięcie trwałych
odnowień naturalnych pod okapem, zwłaszcza olszy, pomijając odrośla,
jest niewykonalne; jesion i wiąz – nie wykazują i prawdopodobnie długo
jeszcze, z uwagi na choroby je niszczące, nie wykażą zdolności do
reprodukcji generatywnej w stopniu mogącym wypełnić zadanie Bo22.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. W związku z uwagą nasuwają się następujące pytania: a) czy w ramach czyszczeń i trzebieży wnioskodawcy mają
zamiar stosować jakiekolwiek inne cięcia poza jednostkowymi i grupowymi, o których mowa w opisie działania? b) co jest nieracjonalnego w
tym, że z drzewostanów z nadmiarem olszy usuwa się w ramach trzebieży olszę, odsłaniając, jeśli to możliwe, naturalne odnowienia, w tym
zwłaszcza jesionu i wiązów, których brakuje w drzewostanie?

63 Wykreślić zadanie Bo23 jako niespójne z zakresem prac. Nie wiadomo czy
autorowi chodzi o kształtowanie struktury łęgów, czy grądów.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono. Opis działania Bo23 (Kształtowanie struktury wiekowej i gatunkowej łęgów jesionowo-wiązowych) brzmi
następująco: „Pojedyncze i grupowe cięcia w ramach czyszczeń i trzebieży, kosztem olszy i gatunków iglastych, w celu promocji naturalnych
odnowień jesionu, wiązów, dębu, graba, lipy i klonu.” Obecnie drzewostany na siedliskach 91F0 (poza rezerwatem Mokre) są zdominowane
przez olszę, zamiast składać się z wiązów, jesionu i dębu oraz sporej domieszki gatunków grądowych. Zatem zakres prac, tj. usuwanie olszy i
domieszek iglastych z promocją gatunków typowych dla 91F0, jest jak najbardziej spójny z celem działania. Wykonawcy chodzi o
kształtowanie struktury łęgów jesionowo-wiązowych, w nomenklaturze N2000 znanych jako łęgowe lasy dębowo-jesionowo-wiązowe.
Zbiorowiska te rzeczywiście pod wieloma względami są czymś pomiędzy grądem a łęgiem jesionowo-olszowym.

64 Zweryfikować zadanie Bo24 – 1066 i 1088 nie są przedmiotami ochrony
!!! (traszka to nr 1166).

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono poprawiając pomyłki w oznaczeniach kodowych gatunków.

65 Dla zadania Bf4 zaplanować finansowanie, z uwagi na fakt, że koszty
działania nie mogą być rekompensowane przychodem Lasów
Państwowych. Ponadto, działanie nie ma sensu gdyż w drzewostanie z
dominującą sosną, przy odsłonięciu dna lasu – odnawiać się będzie sosna.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ale zrezygnowano z działania.

66 Wykreślić zadanie D2 – siedliska 7110 i 7140 nie powinny być
przedmiotami ochrony, co opisano na następnej stronie niniejszych uwag.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono – wyjaśnienie zawarto niżej, w odpowiedzi na uwagę wnioskodawców odnoszącą się do wszystkich nowo
wprowadzonych przedmiotów ochrony.

67 Wykreślić zadanie D3 – mopek, bez względu na to czy ma kod 1337 czy
1308, nie powinien być przedmiotem ochrony z powodów jak wyżej.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono. Mimo, że wokół Ostoi znajduje się kilka zimowisk mopka, na podstawie czego można z niemal 100% pewnością
zakładać, że lasy Ostoi są letnim siedliskiem tego gatunku, to faktycznie nie ma obserwacji z Ostoi, a tym samym rzetelnej podstawy do
uznania go, na obecnym etapie, za przedmiot ochrony. Potrzebę przeprowadzenia badań zasygnalizowano w punkcie 2.6.3 i w projekcie
aktualizacji SDF.
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68 Wykreślić zadanie D6 – jeśli traszka miałaby pozostać przedmiotem
ochrony, tak jak zaproponował Wykonawca planu, to podstawą jej uznania
byłyby właśnie wyniki badań już przeprowadzonych na etapie prac
terenowych, niezbędnych do sporządzenia planu. Na bazie takich
wyników GDOŚ mogłaby dokonać weryfikacji SDF. Z treści  zadania D6
wynika, że Wykonawcy wydaje się dopiero, że traszka może być istotna i
jako zadanie ochronne ustala poszerzenie wiedzy, kosztujące (najpewniej
Budżet Państwa) 10 tysięcy złotych, o gatunku, którego obecność w ostoi
może nie mieć żadnego znaczenia.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono. Mimo, że w Ostoi znajduje się szereg zbiorników mogących być dobrymi siedliskami traszki grzebieniastej, a
wykonawcy znane są obserwacje tego gatunku z terenów w sąsiedztwie Ostoi, gdzie warunki siedliskowe są podobne, to faktycznie dane z
Ostoi są szczątkowe i ograniczają się do stwierdzenia obecności gatunku w raporcie WZS oraz do (brzmiącego mało wiarygodnie) szacunku
liczebności populacji na 0-5 osobników. Tym samym brak jest rzetelnej podstawy do uznania traszki grzebieniastej za przedmiot ochrony.
Ponieważ jednak jest bardzo prawdopodobne, że gatunek ten jest na tyle liczny, że powinien być przedmiotem ochrony, potrzebę badań
zasygnalizowano w punkcie 2.6.3 i w projekcie aktualizacji SDF.

69 Dodać zadanie ochronne dla przedmiotów ochrony: 3150, 9170, 91E0,
91F0, o treści: „Opracować strategię dla bobra w granicach Ostoi
Północnomazurskiej  w aspekcie szkód wyrządzanych przez gatuneki i
stwarzanych zagrożeń dla wartości przyrodniczych przedmiotów
ochrony”. Odpowiedzialnym za zadanie powinien być RDOŚ, termin
realizacji ustalić na maksimum 2 lata.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, ale dodano działanie, z którego wynika nadrzędność ochrony siedlisk 9170, 91E0 i 91F0 nad ochroną bobrów.

70 odać zadanie ochronne dla przedmiotów ochrony 3140 i 3150, o treści:
„Opracować strategię dla kormorana czarnego w granicach Ostoi
Północnomazurskiej  w aspekcie szkód wyrządzanych przez gatunek i
stwarzanych zagrożeń dla wartości przyrodniczych przedmiotów
ochrony”. Odpowiedzialnym za zadanie powinien być RDOŚ, termin
realizacji ustalić na maksimum 2 lata.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, m.in. dlatego, że strategia zarządzania populacją kormorana dla tak małego obszaru nie miałaby sensu. Wpływ
kormorana na krążenie biogenów w jeziorach ma zostać oszacowany w ramach działania D1. Z wstępnych, bardzo zgrubnych szacunków
wynika, że spowodowany odchodami kormoranów wzrost stężeń fosforu w strefie eufotycznej jezior prawdopodobnie nie przekracza (średnio
w Ostoi) 0,001 mg P/l. Tak więc, działania skupione tylko na kormoranie, bez jednoczesnego usunięcia większości karpiowatych i poważnego
ograniczenia odłowów ryb drapieżnych, prawdopodobnie nie przyniosłyby skutku w postaci obniżenia trofii jezior.

71 Ponadto, prosimy o sprawdzenie i doprecyzowanie poszczególnych
zapisów dotyczących przedmiotów ochrony: czy kumak ma nr 1193, czy
też 1188, czy może też 1088 ??? itp.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę uwzględniono. Kumak ma kod 1188.
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72 Stanowczo wnosimy o zmianę listy przedmiotów ochrony w Ostoi (str.9
projektu PZO), poprzez usunięcie z niej siedlisk: -    6510 (świeże łąki
ekstensywnie użytkowane Arrhenatherion – siedlisko to nie zostało
wymienione w obowiązującym SDF, nie powinno zatem figurować w
projekcie planu; -    7110 (torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
– siedlisko o stopniu reprezentatywności D, a więc nie powinno być brane
pod uwagę; -    7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska) – jak wyżej; -   
91D0 (bory i lasy bagienne)– jak wyżej, oraz gatunków zwierząt: -    1042 –
zalotka większa -    1166 – traszka grzebieniasta -    1193, który wg SDF
ma kod 1188 – kumak nizinny -    1337 – mopek Wszystkie w/w w
obowiązującym SDF maja ocenę D. Zwracamy uwagę, że Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w §4 ust.2
określa zasady ustalenia przedmiotów ochrony obszaru. Szczegółową
technikę stosowania tych zasad opisano w wytycznych GDOŚ w sprawie
opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na str.18
w punktach 58-63. W trakcie spotkań konsultacyjnych nie przedstawiono
żadnych danych przyrodniczych i dowodów ani merytorycznego
uzasadnienia (poza wewnętrznym przekonaniem autora), że zmiana
przedmiotów ochrony „in plus” jest uzasadniona. Nie przedstawiono
również żadnej informacji, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Olsztynie podjął wymagane proceduralne działania w sprawie korekty
SDF. W związku z powyższym utrzymanie na liście przedmiotów ochrony
w Ostoi Północnomazurskiej wymienionych wyżej siedlisk i gatunków jest
nieuprawnione, a planowanie dla nich zadań ochronnych nieuzasadnione,
a co za tym idzie – niegospodarne.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagi nie uwzględniono, z wyjątkiem punktów dotyczących traszki grzebieniastej i mopka. Co do sprawy uznania określonych siedlisk i
gatunków za przedmioty ochrony, to oczywiście ich lista w PZO powinna być spójna z listą w SDF. Aktualizacja SDF jest przygotowywana w
ramach prac nad PZO, a celem jest zapewnienie spójności przyszłego zarządzenia o PZO z nową wersją SDF, która powinna zostać
opublikowana przez GDOŚ przed publikacją zarządzenia. Przyjęty tok postępowania jest zgodny z cytowanymi przez wnioskodawców
wytycznymi GDOŚ, w których czytamy m.in. (punkt 59): „Jeżeli podczas prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych, w wyniku
przeprowadzonych badań terenowych, uzyskano informacje, z których wynika, że konieczna jest zmiana SDF obszaru, regionalny dyrektor
ochrony środowiska powinien wystąpić do GDOŚ o dokonanie ww. korekt. Każdy wniosek o wprowadzenie zmiany w obszarze powinien mieć
nie budzące wątpliwości uzasadnienie merytoryczne, poparte aktualnymi dowodami naukowymi.” Spotkania konsultacyjne mają bardzo
ograniczony wymiar czasowy i nie dają możliwości przedstawienia w szczegółach wszystkich wyników prac. W czasie prac terenowych na
potrzeby PZO zidentyfikowano ok. 110 ha świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie ze związku Arrhenatherion (siedlisko 6510). Płaty zostały
skartowanie na podstawie odczytów z urządzenia GPS, wstępnie przeanalizowane pod względem fitosocjologicznym oraz udokumentowane
fotografiami i ocenami stanu ochrony, wykonanymi na kilku 200-metrowych transektach wg metodyki GIOŚ. Wyniki prac będą stanowiły
załącznik do PZO i zostaną uwzględnione w projekcie aktualizacji SDF. „Jeżeli podczas prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych, w
wyniku przeprowadzonych badań terenowych, uzyskano informacje, z których wynika, że konieczna jest zmiana SDF obszaru, regionalny
dyrektor ochrony środowiska powinien wystąpić do GDOŚ o dokonanie ww. korekt. Każdy wniosek o wprowadzenie zmiany w obszarze
powinien mieć nie budzące wątpliwości uzasadnienie merytoryczne, poparte aktualnymi dowodami naukowymi.” Spotkania konsultacyjne
mają bardzo ograniczony wymiar czasowy i nie dają możliwości przedstawienia w szczegółach wszystkich wyników prac. W czasie prac
terenowych na potrzeby PZO zidentyfikowano ok. 110 ha świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie ze związku Arrhenatherion (siedlisko
6510). Płaty zostały skartowanie na podstawie odczytów z urządzenia GPS, wstępnie przeanalizowane pod względem fitosocjologicznym oraz
udokumentowane fotografiami i ocenami stanu ochrony, wykonanymi na kilku 200-metrowych transektach wg metodyki GIOŚ. Wyniki prac
będą stanowiły załącznik do PZO i zostaną uwzględnione w projekcie aktualizacji SDF. W czasie prac terenowych na potrzeby PZO
zidentyfikowano ok. 0,7 ha torfowiska wysokiego. Stanowisko to jest znane od bardzo dawna, a dla jego ochrony w 1954 r. utworzono
rezerwat Perkuny. Torfowiska wysokie są siedliskiem priorytetowym, narażonym w warunkach naszego kraju na zanik, przede wszystkim w
wyniku zaburzeń stosunków wodnych i eutrofizacji, ale także zmian klimatycznych i naturalnych zmian sukcesyjnych. Ocenia się, że obecna
powierzchnia torfowisk wysokich to mniej niż 1% powierzchni, które zajmowały jeszcze 200 lat temu. W tej sytuacji nie powinno dziwić, że
siedlisko 7110 zostało uznane zna przedmiot ochrony, mimo jego niewielkiej powierzchni. Obecność w tym miejscu torfowiska wysokiego
potwierdzają m.in. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1954 r., książka A. Sokołowskiego i J. Kota „Przyroda
Województwa Suwalskiego” z 1994 r., prace WZS z 2009 r. oraz prace terenowe wykonawcy PZO z 2013 r., kiedy to stwierdzono
występowanie zbiorowiska z klasy Oxycocco-Sphagnetea jedynie w środkowej części rezerwatu, w formie bardzo zubożonej i wyraźnie
ewoluującej w kierunku torfowiska przejściowego, co nie zmienia tego, że obiekt należy chronić. Z wymienionej klasy stwierdzono tu
Eriophorum vaginatum, Oxycoccus plaustris i brunatne torfowce Sphagnum sp. Warto wspomnieć, że obszar rezerwatu Perkuny włączono do
Ostoi ze względu na obecność tu torfowiska wysokiego, na wniosek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego. W ostatnich dziesięcioleciach
na terenie rezerwatu miały miejsce dynamiczne zmiany szaty roślinnej. W latach 90-tych zbiorowisko było rozpoznane jako typowe torfowisko
wysokie m.in. z rosiczką okrąglolistną i bażyną czarną. A. Łachacz w 2002 r. zidentyfikował zbiorowisko jako sosnowy bór bagienny ze
względu na znaczne pokrycie drzewostanem sosnowym i spory udział gatunków typowych dla tego zespołu, choć obecnych także na
torfowiskach (borówka bagienna, bagno zwyczajne). Po 2002 r. nastąpił niemal całkowity rozpad drzewostanu i (prawdopodobnie)
podniesienie poziomu wody, a równowaga zbiorowiska przesunęła się w kierunku torfowiska przejściowego, przy czym nie wiadomo, czy
większy udział ma w tym eutrofizacja, czy podniesienie poziomu wody. Dalsze zmiany trudno przewidzieć, ale jeśli odpowiednio rozpozna się
sytuację i pokieruje procesem to być może uda się przywrócić część torfowiska wysokiego do właściwego stanu. W czasie prac terenowych na
potrzeby PZO zidentyfikowano ok. 5,4 ha torfowisk przejściowych (siedlisko 7140), w trzech płatach: w rezerwacie Perkuny (adres leśny 01-
11-1-01-6 i), koło Okowizny (01-04-3-12-230 k) i koło jeziora Dejguny (01-11-2-16-522 r). Płaty zostały skartowanie na podstawie odczytów z
urządzenia GPS, wstępnie przeanalizowane pod względem fitosocjologicznym oraz udokumentowane fotografiami i ocenami stanu ochrony,
wykonanymi wg metodyki GIOŚ. Do ważniejszych gatunków budujących znalezione płaty należą Sphagnum fallax, Carex rostrata, Comarum
palustre, Calla palustris, Menyanthes trifoliata i Eriophorum angustifolium a identyfikacja zbiorowisk jako należących do 7140 nie budzi
wątpliwości. Wyniki prac będą stanowiły załącznik do PZO i zostaną uwzględnione w projekcie aktualizacji SDF. W czasie prac terenowych na
potrzeby PZO, dzięki informacjom zawartym w SILP zidentyfikowano w terenie ok. 26 ha borów i lasów bagiennych kwalifikujących się jako
siedliska 91D0. Prawie wszystkie płaty zaliczone na podstawie wizji terenowych zostały wcześniej zidentyfikowane przez Lasy Państwowe jako
HCVF31 (ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy,
lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne), niewątpliwie dlatego, że stwierdzono tu „bory, brzeziny i świerczyny bagienne”.
Zaliczone do 91D0 płaty znajdują się głównie w rezerwacie Sztynort, ale także na półwyspie Fuleda i w sąsiedztwie jeziora Dziewiszewskiego.
Płaty zostały skartowanie na podstawie odczytów z urządzenia GPS i danych z SILP, wstępnie przeanalizowane pod względem
fitosocjologicznym oraz udokumentowane fotografiami i ocenami stanu ochrony, wykonanymi na podstawie 2 transektów wg metodyki GIOŚ.
Zalotkę większą stwierdzono w terenie na 2 stanowiskach: na bagnie koło Doby przy granicy Ostoi (4 samce/100m) i na torfowisku
przejściowym koło Okowizny (2 samce/50m). Na zalotki natrafiono przypadkiem, na innych potencjalnych stanowiskach również nie
prowadzono poszukiwań. Większość prac terenowych w Ostoi wykonano poza okresem nasilenia wylotu zalotki większej. Można zatem
przypuszczać, że liczba rzeczywistych stanowisk jest być może nawet kilkukrotnie wyższa. Liczba stanowisk zalotki większej ujętych w „Atlasie
rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce” to ponad 400, a przypuszcza się, że w rzeczywistości jest ich ponad 1000. 2 stanowiska w Ostoi to
ponad 0,5% stanowisk znanych z Atlasu. Można zatem uznać populację zalotki większej w Ostoi za istotną i nadać jej ocenę C. Poszukiwaniom
stanowisk kumaka nizinnego poświęcono w 2013 r. ok. 5 godzin, w czasie których znaleziono 4 stanowiska. Dalsze 2 stanowiska stwierdzono
podczas przygodnych obserwacji. Informacje o kolejnych 2 stanowiskach zawiera SILP. Obecność kumaka (bez podawania konkretnych
stanowisk) stwierdza raport WZS z 2009 r. Kumak nizinny ma w dotychczasowym SDF ocenę C, a opisane wyżej obserwacje terenowe
potwierdzają jej zasadność. Traszki grzebieniastej i mopka nie poszukiwano i nie stwierdzono w terenie w 2013 r. Potwierdzenie obecności
traszki grzebieniastej w Ostoi znajduje się w raporcie WZS z 2009 r. O obecności mopka i o istotnym znaczeniu Ostoi dla tego gatunku
świadczy obecność przy granicach Ostoi kilku zimowisk, ponieważ mopki zwykle nie oddalają się latem od zimowisk na więcej niż kilka
kilometrów, a lasy Ostoi stanowią dla nich potencjalnie bardzo dobre siedlisko letnie. Mimo tego uznano, zgodnie z sugestią wnioskodawców,
że to za mało, aby nadać traszce grzebieniastej i mopkowi ocenę C bez dodatkowych badań terenowych.
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73 Kolejną, bardzo niepokojąca sprawą zawartą w projekcie PZO, jest
propozycja rozszerzenia granic Ostoi poprzez: -    włączenie obszaru
dawnego poligonu Poganty -    włączenie Twierdzy Boyen i lasu między
Grzybowem i Kronowem -    włączenie „murawy kserotermicznej” i jej
sąsiedztwa na północ od Kronowa -    włączenie łąk między południowym
brzegiem jeziora Święcajty a lasem -    włączenie lasów Nadleśnictwa
Srokowo, w granicach OSOP Jezioro Dobskie Informacja o takim zamiarze
nie padła na żadnym z trzech dotychczasowych spotkań konsultacyjnych,
nie mogła być przedyskutowana i zweryfikowana przez Zespół Lokalnej
Współpracy, którego tak szeroki skład służy właśnie rozstrzyganiu kwestii,
mogących budzić emocje. Stawiamy tezę, że nastąpiła próba
„przemycenia” powyższego pomysłu w sposób niezauważalny dla Zespołu
i stanowczo protestujemy przeciwko stosowaniu tego rodzaju technik.
Tym bardziej, że zawarte na stronie 42 Modułu C uzasadnienie do zmiany
granic Ostoi jest nieprawdziwe. Opisywane siedliska nie zostały uznane za
przedmiot ochrony i nie mogą być za takie uznane, dopóki nie nastąpi
zmiana SDF.  W chwili obecnej nie ma nawet dowodów, że zostały
właściwie rozpoznane. Zaplanowano natomiast dla nich zadania ochronne
na niebagatelne kwoty. Działanie powyższe traktujemy jako manipulację,
lekceważenie i przejaw złej woli, wbrew interesom powszechnie
uznawanym za interes społeczny. Ten sposób postępowania zmierzający
do osiągnięcia niesprawdzonego celu, wbrew zasadom utrwalonym w
prawie, jawnie naruszający zasady współżycia społecznego, budzi nasz
zdecydowany sprzeciw i obawy co do intencji wykonawcy planu.
Stanowczo protestujemy przeciwko tej próbie rozszerzenia obszaru Ostoi
opartej wyłącznie na nieudokumentowanych, nieuprawnionych
założeniach autora.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Trudno nazwać próbą przemycenia czegokolwiek rozesłanie do wszystkich interesariuszy projektu z propozycjami poszerzenia granic ostoi.
Kwestia ta rzeczywiście nie była omawiana na żadnym z pierwszych trzech spotkań, ponieważ na żadnym z nich nie starczyło czasu na
omówienie całości zagadnień, a punkt PZO dotyczący zmian granic jest jednym z ostatnich w szablonie. Co do sprawy uznania określonych
siedlisk i gatunków za przedmioty ochrony, to oczywiście ich lista w PZO powinna być spójna z listą w SDF. Aktualizacja SDF jest
przygotowywana w ramach prac nad PZO, a celem jest zapewnienie spójności przyszłego zarządzenia o PZO z nową wersją SDF, która
powinna zostać opublikowana przez GDOŚ przed publikacją zarządzenia. Co do podstaw wnioskowania o włączenie to w PZO zostały one
przestawione możliwie zwięźle. Poniżej przytoczono nieco więcej danych na ten temat: Poligon Poganty – znaczną część szaty roślinnej
dawnego poligonu stanowią łąki rajgrasowe Arrhenatherion (siedlisko 6510), na których w 2013 r. stwierdzono szereg gatunków typowych dla
tego siedliska, takich jak rajgras wyniosły, marchew zwyczajna, świerzbnica polna, przytulia biała, szczaw zwyczajny, szczaw rozpierzchły,
kozibród łąkowy, dzwonek rozpierzchły, pępawa dwuletnia, koniczyna łąkowa, wyka ptasia i babka lancetowata. Twierdza Boyen i bunkry w
lesie między Grzybowem a Grabowem – oba te miejsca stanowią zimowiska mopka, choć wielokrotnie mniejsze niż zimowiska w Mamerkach i
Gierłoży. W Twierdzy Boyen mopki są stwierdzane corocznie od kilkunastu lat. Dla lasu pod Grzybowem nie ma tak rozległych danych.
Źródłem informacji jest pan Maciej Fuszara z CBE PAN w Dziekanowie Leśnym. Murawa kserotermiczna koło Kronowa – płat stwierdzony w
2009 r. przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny, potwierdzony w 2013 r. w ramach prac nad PZO. Znaleziono tu takie gatunki, jak dzwonek
boloński (chroniony), chaber nadreński, chaber driakiewnik i dziewięćsił pospolity. Łąki między południowym brzegiem jeziora Święcajty a
lasem – w 2013 r. stwierdzono tu mozaikę zbiorowisk ze związków Arrhenatherion (6510) i Alopecurion. Łąki rajgrasowe były dość ubogie w
gatunki, ale ich przynależność syntaksonomiczna nie budziła wątpliwości (dominacja rajgrasu wyniosłego). Lasy Nadleśnictwa Srokowo w
granicach OSOP Jezioro Dobskie – wg SILP, na tym terenie znajduje się ponad 600 ha lasów na siedliskach grądowych (w tym ponad 100 ha
grądów o bardzo dobrej strukturze gatunkowej). Ponad 400 ha tych lasów zostało zidentyfikowanych jako siedliska 9170 lub 91E0 w ramach
inwentaryzacji siedlisk Natura 2000, wykonanej przez Lasy Państwowe w 2008 r. Prace terenowe w ramach PZO potwierdziły znaczny udział
grądów i łęgów jesionowo-olszowych na tym terenie oraz występowanie dobrze zachowanych płatów tych siedlisk.

74 Należy także zaznaczyć, że tworzenie planu zadań ochronnych ma sens
tylko wtedy, gdy plan ten jest wykonalny. Teza ta znajduje potwierdzenie
również w regulacjach prawnych, odnoszących się do planowania zadań
na obszarach ochronnych i obszarach ochrony. Mnogość działań ujętych w
przedstawionej  propozycji planu i określone tam koszty (przy czym część
zadań została nieoszacowana w związku z nieuprawnioną próbą
obciążenia kosztami ochrony przyrody Lasów Państwowych) powoduje, że
projekt ma wszelkie znamiona niewykonalności ze względu na brak
finansowania. Postulujemy racjonalną i wyzbytą idealizmu ocenę
ekonomiczną proponowanych działań i sprowadzenie ich zakresu do
poziomu możliwego do sfinansowania przez budżet Państwa oraz
właściwe instytucje i programy.

Nadleśnictwo Giżycko, Borki,
Srokowo, pismo z dnia 2013.11.08

Uwagę przyjęto do wiadomości. Alokacja środków publicznych jest kwestią priorytetów, a te są kształtowane między innymi poprzez
programy. Redukowanie zakresu działań dlatego, że może nie być pieniędzy, nie zwiększy, zdaniem wykonawcy, szans na pozyskanie środków
na realizację PZO. Plan nie reagujący na zidentyfikowane problemy i zagrożenia może być łatwy w wykonaniu, ale wątpliwe, czy przysłuży się
dobrze celom, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

75 Regionalna Dyrekcja Lasów państwowych w Białymstoku, po
przeanalizowaniu projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura
2000 ostoja Północnomazurska (PLBH280045) w pełni popiera stanowisko
nadleśnictwa Borki, Giżycko oraz Srokowo, wyrażone pismem znak N73-
4/13 z dnia 8 listopada 2013 roku, Zwracamy uwagę, że Plan w tym
kształcie jest zbyt szczegółowy i zawiera szereg zapisów niezgodnych z
prawem lub nieuzasadnionych merytorycznie. Wnioskuje się o stworzenie
takiego planu, który będzie wyznaczał realne do wykonania zadania,
oparte na merytorycznych podstawach, wskazujący ramowe cele i
potrzeby przedmiotów ochrony. Zamieszczone w projekcie planu bardzo
szczegółowe zapisy metod wykonania poszczególnych zadań świadczą o
nieznajomości przez autora realiów i stosowanych obecnie technik
gospodarowania w lasach.

RDLP Białystok, pismo z dnia
2013.11.13

Uwagę uwzględniono częściowo (por. odpowiedzi na uwagi nadleśnictw Borki, Giżycko i Srokowo).

93



76 Zadanie A28: zadanie to powinno być zupełnie inaczej zapisane. W
rezerwacie Sztynort istnieje pilna potrzeba doświetlenia pni starych
drzew będących siedliskami owadów saproksylicznych, szczególnie
pachnicy dębowej. Dotyczy to również pni lipowych ustawionych tam
przez RDOŚ w ramach kompensacji podczas prac modernizacyjnych dróg
krajowych. W zadaniu powinien znaleźć się ogólny zapis o konieczności
silnego prześwietlenia miejsc składowania pni lipowych z pachnicą oraz
okolicznych pojedynczych starych drzew. To pozwoli utrzymać wwiezioną
populację pachnicy i stworzyć jej właściwe warunki życia. Obecnie,
słuszny w założeniu projekt przeniesienia pachnicy do lasu, jest zagrożony
niepowodzeniem i wyginięciem tych osobników z powodu niedostosowania
siedliska dla gatunku. W zadaniu w żadnym wypadku nie należy podawać
granicznych ilości drzew jakie mogą być usunięte. Podane przez autora
dane nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego. Takie postępowanie
świadczy, że autor planu taktuje leśników jak amatorów, nie mających
żadnej wiedzy o ochronie gatunku. Należy zaznaczyć w zadaniu, że część
drewna ze ściętych drzew należy zagospodarować zgodnie z zasadami
gospodarki leśnej, co najmniej w ilości pozwalającej zrekompensować
koszt zabiegu. W lesie można pozostawić część ściętych drzew,
rozłożonych równomiernie, jednak w ilości nie stanowiącej zagrożenia dla
stanu sanitarnego. Zgodnie z przepisami, nadleśnictwo może finansować
zadania ochronne w rezerwatach i obszarach natura 2000 jedynie w
przypadku, gdy wartość pozyskanego drewna zrekompensuje koszt
zabiegu. Nadzór nad wykonaniem zadania powinien sprawować RDOŚ.
Zaznacza się, że stan drzewostanów (silne zwarcie) w miejscu
składowania kłód lipowych z pachnicą wymaga bardzo pilnego podjęcia
odpowiednich działań.

RDLP Białystok, pismo z dnia
2013.11.13

Uwagę uwzględniono, formułując działanie inaczej – uelastyczniono zapisy dotyczące liczby i lokalizacji drzew oraz uwzględniono możliwość
doświetlenia pni lipowych. Aby uniknąć niedogodności dla Lasów Państwowych, jakie mogą się wiązać z realizacją działania, zmieniono
również podmiot odpowiedzialny – będzie nim RDOŚ. Dzięki temu bezprzedmiotowa będzie także sprawa kosztów ścinki drzew. Na
marginesie, z dostępnych publikacji (m.in. S. Chmielewski, B. Porter, 2012) wynika, że koszt pozyskania i zrywki to na ogół kilka procent
rynkowej wartości drewna. Wykonawca jest daleki od traktowania leśników jak amatorów, natomiast uwzględnia fakt, że przedstawiciele
nadleśnictwa Borki wielokrotnie podkreślali w czasie spotkań warsztatowych, że priorytetem dla nich jest wynik finansowy, co oczywiście w
pewnych sytuacjach może być trudne do pogodzenia z ochroną przyrody. Co do stanu sanitarnego lasu w rezerwacie Sztynort, to wydaje się,
że wyrażona przez wnioskodawcę troska jest o tyle nieuzasadniona, że: a) jest to rezerwat utworzony w celu ochrony owadów
saproksylicznych, dla których generalnie im więcej martwego drewna, tym lepiej; b) w rezerwacie zdecydowaną przewagę mają gatunki,
wśród których poważne szkody wywołane przez patogeny należą do rzadkości (lipa, grab, olsza).

77 W uzupełnieniu do uwag nadleśnictw do zadania Bo9, chcąc ograniczyć
orkę pod odnowienia, jedyny zapis, na jaki można się zgodzić to „w miarę
możliwości nie stosować orki pod odnowienia na siedliskach chronionych,
a ograniczyć się do punktowego przygotowania gleby. Wykorzystywać
odnowienia naturalne”. Należy zaznaczyć, że na siedliskach 91E0 i 91F0
orki na ogół nie stosuje się z uwagi na znaczne uwilgotnienie terenu. Jest
to technicznie niemożliwe do wykonania.

RDLP Białystok, pismo z dnia
2013.11.13

Uwagę uwzględniono częściowo, wymieniając przygotowanie punktowe (najmniej inwazyjne) jako jeden z przykładów polecanych metod oraz
uściślając z jednej strony, że chodzi o pług dwuodkładnicowy, a z drugiej, że chodzi o przygotowanie frezem pasów, a nie całej powierzchni.
Na marginesie uwagi wnioskodawcy pojawia się pytanie, w jakich sytuacjach nie ma innej możliwości przygotowania gleby poza orką. Otóż
orka jest metodą trudną do zastąpienia przede wszystkim na gruntach porolnych i zalecaną na siedliskach borowych (tak przynajmniej wynika
m.in. z informacji na stronie RDLP Toruń), natomiast działanie dotyczy odnowień lasu na siedliskach grądowych i łęgowych. Co do technicznej
możliwości zaorania siedlisk o znacznym uwilgotnieniu, to wykonawcy znany jest przynajmniej 1 przykład całkowitego przeorania w granicach
Ostoi zrębu zupełnego na siedlisku oznaczonym w SILP jako Ol (w rzeczywistości siedlisko raczej łęgowe). Przykład ten świadczy niestety o
tym, że pozostawienie pełnej swobody w ocenie tego, co jest możliwe, a co nie, naprawdę może prowadzić do niepotrzebnej dewastacji.

78 Wątpliwość dotycząca wpisania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację działania
„Kampania na rzecz sanitacji”

Nadleśnictwo Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagę uwzględniono, w rubryce „podmiot odpowiedzialny” wpisując „Organizacja pozarządowa we współpracy z RDOŚ”

79 onieczność poinformowania GDDKiA o działaniu dotyczącym usunięcia
obcych gatunków drzew z nasadzeń przydrożnych i zastąpienia ich
gatunkami rodzimymi.

Nadleśnictwo Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

GDDKIA została powiadomiona.

80 Wniosek o przekazanie informacji dotyczących odpornych odmian wiązu,
bo według leśników takich sadzonek nie ma.

RDLP Białystok, trzecie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Literaturę na temat odpornych odmian wiązów przesłano uczestnikom warsztatów.

81 Wątpliwość co do zastosowania wyrażenia „zwarcie do poniżej 0,8”
(działanie A22 „Stopniowe usuwanie buka z drzewostanu w rezerwacie
Sztynort”). Propozycja zastosowania sformułowania „Nie dopuścić do
rozluźnienia istniejącego zwarcia” (działanie A22).

Nadleśnictwo Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013 Nadleśnictwo Srokowo,
trzecie spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 28.10.2013

Uwagę uwzględniono zastępując zakwestionowany zwrot zwrotem „zachować przynajmniej umiarkowane zwarcie”.

82 Działanie A23 „Usunięcie dębu czerwonego z rezerwatu „Wyspy na
jeziorze Mamry i Kisajno” nie będzie działaniem bezkosztowym.

Nadleśnictwo Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagę uwzględniono. Działanie wyceniono, a jako podmiot odpowiedzialny wskazano RDOŚ.

83 Wniosek o wyłączenie budowli i urządzeń hydrotechnicznych na kanałach
z działania „Ograniczenie stosowania betonowych umocnień brzegów”
(A25)

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, trzecie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagę uwzględniono precyzując, że chodzi o jeziora.

84 Działanie A26 (Zachowanie alei przydrożnych jako zastępczych siedlisk
chrząszczy saproksylicznych) - w przypadku drogi ze Sztynortu do Łabapy
trudno mówić o zakładaniu alei - najpierw trzeba byłoby oczyścić
przydroża z krzaków

Urząd Miejski w Węgorzewie,
trzecie spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 28.10.2013

Nieporozumienie wyjaśniono – sprecyzowano, że chodzi o aleję znad kanału Sztynorckiego do drogi Sztynort-Łabapa
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85 Działania obligatoryjne dotyczące rolników - są to grunty prywatne i
państwo nie może tych działań egzekwować

ARiMR BP Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagi nie uwzględniono – rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu PZO mówi wyraźnie o możliwości wprowadzania obligatoryjnych
działań dotyczących rolników. Formułując takie działania należy oczywiście uważać, aby nie pociągały one za sobą dodatkowych kosztów lub
spadku opłacalności produkcji. Działania zaproponowane w projekcie spełniają ten warunek.

86 Potrzeba uwzględnienia zapisów programu dotyczącego ograniczenia
spływu azotu w ramach realizacji Dyrektywy Azotanowej

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, trzecie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Kwestia została omówiona z przedstawicielami RZGW z Giżycka i uznano, że ponieważ program dla OSN Doba stanowi odrębny akt prawny,
nie ma potrzeby powtarzania jego zapisów w PZO.

87 Rozporządzenie wymaga określenia podmiotu odpowiedzialnego; według
rozporządzenia podmiotem odpowiedzialnym jest RDOŚ

Nadleśnictwo Borki, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagi nie uwzględniono – ani z przepisów, ani z wytycznych nie wynika, że podmiotem odpowiedzialnym za poszczególne działania może być
jedynie RDOŚ.

88 Rębnie IV przewidziane, zgodnie z planem urządzenia lasu, do stosowania
na olsach w Nadleśnictwie Borki są do weryfikacji

Nadleśnictwo Borki, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Przyjęto do wiadomości. Warto zauważyć, że projekt PZO w ogóle nie ingeruje w sposób użytkowania rębnego olsów w granicach
Nadleśnictwa Borki.

89 Działanie Bo24 „Ochrona siedlisk zalotki większej, traszki grzebieniastej i
kumaka nizinnego” - uzupełnienie zapisu tak, żeby było wiadomo, że
chodzi o zbiorniki naturalne

ARiMR, BP Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagę uwzględniono.

90 Wniosek o uwzględnienie wśród źródeł biogenów kormorana – działanie
D1 „Opracowanie bilansu biogenów zasilających jeziora Ostoi”

IRŚ, trzecie spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagę uwzględniono.

91 Istnieje już 100-metrowa strefa ochronna i nie należy tworzyć
dodatkowych stref – wskazania do planów

ZMiUW R.O. Giżycko, trzecie
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
28.10.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, zmieniając wskazania do planów.

92 Wykreślić z tabeli jako niemożliwe do wykonania działanie A8 tj.
„Utrzymywanie wododziału między jeziorami Niegocin i Kisajno na północ
od jeziora Niegocin”

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, pismo nr
NZG/402/TM/13/13 z dnia
21.11.2013

Uwagę uwzględniono.

93 W działaniu o nr A11 związanym z czynną ochroną „ograniczenie zasilania
wewnętrznego jezior Święcajty i Tajty” należałoby zmienić podmiot
odpowiedzialny za jego wykonanie z zarządców wód na instytucje
samorządowe i inne zainteresowane podmioty po uzgodnieniu z
zarządcami wód

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, pismo nr
NZG/402/TM/13/13 z dnia
21.11.2013

Uwagę uwzględniono.

94 Działanie ochronne o nr A14, tj. „Inwentaryzacja nielegalnych pomostów i
nielegalnej zabudowy” w przypadku RZGW ogranicza się jedynie do
urządzeń wodnych. Postępowania w sprawie ustalenia statusu, a także
rozbiórek bądź legalizacji nielegalnych pomostów na terenie
przedmiotowego PZO prowadzą Starostwa Powiatowe w Giżycku i
Węgorzewie

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, pismo nr
NZG/402/TM/13/13 z dnia
21.11.2013

Uwagę uwzględniono.

95 Działanie ochronne o nr A25 tj „Ograniczenie stosowania betonowych
umocnień brzegów”. Umocnienia betonowe winny być zakazane za
wyjątkiem brzegów urządzeń i budowli wodnych służących racjonalnej
gospodarce rybackiej, gospodarce wodnej i leśnej a także budowli
będących inwestycjami celu publicznego.

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, pismo nr
NZG/402/TM/13/13 z dnia
21.11.2013

Uwagi nie uwzględniono. Zapis w PZO jest elastyczny i dopuszcza odstępstwa nie tyle ze względu na przeznaczenie czy publiczny charakter
budowli, ile na uwarunkowania techniczne.

96 Działanie o nr Bf2 tj. „Zbiór trzciny na jeziorach” winien dotyczyć jedynie
podmiotów, występujących z wnioskiem o wydanie pozwolenia po wejściu
w życie przedmiotowego PZO. Ponadto organy odpowiedzialne za
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych tj. Starostwa Powiatowe powinny
uwzględniać powyższy zapis przy ich wydawaniu.

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, pismo nr
NZG/402/TM/13/13 z dnia
21.11.2013

Uwagę uwzględniono.

97 Wniosek o wykreślenie Działania A6 „Kontrola dużych gospodarstw
hodowlanych”

Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie, Starostwo Powiatowe
w Giżycku, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, m.in. zastępując kontrole przeglądami i wskazując na RDOŚ jako podmiot odpowiedzialny

98 Wniosek o wykreślenie działania A8 „Utrzymywanie wododziału między
jeziorami Niegocin i Kisajno” gdyż jest to działanie praktycznie
niemożliwe do realizacji

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.
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99 Wniosek o wykreślenie działania A9 „Zwiększenie sprawności usuwania
fosforu w oczyszczalniach ścieków”

Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie, Starostwo Powiatowe
w Giżycku, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono. Redukcja fosfor w oczyszczalniach jest najprostszym technicznie i prawdopodobnie zdecydowanie najtańszym
sposobem redukcji obciążenia zewnętrznego jezior. Fosfor jest wg rozporządzenia i w rzeczywistości substancją szczególnie szkodliwą dla wód
i nie ma powodu, aby go nie eliminować mając ku temu środki techniczne. Art. 33 ustawy o ochronie przyrody, zakazujący działań mogących,
osobno lub w połączeniu z innymi działania, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000, wielokrotnie stanowił
podstawę do ograniczania działalności osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, także w sytuacjach znacznie mniej oczywistych niż
odprowadzanie znacznych ilości fosforu (w większości doskonale przyswajalnego przez glony) wraz ze ściekami. Powinien on tym bardziej
obowiązywać podmioty i instalacje (w większości komunalne) z założenia służące ochronie środowiska.

100 Propozycja wprowadzenia zapisu „z redukcją wynikającą z oceny
oddziaływania na środowisko dla nowo realizowanych przedsięwzięć”,
przy czym i tak wymagałoby to zmiany rozporządzenia

Starostwo Powiatowe w Giżycku,
czwarte spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono – byłby to przepis martwy, ponieważ nie przewiduje się powstawania nowych zbiorczych oczyszczalni ścieków w
zlewni jezior Ostoi – nie ma takiej potrzeby, ani takich możliwości prawnych (przepisy zabraniają tworzenia nowych zrzutów ścieków do
jezior).

101 Wniosek, aby w działaniach rekultywacyjnych (A10 „Ograniczenie
zasilania wewnętrznego płytkich jezior zasilających jeziora Ostoi” i A11
„Ograniczenie zasilania wewnętrznego jezior Święcajty i Tajty”) nie
ujmować zarządców wód jako podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie
działania

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.

102 Wniosek o usunięcie w całości działania A18 „Przywrócenie użytkowania
kośnego na dawnych łąkach rajgrasowych” - żaden PZO nie zmusi rolnika
do niczego

ARiMR, BP Giżycko, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono – jest to działanie z zakresu ochrony czynnej.

103 Wniosek o ujęcie w działaniu A19 „Kampania edukacyjna dotycząca
inwazyjnych gatunków roślin” barszczu Sosnowskiego. Wśród grup do
których należy dotrzeć brakuje pszczelarzy.

Nadleśnictwo Borki, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.

104 RDOŚ nie może być podmiotem odpowiedzialnym za działanie A24
„Stopniowe usuwanie buka z rezerwatu Sztynort”

RDLP Białystok, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono.

105 Działanie A24 „Stopniowe usuwanie buka z rezerwatu Sztynort” - należy
zapewnić odpowiednie prześwietlenie

Nadleśnictwo Borki, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, uelastyczniając zapis i podkreślając potrzebę uwzględnienia potrzeb naturalnego odnowienia gatunków
grądowych.

106 Działanie A27 „Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych przed
podtopieniami” - zwrócenie uwagi na koszty takich działań

Nadleśnictwo Borki,
przedstawiciele Lasów
Państwowych ogólnie; czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości. Niemniej, zakładanie, że koszty ograniczania działalności bobrów przewyższą przyszłe korzyści, jakie Lasy
Państwowe osiągną dzięki użytkowaniu lasów, wydaje się pozbawione podstaw.

107 Uwaga dotycząca działania A29 „Ograniczenie stosowania betonowych
umocnień brzegów” - Umocnienia betonowe winny być zakazane za
wyjątkiem brzegów urządzeń i budowli wodnych służących racjonalnej
gospodarce rybackiej, gospodarce wodnej i leśnej, a także budowli
będących inwestycjami celu publicznego

RZGW Warszawa, Zarząd Zlewni w
Giżycku, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono. Zapis w PZO jest elastyczny i dopuszcza odstępstwa nie tyle ze względu na przeznaczenie czy publiczny charakter
budowli, ile na uwarunkowania techniczne.

108 Uwaga do działania A30 „Zachowanie alei przydrożnych jako zastępczych
siedlisk chrząszczy saproksylicznych” – należałoby wyłączyć z tego
działania wymieniony odcinek drogi wojewódzkiej nr 592 ze względu na
duży ruch i brak alternatywnego połączenia

Gospodarstwo Rybackie w Giżycku
Sp. z o. o., czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.

109 Uwaga do działania A32 „Poprawa insolacji drzew będących siedliskami
chrząszczy saproksylicznych” – jeżeli za działania odpowiada RDOŚ należy
usunąć fragment dotyczący liczby drzew (1000 drzew)

Nadleśnictwo Borki;
przedstawiciele Lasów
Państwowych ogólnie, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.

110 Działanie A33 „Tworzenie grup drzew będących siedliskami chrząszczy
saproksylicznych” - dopisanie „w porozumieniu z nadleśnictwami” przy
podmiocie odpowiedzialnym za realizację działania

Nadleśnictwo Srokowo,
Nadleśnictwo Borki, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, wskazując na nadleśnictwa jako na podmioty odpowiedzialne, realizujące działanie w porozumieniu z RDOŚ.

111 Działanie Bo5 „Utrzymanie ciągłości drzewostanów nad jeziorami i
ochrona zalesionych brzegów przed erozją” - skrócenie zapisu,
wątpliwości co do form cięć; propozycja zachowania początku, i zapisania
użytkowania z wyłączeniem rębni zupełnych; propozycja zapisu
„prowadzenie cięć tak, by wytworzyć ekoton i tak, by nie odsłaniać
powierzchni większej niż ….”; propozycja określenia jakiego odcinka
brzegu

RDLP Białystok, Nadleśnictwo
Srokowo, Nadleśnictwo Borki,
czwarte spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 22.11.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, wprowadzając możliwość wykonywania małych gniazd przy odsłanianiu nie więcej niż 20% powierzchni na
każdym 100-metrowym odcinku.

112 Wniosek o usunięcie działania Bo8 w całości „Ograniczenie użytkowania
jesionu wyniosłego i wiązów” - będzie to martwy zapis.

Nadleśnictwo Borki, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono. Wiązy i jesion to gatunki kluczowe dla zachowania łęgów i należy podjąć działania mające na celu utrzymanie, a w
perspektywie – odrodzenie tych gatunków.
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113 Propozycja zapisu ( działanie Bo8) „Przy stosowaniu cięć pielęgnacyjnych
działać w kierunku utrzymania zdrowych egzemplarzy wiązu i jesionu”.
Propozycja zapisu „Zapewnić pozostawienie zdrowych egzemplarze w
kępach ekologicznych (5-10 drzew)

RDLP Białystok, Nadleśnictwo
Srokowo, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Obecny zapis brzmi następująco „Ograniczenie użytkowania wiązów wszystkich trzech gatunków rodzimych tylko do drzew wykazujących
jednoznaczne oznaki grafiozy. Ograniczenie użytkowania jesionu wyniosłego tylko do drzew wykazujących oznaki porażenia grzybem
Hymenoscyphus pseudoalbidus.” Jako mniej elastyczny niż zapisy zaproponowane w uwagach, zmierza do tego samego, ale bardziej
konsekwentnie.

114 Działanie Bo14 „Zaniechanie trwałego utwardzania szlaków zrywkowych”
- szlaków zrywkowych nikt nie wysypuje, wysypywane są wyłącznie drogi;
wniosek o wykreślenie ostatniego zdania

Nadleśnictwo Giżycko,
przedstawiciele Lasów
Państwowych, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono. Jeżeli utwardzane są wyłącznie drogi, to zapis w PZO w niczym nie zmieni obecnych praktyk, a zapobiegnie
ewentualnemu utwardzaniu szlaków zrywkowych w przyszłości.

115 Działanie Bo17 - wątpliwość co do sensowności aż tak precyzyjnego
zapisu; propozycja „min 50% pierwszych trzech gatunków”

Nadleśnictwo Srokowo, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, wprowadzając wymóg zapewnienia obecności 3 głównych gatunków grądowych i ich łącznego udziału w
wysokości 70%.

116 Działanie Bo20 - zwrócono uwagę, że wymienione wydzielenie jest w
rezerwacie Sztynort – należy to usunąć

Nadleśnictwo Borki, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.

117 Działanie Bo24. - strona leśna zaproponowała dopuszczenie wszystkich
rębni złożonych. Rębnia gniazdowa zupełna (3A) może być dopuszczona,
ale nie powinna być regułą – chodzi o wydzielenia o powierzchni poniżej 1
ha

Przedstawiciele Lasów
Państwowych, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono, dopuszczając odstępstwa od realizacji działania w przypadku wydzieleń o powierzchni poniżej 1 ha.

118 Działanie Bo25 - strona leśna zaproponowała zapis „Preferować
odnowienia naturalne z jesionów i wiązów” – bez podawania procentów

Przedstawiciele Lasów
Państwowych, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagi nie uwzględniono, ale uelastyczniono nieco zapisy dotyczące składu gatunkowego.

119 Działanie C3 „Przekazywanie do RDOŚ rocznych informacji o działaniach
z zakresu utrzymania i modyfikacji metod gospodarowania” – należy
wykreślić zwrot „na żądanie” – może być ewentualnie „na prośbę”;
Wniosek o wykreślenie działania C3

RDLP Białystok, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono częściowo, zastępując zwrot „na żądanie” zwrotem „na wniosek”.

120 Działania C6 „Strona internetowa Ostoi” - to nie PZO powinien to
regulować – wniosek o wykreślenie działania

RDOŚ Olsztyn, czwarte spotkanie
informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Uwagę uwzględniono.

121 Działanie D5 - w SILP są dane dotyczące kumaka i zalotki Nadleśnictwo Giżycko, czwarte
spotkanie informacyjno-dyskusyjne,
22.11.2013

Dane dotyczące tych gatunków w SILP są bardzo fragmentaryczne, co wykazały prace terenowe w ramach PZO w 2013 r.

122 Czy informacje dotyczące terenu Radzieje/Łabapa zostały zweryfikowane
w terenie - tam, gdzie na mapie jest wrysowana istniejąca zabudowa,
faktycznie stoją przyczepy

Urząd Miejski w Węgorzewie,
czwarte spotkanie informacyjno-
dyskusyjne, 22.11.2013

Nieporozumienie wyjaśniono - w przedstawionych podczas warsztatów materiałach kartograficznych jako tereny zabudowane pokazano te,
które ze względu na zainwestowanie są dla przyrody praktycznie stracone, nawet jeśli formalnie nie ma tam budynków, tylko przyczepy na
cegłach.

123 Punkt A1 - wydłużenie terminu realizacji działania związanego z
rozbudową kanalizacji w Węgorzewie - skanalizowanie istniejącej
zabudowy wsi Radzieje i Trygort z odprowadzeniem ścieków do
oczyszczalni lokalnych lub do oczyszczalni komunalnej w Węgorzewie. W
chwili obecnej Gmina jest na etapie zgłoszenia robót budowlanych
dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków, obejmujących miedzy
innymi tereny, które są objęte PZO. Proszę również o informację, jaki
skutek wywoła niezrealizowanie zadania w określonym przez PZO
terminie oraz czy powyższy zapis nie ograniczy budowy lokalnych,
indywidualnych oczyszczalni ścieków dla okolicznych, rozproszonych w
pobliżu siedlisk.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Uwagi nie uwzględniono – w projekcie przyjęto maksymalnie długi termin w ramach PZO, tj. 10 lat. Działanie jest działaniem z zakresu
ochrony czynnej, więc będzie realizowane wtedy, gdy znajdą się na nie środki ze źródeł wymienionych w art. 39 ustawy o ochronie przyrody.
Projekt PZO dzieli tereny wokół jezior na te, na których przyłączenie do kanalizacji zbiorczej powinno być obowiązkowe oraz te, na których
dopuszcza się rozwiązania indywidualne, w tym oczyszczalnie z osadem czynnym i usuwaniem fosforu.
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124 Punkt 8 wskazania do dokumentów planistycznych – zrewidowanie
założeń dotyczących terenów zabudowy poprzez zwiększenie
intensywności zabudowy w strefie 1, 2, 3 z uwagi na wydane już decyzje o
warunkach zabudowy oraz trwające prace planistyczne; a) zmiana zapisu
„Nowa zabudowa powinna być oddalona przynajmniej o 200 m od granic
rezerwaty Sztynort” na zapis „Nowa zabudowa powinna być oddalona
przynajmniej o 20 m od granic rezerwatu Sztynort”. Pałac w Sztynorcie i
trwające obecnie postępowania dotyczące zmian własnościowych, a co za
tym idzie zamiarów inwestycyjnych przyszłych właścicieli są inwestycjami
strategicznymi z punktu widzenia rozwoju turystyki na terenie gminy
Węgorzewo oraz całego kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich, b) punkt 8
wskazania do dokumentów planistycznych - Wszystkie studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zmiana
zapisu „Nowe siedliska rolnicze wolno lokalizować jedynie w strefie 3, pod
warunkiem, że są to siedliska związane z gospodarstwami rolnymi o
powierzchni ponad 15 ha” na zapis „Nowe siedliska rolnicze wolno
lokalizować jedynie w strefie 2, 3, pod warunkiem, że są to siedliska
związane z gospodarstwami rolnymi o powierzchni ponad 4 ha”, c) punkt
8 wskazania do dokumentów planistycznych - Wszystkie studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zmiana
zapisu „Na wskazanym w załączniku terenach w strefach 1-3 zakazuje się
realizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich
do komunalnej kanalizacji sanitarnej” na zapis „Na wskazanym w
załączniku terenach w strefach 1-3 zakazuje się realizacji budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich do komunalnej
kanalizacji sanitarnej a do czasu jej wybudowania dopuszcza się
odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego na nieczystości
ciekłe w strefie 1, oraz przydomowych oczyszczalni w 2 i 3 strefie”.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Uwagę uwzględniono – założenia dotyczące zasięgu zwartej zabudowy na terenie gminy Węgorzewo zrewidowano na podstawie materiałów
przekazanych przez gminę, uwzględniając informacje uzyskane w czasie spotkania w Urzędzie Gminy Węgorzewo. a) Uwagę uwzględniono
częściowo, wyznaczając obszar zwartej zabudowy obejmujący zespół pałacowy i jego sąsiedztwo. b)Uwagę uwzględniono częściowo,
wprowadzając próg 10 ha zwartego i posiadanego na własność kompleksu użytków rolnych. c) Uwagę uwzględniono częściowo,
uelastyczniając zapisy dotyczące gospodarki ściekowej.

125 Punkt A16 – zachowanie ostrożności w procesach decyzyjnych
poprzedzających przedsięwzięcia nad jeziorami – wyjaśnienie kwestii, na
jakiej podstawie, i co za tym przemawiało, zostały wprowadzone „500 m
strefy od jezior Ostoi” i co to znaczy i jaki ma skutek „zachowanie
ostrożności”.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Istotą działania jest włączenie RDOŚ w proces poprzedzający wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla pewnych przedsięwzięć w pasie do
500 m od brzegów jezior. Takie przedsięwzięcia, choć położone poza granicami Ostoi, mogą wpływać negatywnie na przedmioty ochrony, w
tym przede wszystkim na jeziora, dlatego przed wydaniem dla nich decyzji środowiskowej należy zasięgnąć opinii RDOŚ. W stosunku do
pierwotnej propozycji w projekcie PZO uściślono zapisy tak, aby jedynie wybrane przedsięwzięcia przechodziły zaproponowaną procedurę.

126 Punkt A30 – zachowanie alei przydrożnych, jako zastępczych siedlisk
chrząszczy saproksylicznych – zapis dotyczący zachowania ciągłości alei
na terenie Ostoi i w jej szczególności na odcinku: droga ze Sztynortu do
Łabapy – czy ten odcinek drogi ma znamiona alei?

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Nieporozumienie wyjaśniono i odpowiednio uściślono zapis w projekcie – chodzi o aleję od Kanału Sztynorckiego do drogi Sztynort-Łabapa.

127 Punkt A31 – nasadzenia drzew przydrożnych dla zachowania ciągłości
chrząszczy saproksylicznych – Nasadzenie ok. 300 wierzb kruchych
wzdłuż strugi Sztynorckiej na odcinku ok. 3, 8 km. Nasadzenie ok. 600 lip
drobnolistnych i 600 dębów szypułkowatych na odcinku ok. 8,2 km wzdłuż
drogi Sztynort – Łabapa – Jerzykowo – Radzieje – Pilwa – czy w/w zadanie
jest wykonalne i opłacalne, kto sfinansuje zadanie? W chwili obecnej
pobocza drogi są zarośnięte krzakami. Pobocza należy wcześniej
przygotować do nasadzeń. Kto pokryje koszt przygotowania poboczy do
nasadzeń? Należy wziąć pod uwagę również fakt, że droga należy do
dwóch różnych właścicieli.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Finansowanie działania reguluje art. 39 Ustawy o ochronie przyrody. Działanie jest względnie tanie (przynajmniej o dwa rzędy wielkości
tańsze niż skanalizowanie przeciętnej wsi). O opłacalności finansowej mówić trudno, natomiast na pewno działanie przyczyni się nie tylko do
zachowania (w dłuższej perspektywie) siedlisk chrząszczy, ale też do przywrócenia tradycji obsadzania drzew alejami, tak bardzo
wyróżniającymi krajobraz Warmii i Mazur.

128 Załącznik graficzny do PZO nie uwzględnia już wprowadzonej zabudowy
przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego półwyspu Kal,
gmina Węgorzewo (Uchwała Nr XIII/84/03 z 6 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Warm.- Mazur. Nr 151 poz. 1832 z 24września 2003 r. ), miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina
Węgorzewo (Uchwała Nr XXXIX/288/2003 z 29 maja 2013 r. Dz. Urz. Woj.
Warm. - Mazur. poz. 2662 z 2013 r.) oraz miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Ruska Wieś - Kolonia Nad Jeziorem
Mamry. Uchwała Nr XVIII/125/2003 z 10 grudnia 2003 r. Dz. Urz. Woj.
Warm.- Mazur. Nr 9 poz. 175 z 2004 r.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Wymienione tereny zostały uwzględnione w projekcie PZO.

129 Niemożliwym jest odstąpienie od realizacji MPZP Sztynort Duży
(XIX/136/03), który stanowi obowiązujący akt prawa miejscowego. Należy
też zaznaczyć, że Gmina poniosła koszty związane z przygotowaniem
powyższego MPZP. Teren objęty w/w planem stanowi własność spółki w
związku z tym zaproponowane rozwiązanie spowoduje obowiązek wypłaty
odszkodowań, o czym opracowywany dokument nie mówi, kto wypłaci
odszkodowanie.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Projekt PZO zawiera jedynie wskazania do zmian planów, więc dopóki gmina nie zmieni planu, dopóty nie będzie mowy o odszkodowaniach na
podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak zarówno gmina, jak i potencjalni inwestorzy powinni mieć
świadomość, że planowanie inwestycji na tym terenie (i innych problematycznych terenach wymienionych w PZO) wiąże się z dużym ryzykiem
niepowodzenia ze względu na zagrożenia dla obszaru Natura 2000 i możliwość odmowy uzgodnienia przedsięwzięcia przez RDOŚ. Należy
pamiętać o tym, że sam fakt istnienia miejscowego planu bynajmniej nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji zgodnej z planem,
ponieważ są przedsięwzięcia, które niezależnie od planu wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub oceny
oddziaływania na obszaru Natura 2000.
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130 Należy podkreślić, że kształtowanie przestrzeni na terenie gminy poprzez
opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pozwala na określenie norm w zakresie dopuszczalnego rodzaju zabudowy
oraz parametrów technicznych, pozwala uniknąć chaosu przestrzennego
wprowadzając spójność kolorystyki i form architektonicznych, zarówno na
terenach zainwestowanych jak i dotychczas niezabudowanych.
Opracowanie planów miejscowych pozwala skoncentrować jednorodną
zabudowę, co ułatwia realizację infrastruktury technicznej i obniża koszty
jednostkowe tych inwestycji. Warto zwrócić uwagę, że plany obejmujące
atrakcyjne rekreacyjnie nabrzeża jezior pozwalają na kształtowanie
zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób pozwalający na
zachowanie, a także wyeksponowanie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych. Umożliwiają również zarezerwowanie odpowiednich
obszarów przeznaczonych na cele publiczne, w tym w szczególności
terenu publicznego dostępu do jezior i innych zbiorników wodnych.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Podzielając w znacznej części zawarte w uwadze poglądy, Wykonawca zwraca uwagę, że praktyka zagospodarowania przestrzennego niestety
wygląda inaczej. Na trenach oddalonych od miasta to zwykle właściciele gruntów, a nie inwestorzy, wymuszają na gminie sporządzenie planu,
licząc na wielkie zyski ze sprzedaży ziemi, natomiast inwestorzy kupują za bezcen grunty rolnicze i tam budują się na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy. Rezultatem jest chaos przestrzenny, degradacja przyrody i ogromna nadpodaż gruntów budowlanych, na których nigdy
nie powstaje to, o co chodziło, czyli zwarta zabudowa – co najwyżej luźno rozrzucone domki, które trzeba wyposażyć w media, obsłużyć
gimbusami itd. Koszt społeczny takiego planowania jest ogromny, koszt ekologiczny – przypuszczalnie jeszcze większy. Warto w tym
kontekście przeczytać świeży raport „RAPORT O EKONOMICZNYCH STRATACH I SPOŁECZNYCH KOSZTACH NIEKONTROLOWANEJ
URBANIZACJI W POLSCE”, opublikowany w internecie przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego
(http://www.igipz.pan.pl/aktualnosc-zgmil/items/raport-ekonomiczny-2013.html)

131 Wykonawca nie zapoznał się z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego półwyspu Kal, gmina Węgorzewo
uchwalonego przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr XIII/84/03 z
6 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 151 poz. 1832 z
24września 2003 r. lub zlekceważył zapisy w/w planu dotyczące
możliwości zabudowy, gdyż nie wrysował Pan postulowanego a zgodnego
z obowiązującym planem, rozmieszczenia nowych terenów zabudowy.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Brakujące tereny planowanej zabudowy (kilka posesji) zostały dorysowane.

132 Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 dla Ostoi
Północnomazurskiej i jeziora Dobskiego w przedstawionym założeniu
wymusi na organach administracji publicznej nakładanie na potencjalnych
inwestorów lub użytkowników obszaru obowiązku dokonywania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i inwentaryzacji
przyrodniczej dla zamierzonych przedsięwzięć, co w efekcie doprowadzi
do konieczności ponoszenia kosztów tej inwentaryzacji przez
społeczeństwo. a co za tym idzie zapis ten jest nie zgodny z art. 4 ust. 2 i
art. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 5 i 32
Konstytucji RP.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Nie chodzi o strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, tylko o zwykłą ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, wymaganą przez
prawo dla wszystkich przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar natura 2000. Celem zapisu w PZO jest tylko przypomnienie o
istniejących obowiązkach gmin. O tym, że jest to zapis potrzebny, świadczy m. in. reakcja gmin na jego wprowadzenie. Niestety, jeżeli
samorząd czuje się na siłach inwestować wielomilionowe kwoty na realizację uchwalanych miejscowych planów (a przecież gdyby nie czuł się
na siłach, to nie uchwalałby planów), to musi się liczyć z koniecznością wykonania (za kwoty stanowiące promil kosztów infrastruktury
wymaganej do realizacji planów) rzetelnych inwentaryzacji przyrodniczych tak, aby wypełnić obowiązki ogólne wynikające z ustawy o ochronie
przyrody i obowiązki szczegółowe, o których mowa w rozporządzeniach o opracowaniach ekofizjograficznych i prognozach oddziaływania na
środowisko do miejscowych planów. To samo dotyczy inwestorów prywatnych – nikt ich nie zmusza do budowania się nad jeziorami, ale jeżeli
chcą to robić, to muszą także ponieść koszty ocen oddziaływania na środowisko. Zacytowany w uwadze art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody brzmi następująco: „Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i
finansowych dla ochrony przyrody”. Posługiwanie się nim przez gminę w tym kontekście jest co najmniej kuriozalne – to przecież gmina jest
tym organem administracji publicznej, który powinien te warunki zapewnić, skoro decyduje się promować inwestycje w obszarze Natura 2000
i jego sąsiedztwie. Co do niezgodności z Konstytucją, to przywołane w uwadze artykuły brzmią następująco: Art. 5 Konstytucji stanowi:
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju.” Art. 32 Konstytucji składa się z następujących dwóch ustępów: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny.” Trudno pojąć, w jaki sposób istnienie obszaru Natura 2000 i sporządzenie PZO naruszają te normy.

133 Należy uwzględnić, że zgodnie z art. 3 pkt. 3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory: „Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą
uwzględniają wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy
regionalne i lokalne”. Ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych
spowodują zablokowanie rozwoju Gminy Węgorzewo, zwiększą koszty
wykonywania dokumentów planistycznych opracowywanych przez gminę
takich jak plany zagospodarowania przestrzennego. Proces inwestycyjny
na terenach możliwych, na dzień dzisiejszy, do zainwestowania zostanie
znacznie ograniczony lub nastąpi całkowity zakaz inwestycji.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Argumenty są zupełnie nietrafione. Miasto Węgorzewo, liczące 12 000 mieszkańców na 10 km2 (z czego tereny zabudowane to ok. 4 km2), ma
mnóstwo rezerw budowlanych. Na terenie gminy (m.in. Kal, Ruska Wieś, Trygort) rezerw wrysowanych w miejscowe plany jest pewnie drugie
tyle. Populacja miasta i gminy od wielu lat systematycznie spada. Tymczasem tylko w okolicach Pniewa samorząd chce robić miejscowy plan
na 8 km2. To nie jest dobre zarządzanie. Jeżeli się nie opamiętamy, to tym, co w końcu naprawdę i na zawsze zablokuje rozwój Krainy Wielkich
Jezior, będzie totalny chaos przestrzenny i zniszczenie jej walorów krajobrazowych. Budować coraz dalej od miasta i coraz bliżej wody,
wszystko jedno jakim kosztem, dla kogo i po co, nie jest dobrym pomysłem na poprawę jakości życia tej garstki miejscowej ludności, która
wciąż tu jeszcze pozostaje (cała gmina Węgorzewo liczy mniej mieszkańców niż przeciętne warszawskie osiedle). Niestety, w przypadku wielu
samorządów mazurskich, jest to jedyny pomysł, jaki konsekwentnie próbuje się realizować.

134 Obecny projekt PZO niesie ze sobą wysokie koszty realizacji zadań
związane szczególnie z: - wybudowaniem kanalizacji istniejącej zabudowy
wsi Radzieje i Trygort z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni
lokalnych lub do oczyszczalni komunalnej w Węgorzewie (koszty
prawdopodobnie będą dużo wyższe niż te prognozowane), nasadzeniem
ok. 300 wierzb kruchych wzdłuż strugi Sztynorckiej na odcinku ok. 3, 8
km. oraz ok. 600 lip drobnolistnych i 600 dębów szypułkowatych na
odcinku ok. 8,2 km wzdłuż drogi Sztynort – Łabapa – Jerzykowo – Radzieje
– Pilwa, odszkodowaniami w przypadku zmniejszenia wartości
nieruchomości, które zostały sprzedane z możliwością zabudowy a utracą
tą możliwość po wprowadzeniu PZO. Wnoszę o określenie źródła
finansowania w/w działań.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Uwzględnienie w projekcie PZO budowy kanalizacji w Radziejach i Trygorcie ma pomóc gminie w pozyskaniu środków. Warto zauważyć, że
problem ogromnych kosztów kanalizacji podnoszony jest w przypadku już istniejącej zabudowy, natomiast w rzypadku zabudowy planowanej
pomija się go milczeniem, dowodząc, że bez przeznaczenia kolejnych terenów pod budownictwo gmina podupadnie. Koszt nasadzeń kilkuset
drzew jest symboliczny w porównaniu z jakąkolwiek inwestycją infrastrukturalną. Żadna nieruchomość nie utraci prawa do zabudowy, jeżeli
gmina nie zmieni planów wskazanych w PZO jako ryzykowne. Proces inwestycyjny składa się z kilku niezależnych od siebie etapów i sam fakt
przeznaczenia terenu pod zabudowę nie oznacza, że będzie się na nim można zbudować – potrzebna jest jeszcze (w określonych prawem
sytuacjach) ocena oddziaływania na środowisko lub na obszar natura 2000. Decyzje o warunkach zabudowy nie rodzą żadnych praw do
terenu.
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135 W przypadku, kiedy Gmina będzie zmuszona do wypłaty odszkodowania z
własnego budżetu z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowoduje to
duże straty finansowe Gminy oraz wymusi wystąpienie Gminy przeciw
Skarbowi Państwa o zwrot kosztów, które wynikają z będącego w
opracowaniu planu zadań ochronnych dla Ostoi Północnomazurskiej i
jeziora Dobskiego.

Burmistrz Miasta Węgorzewo,
pismo z dnia 29.11.2013, znak:
PL.670.50.2013

Por. wyżej.

136 Wniosek o uwzględnienie w opracowywanych planach ochrony przyszłych
zamierzeń Gospodarstwa Rybackiego w Giżycku Spółka z o.o. co do
zagospodarowania działki nr 98 Wrony. Działka własnością GR, jest to
nieużytkowany na dziś staw rybny na bazie, którego w przyszłości GR
zamierza stworzyć zatokę portową z infrastrukturą obsługową ( odbiór
śmieci, ścieków,sanitariaty, zaopatrzenie w wodę itp.). Jest to działanie,
które pozytywnie będzie oddziaływało na zachowanie stanu
przyrodniczego wysp na jez Kisajno i nie tylko. Działka jest własnością GR,
jest to nieużytkowany na dziś staw rybny, na bazie którego w przyszłości
GR zamierza stworzyć zatokę portową z infrastrukturą obsługową (odbiór
śmieci, ścieków, sanitariaty, zaopatrzenie w wodę itp.). Jest to działanie,
które pozytywnie będzie oddziaływało na zachowanie stanu
przyrodniczego wysp na jez Kisajno i nie tylko.

Gospodarstwo Rybackie w Giżycku
Spółka z o.o. , e-mail z dnia
04.12.2013

Wniosek uwzględniono w części, wyznaczając na przedsięwzięcie teren o powierzchni ok. 1 ha, w tym ok. 0,5 ha stawu. Przeznaczenie na
basen portowy całego stawu na działce nr 98 (ok. 3,1 ha) oznaczałoby likwidację rozległego trzcinowiska stanowi barierę dla biogenów
spływających w kierunku jeziora z okolicznych gruntów ornych, a ponadto będącego siedliskiem szeregu chronionych gatunków płazów i
ptaków. Z tych powodów znaczną większość stawu należy pozostawić jako trzcinowisko.

137 Zgodnie z zaleceniami Centrali ARiMR, ARiMR nie może być wskazana
jako organ odpowiedzialny za nadzór nad realizacją programów
rolnośrodowiskowych, wykonaniem działań ochronnych związanych z
utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania oraz monitoringiem
realizacji działań ochronnych, strukturą własności.

BDSPB W-M OR ARiMR, e-mail z
dnia 05.12.2013

Uwagę uwzględniono Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 6, pkt 1) ustawy o ARIMR, Agencja realizuje zadania „określone w odrębnych
przepisach, w szczególności dotyczące płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, regulacji rynków rolnych, rozwoju obszarów
wiejskich oraz prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a także wykonywania innych
czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz i świń”. Agencja odpowiada za nadzór nad wszelkimi aspektami działalności rolniczej,
od których uzależnione są płatności bezpośrednie oraz płatności rolnośrodowiskowe. W związku z tym, zdaniem Wykonawcy, stanowisko
Agencji wyrażone w uwadze nie ma żadnych podstaw.

138 ARiMR nie może być również wskazana jako podmiot odpowiedzialny za
nadzór wykonania jakichkolwiek prac wskazanych w działaniach
ochronnych. Zaangażowanie ARiMR w prace nad projektami PZO nie
może być utożsamiane z odpowiedzialnością ARiMR, za realizację
jakichkolwiek działań zawartych w PZO. Przedmiotowe zapisy nałożyłyby
na ARiMR zadania nieleżące w jej kompetencjach ustawowych, dlatego
też nie ma możliwości umieszczania ich w jakichkolwiek dokumentach
planistycznych dotyczących obszarów NATURA 2000. ARiMR został
wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji
płatniczej. W związku z powyższym koniecznym będzie usunięcie ARiMR z
pozycji Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych :
Przekazywanie na żądanie RDOŚ (…) sprawozdań,Sprawdzanie, w ramach
rutynowej działalności …

BDSPB W-M OR ARiMR, e-mail z
dnia 05.12.2013

j.w.

139 Załącznik graficzny do planu zadań jest niezgodny z kierunkami
zagospodarowania i polityką przestrzenną gminy zawartymi w
dokumentach planistycznych oraz z załącznikiem graficznym
projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja
Północnomazurska: Wniosek o uwzględnienie ustaleń zawartych w
miejscowych planach oraz decyzjach ustalających warunki zabudowy w
szczególności wprowadzonej zabudowy przez miejscowe plany i decyzje.
Granice opracowanego projektu PZO nie są zgodne z granicami
wyznaczonymi dla Ostoi Północnomazurskiej w Projektowanym SOOS
zamieszczonym w liście Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura
2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Na terenie gminy Pozezdrze
granice Ostoi przebiegają w większości brzegami jezior Dargin i Harsz,
natomiast w załączniku graficznym zostały powiększone o 500 m od
wyznaczonych granic. Nie wyrażamy zgody na powiększenie obszaru
Ostoi.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Wskazania do dokumentów planistycznych gmin nie muszą być zgodne z tymi dokumentami – gdyby były w pełni zgodne, to nie byłyby w ogóle
potrzebne. Po spotkaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. znaczna część ustaleń zawartych w obowiązujących planach, wydanych decyzjach i w
projekcie planu wsi Harsz została uwzględniona. Pozostałych terenów nie można uwzględnić bez narażania przedmiotów ochrony na znaczące
negatywne odziaływania. Granice Ostoi w PZO są identyczne z granicami w innych oficjalnych dokumentach. PZO nie powiększa Ostoi o 500
m tylko wprowadza 500-metrową strefę, w której wybrane przedsięwzięcia powinny być traktowane jako mogące potencjalnie negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000.

140 Działanie A6 – do przeprowadzenia kontroli gospodarstw hodowlanych o
obsadzie pow. 100 DJP wyszczególniono wieś Pozezdrze. Pozezdrze nie
jest położone w sąsiedztwie Ostoi Północnomazurskiej. W sąsiedztwie
Ostoi nie ma gospodarstw o obsadzie pow. 100 DJP.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Wieś Pozezdrze (podobnie jak większość gminy Pozezdrze) leży w zlewni kompleksu jeziora Mamry. Część tej zlewni (mikrozlewnie położone
najbliżej jezior i stosunkowo intensywnie zagospodarowane) wytypowano jako obszar działań ochronnych. Nie da się chronić jezior nie
podejmując działań na lądzie. Według informacji WIOŚ Giżycko, w Pozezdrzu znajduje się ferma o obsadzie 53400 szt. drobiu, co odpowiada
213 DJP.
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141 Działanie A7 zakłada poprawę gospodarowania nawozami zwierzęcymi i
kiszonkami w dużych gospodarstwach. Dla dużych gospodarstw istnieją
regulacje prawne polegające na przeprowadzaniu ocen oddziaływania na
środowisko i nakładaniu obowiązków w decyzjach o środowiskowych
uwarunkowaniach. Natomiast zagrożeniem mogą być małe gospodarstwa
skupione wokół siebie. Żadne przepisy prawne nie umożliwiają nałożenia
obowiązku chociażby budowy płyt gnojowych.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Nawet jeżeli wszystko jest zgodne z przepisami, to zawsze można jeszcze coś poprawić i usprawnić, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę, że
obowiązujące przepisy duży nacisk kładą na ograniczanie azotu, a znacznie mniejszy na fosfor, który jest o wiele bardziej niebezpieczny dla
jezior. Co do płyt w małych gospodarstwach, to rzeczywiście tak jest, ale w ramach PZO nie zmienimy przepisów powszechnych i raczej nie
wybudujemy płyt wszystkim, więc wydaje się, że sensowne jest skupienie się na dużych gospodarstwach, w których nawet drobne
usprawnienia mogą przynieść spore efekty.

142 Działanie A14 – podmiotem odpowiedzialnym za inwentaryzację
nielegalnych pomostów jest RZGW oraz ZmiUW działający z ramienia
Marszałka Województwa, natomiast nielegalnej zabudowy jest PINB.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

To prawda, tyle że jest w okolicy sporo przykładów na to, że samowole powstają i albo są tolerowane, albo odpowiednie organy o nich nie
wiedzą. Przedstawienie im odpowiedniej dokumentacji powinno je skłonić do podjęcia stosownych działań.

143 Działanie A15 – ustalanie warunków zabudowy na budowę bądź
rozbudowę pomostów regulują przepisy ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw z nią powiązanych,
natomiast lokalizacja pomostów ustalana jest w miejscowych planach lub
decyzjach o warunkach zabudowy zgodnie z powyższymi przepisami.
Pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę musi być zgodne z
wymienionymi dokumentami planistycznymi. Nie ma zatem możliwości
ograniczania dobrowolności w lokalizacji pomostów.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Istnieje szereg przepisów umożliwiających ograniczanie dowolności budowy pomostów. Są to m.in. : Art. 33 ust 1 ustawy o ochronie przyrody:
„Zabrania się, …, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: …pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000” Art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dotyczy dużych
pomostów) : „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co
najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu…” Art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne: „Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się
zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą
zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.” Art. 91 ust. 1 Ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko”: „Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000” § 4 ust. 3. uchwały nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich: „Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych
Obszaru: 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi; … 9)
utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych …” Kolejnym aktem prawnym, który powinien znacznie ułatwić
ograniczanie dowolności, będzie uchwała o PZO.

144 Działanie A16 – rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko zostały określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 60 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, natomiast art. 96 ustawy zobowiązuje organ
właściwy do wydania decyzji do rozważenia przed wydaniem decyzji czy
przedsięwzięcie inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko
może potencjalnie znacząco oddziaływać na naturę 2000. Zakazy na
obszarach objętych formami ochrony przyrody nie mogą być rozbieżne w
różnych aktach prawnych. Obszar Gminy w sąsiedztwie ostoi oraz Obszar
Ostoi w całości zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a dość rygorystyczne zakazy zostały
ustalone w uchwale Sejmiku Województwa. Proszę o wyjaśnienie na jakiej
podstawie została wprowadzona strefa ochronna w odległości 500 m od
jezior Ostoi.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Między przywołanymi aktami prawnymi a projektem PZO nie ma rozbieżności. Działanie A16 ma jedynie na celu właściwą realizację art. 96
ustawy o udostępnianiu informacji … Wydaje się, że dotychczasowa praktyka organów, o których mowa w art. 96 ust. 1 często polegała na
tym, że przedsięwzięcia poza obszarami Natura 2000 uznawały one za bezpieczne dla tych obszarów. Tymczasem w przypadku jezior
znaczenie dla ich ochrony może mieć wszystko, co dzieje się w ich zlewniach. W PZO wyznaczono strefę do 500 m od jezior jako strefę, w
której wszelkie przedsięwzięcia poza obszarami zwartej zabudowy należy traktować jako mogące oddziaływać na obszar Natura 2000. Zapis
taki znacznie ułatwi właściwą realizację art. 96 ust. 1 i ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

145 Działanie A30 – droga Kirsajty – Sztynort Duży nie jest aleją. Ma statut
publicznej drogi powiatowej.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Aleja to nie kategoria drogi, tylko droga obsadzona drzewami.

146 Wskazania do dokumentów planistycznych: Wiersz 3 – należy skorygować
założenia dotyczące terenów zabudowy w Studium poprzez zwiększenie
intensywności zabudowy w strefie 1, 2, 3 zgodnie z obowiązującymi
decyzjami o warunkach zabudowy, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz projektami trwających prac
planistycznych.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Tereny zwartej zabudowy zostały powiększone, chociaż nie o wszystkie tereny wyznaczone w miejscowych planach, projektach planów i
decyzjach o warunkach zabudowy. Zrezygnowano z podziału na strefy 1, 2 i 3.

147 Wskazania do dokumentów planistycznych: Wiersz 5 – nad jeziorem
Mamry wprowadzono ograniczenia powierzchni terenów zabudowy w
hektarach. W jakich proporcjach mają dotyczyć gminy Węgorzewo a w
jakich gminy Pozezdrze?

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

W końcowej wersji PZO zrezygnowano z wyszczególniania powierzchni w hektarach.
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148 Wskazania do dokumentów planistycznych: Wiersz 6 – zmiana zapisu
„Nowe siedliska rolnicze wolno lokalizować jedynie w strefie 3, pod
warunkiem, że są to siedliska związane z gospodarstwami rolnymi o
powierzchni ponad 15 ha” na zapis „Nowe siedliska rolnicze wolno
lokalizować jedynie w strefie 2, 3, pod warunkiem, że są to siedliska
związane z gospodarstwami rolnymi o powierzchni ponad 4 ha”, zmiana
zapisu „Na wskazanych w załączniku terenach w strefach 1-3 zakazuje się
realizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi bez przyłączenia ich
do kanalizacji sanitarnej” na zapis „Na wskazanych w załączniku terenach
w strefach 1-3 zakazuje się realizacji budynków przeznaczonych na pobyt
ludzi bez przyłączenia ich do komunalnej kanalizacji sanitarnej”, a do
czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzanie ścieków do
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w strefie 1, oraz
przydomowych oczyszczalni w 2 i 3 strefie”.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Uwaga uwzględniona częściowo. W końcowej wersji PZO zapisy dotyczące siedlisk mówią o zwartym kompleksie gruntów ornych o
powierzchni 10 ha i w granicach strefy 500 m. Projektowane kompleksy zabudowy objęte zapisem o przyłączeniu do kanalizacji sanitarnej są
zbyt rozległe i położone zbyt blisko jezior, aby dopuszczać na nich rozwiązania indywidualne.

149 Wskazania do dokumentów planistycznych: Wiersz 7 – niemożliwe jest
odstąpienie od realizacji mp.z.p. terenu „Stepy” obręb Harsz, gmina
Pozezdrze, niemożliwe jest ograniczenie realizacji m.p.z.p. terenu
„Kolonia Harsz”, obręb Harsz, gmina Pozezdrze

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

W końcowej wersji PZO tereny mpzp Kolonia Harsz uwzględniono w całości, wskazano jedynie na konieczność rezygnacji z jednej z przystani
ze względu na ochronę trzcinowisk. Realizacja mpzp Stepy jest ewidentnie sprzeczna z wymogami ochrony Ostoi, ponieważ: - ingerowałaby w
wielu miejscach w zupełnie dotychczas nienaruszony brzeg jeziora Mamry (siedlisko 3140 – jezioro ramienicowe), gdzie szerokość pasa trzcin
dochodzi do 200 m - wiązałaby się ze zniszczeniem ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych (siedlisko 6510) - mogłaby stanowić impuls do
niekontrolowanej zabudowy południowego brzegu jeziora Święcajty, gdzie ok. 40 ha gruntów na świeżych, ekstensywnie użytkowanych łąkach
(siedlisko 6510) zostało już podzielonych na małe działki. Ponadto warto zwrócić uwagę na następujące okoliczności: - znaczną część terenów
zabudowy wyznaczono na terenach o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, w związku z czym nie można wykluczyć na tym obszarze
okresowych podtopień - plan dopuszcza „wcześniejszą realizację ogrodzeń”, co można odczytać jako zachętę do rozparcelowania gruntów,
pogrodzenia ich i poprzestania na tym (tj. do stworzenia chaotycznego zespołu ogrodzeń z napisami „teren prywatny” – osobliwej formy
urbanistycznej coraz powszechniejszej w krajobrazie „Mazur – Cudu Natury”) - plan naraża gminę na znaczne koszty realizacji infrastruktury
technicznej, niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego, że grupka mniej lub bardziej zamożnych ludzi zbuduje sobie letnie rezydencje w
odległości 5 km od Ogonek i 2 km przez podmokłe lasy i łąki do Kolonii Harsz - plan jest niezgodny zarówno z rysunkiem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, który nie przewiduje tu żadnego zainwestowania, ani z tekstem studium,
w którym o jednostce strukturalnej „T” mówi się między innymi, że „nowe zainwestowanie … winno rozwijać się w nawiązaniu do istniejących
jednostek osadniczych” oraz że „ze względu na konieczność zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru nie jest wskazane
tworzenie nowej zabudowy kolonijnej na obszarze tej jednostki”. Wskazania PZO nie zmieniają faktu, że plan został uchwalony, jednak
stanowią dla gminy i potencjalnych inwestorów ostrzeżenie, że realizacja planu zagraża Ostoi, a tym samym przedsięwzięcia objęte planem
mogą nie przejść procedury oddziaływania na obszar Natura 2000.

150 Odstąpienie od realizacji bądź ograniczenie realizacji MPZP jest
niemożliwe ponieważ stanowią one obowiązujące akty prawa
miejscowego. Gmina poniosła koszty związane z opracowaniem MPZP jak
i uzbrojeniem terenu w media. Tereny objęte planami w większości
stanowią własność osób prywatnych. Zaproponowane rozwiązanie
spowoduje obowiązek wypłaty odszkodowań, a o tym w opracowywanym
dokumencie nic się nie mówi. Gmina nie będzie w stanie sfinansować
odszkodowań, kto zatem wypłaci?

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

PZO nie powoduje unieważnienia planów, więc nie może być mowy o odszkodowaniach na podstawie ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym. Jest faktem powszechnie znanym, że zapisy miejscowego planu nie rozstrzygają ostatecznie o tym, czy i w jakim kształcie dane
przedsięwzięcie może być realizowane. Takie rozstrzygnięcia zawarte są w pozwoleniu na budowę, które w określonych przypadkach (np. w
przypadku terenów objętych planem „Stepy”) jest poprzedzone oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

151 Należy podkreślić, że kształtowanie przestrzeni na terenie gminy poprzez
opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pozwala na określenie norm w zakresie dopuszczalnego rodzaju zabudowy
oraz parametrów technicznych, pozwala uniknąć chaosu przestrzennego
wprowadzając spójność kolorystyki i form architektonicznych, zarówno na
terenach zainwestowanych jak i dotychczas niezabudowanych.
Opracowanie planów miejscowych pozwala skoncentrować jednorodną
zabudowę, co ułatwia realizację infrastruktury technicznej i obniża koszty
jednostkowe tych inwestycji. Warto zwrócić uwagę, że plany obejmujące
atrakcyjne rekreacyjnie nabrzeża jezior pozwalają na kształtowanie
zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób pozwalający na
zachowanie, a także wyeksponowanie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych. Umożliwiają również zarezerwowanie odpowiednich
obszarów przeznaczonych na cele publiczne, w tym w szczególności
terenu publicznego dostępu do jezior i innych zbiorników wodnych.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Niestety, praktyka często rozmija się z opisaną w uwadze teorią. Czym, jeśli nie tworzeniem chaosu, jest robienie miejscowych planów bez
powiązania z istniejącą zabudową i infrastrukturą, w najbardziej odległych zakątkach o dużej wartości przyrodniczej? Czy decydując się na
plan „Stepy” gmina rzeczywiście miała na względzie racjonalizację kosztów uzbrojenia? Co jest atrakcyjnego rekreacyjnie w podmokłym
brzegu jeziora, oddzielonym od otwartego lustra wody trzcinowiskiem o szerokości 100 -200 m? Chyba nic, a jedyny sposób, że by taki brzeg
dostosować do rekreacji, to zdewastować go wycinając trzciny, dowożąc piach, sypiąc groble i umacniając betonem nabrzeża – słowem,
budując „drugą Wenecję”.
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152 Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 dla Ostoi
Północnomazurskiej i jeziora Dobskiego w przedstawionym projekcie
wymusi na organach administracji publicznej nakładanie na potencjalnych
inwestorów lub użytkowników obszaru obowiązku dokonywania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i inwentaryzacji
przyrodniczej dla zamierzonych przedsięwzięć, co w efekcie doprowadzi
do konieczności ponoszenia kosztów tej inwentaryzacji przez
społeczeństwo. a co za tym idzie zapis ten jest nie zgodny z art. 4 ust. 2 i
art. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 5 i 32
Konstytucji RP.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Niestety, jeżeli ktoś chce realizować przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na przyrodę, musi się liczyć z koniecznością poniesienia
(często nadaremno) kosztów inwentaryzacji i ekspertyz. Koszty te ponoszą zainteresowani potencjalni inwestorzy, a nie ogół społeczeństwa.
Poza tym, jeżeli ktoś ma w planie budowę na odludziu domu wartego kilkaset tysięcy złotych, to raport za cenę kilku tysięcy nie powinien
stanowić dla niego zbytniego problemu. Znacznie większy problem może mieć gmina, która któregoś dnia może zostać zmuszona do
zapewnienia takiemu inwestorowi dostępu do prądu, wody i kanalizacji, co na pewno nie zamknie się kwotą kilku tysięcy złotych i za co w
końcowym rozrachunku faktycznie zapłaci lokalna społeczność, nie należąca do zbyt zamożnych. Strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko dotyczy programów, planów i strategii, a nie przedsięwzięć. Inwestorzy (podmioty zamierzające realizować określone
przedsięwzięcia) mogą zostać zobowiązani do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko w
ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar Natura 2000. Art. 4 ust 2 ustawy o ochronie przyrody brzmi
następująco; „ ..Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla
ochrony przyrody”. Trudno pojąć, w jaki sposób nałożenie na inwestora obowiązku sporządzenia raportu mogłoby naruszyć ten przepis. Art. 5
Konstytucji stanowi: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.” Wydaje się, że organy ochrony środowiska (w tym gminy) nakładając, w stosownych sytuacjach, obowiązek
sporządzenia raportu, właśnie zapewniają ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Art. 32 Konstytucji składa się z
następujących dwóch ustępów: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Jeżeli Gmina Pozezdrze
uważa, że zastosowanie wobec kogoś ustawowej procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 narusza postanowienia art. 32
Konstytucji, to powinna zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku.

153 Należy uwzględnić, że zgodnie z art. 2 pkt. 3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory: „Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą
uwzględniają wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy
regionalne i lokalne”.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Rozwój gospodarczy gminy Pozezdrze, której populacja liczy ok. 3,5 tys. mieszkańców i stale się kurczy, naprawdę nie wymaga zabudowy
kilkuset hektarów gruntów wokół jezior. Jeżeli jednak kiedykolwiek dojdzie do realizacji tych planów, to właśnie te 3,5 tys. prawdziwych
mieszkańców gminy zapłaci za budowę i eksploatację wodociągów, kanalizacji, dróg, systemu gromadzenia odpadów itd. Nie należy się przy
tym łudzić, że ewentualne przychody z podatku od nieruchomości kiedykolwiek zrównoważą te dodatkowe ogromne koszty. Jeżeli już stawiać
na turystykę, to lepiej brać przykład z takich inwestycji, jak Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, gdzie na 10 ha zatrudnienie znajduje kilkuset
ludzi. W Pozezdrzu, jeżeli plany dotyczące wielu setek letnich domków się ziszczą, dorywczą pracę przy pilnowaniu dobytku znajdzie może
trochę osób z okolicznych wsi.

154 Ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych spowodują
zablokowanie rozwoju Gminy Pozezdrze, zwiększą koszty wykonywania
dokumentów planistycznych opracowywanych przez gminę takich jak
plany zagospodarowania przestrzennego. Proces inwestycyjny na
terenach możliwych, na dzień dzisiejszy, do zainwestowania zostanie
znacznie ograniczony lub nastąpi całkowity zakaz inwestycji.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Jeżeli gmina opracowuje miejscowe plany tak, jak tego wymagają przepisy, tj. w oparciu o rzetelne opracowania ekofizjograficzne i równolegle
z rzetelnymi prognozami oddziaływania na środowisko, to dla kosztów nie ma znaczenia, czy plan powstaje w obszarze Natura 2000, czy też
nie, i czy obszar Natura 2000 ma sporządzony PZO. PZO powinien ułatwić opracowywanie planów, ponieważ m.in. jednoznacznie wskazuje te
tereny, których zabudowę uznano za dopuszczalną z punktu widzenia potrzeb ochrony obszaru Natura 2000. W PZO wskazano jako tereny
zwartej zabudowy w gminie Pozezdrze 147 ha gruntów w strefie do 500 m od jezior, z czego 103 ha to tereny obecnie niezabudowane. Na 103
ha można z łatwością zmieścić 500 sporych działek rekreacyjnych. Ponadto w strefie tej umożliwiono realizację siedlisk rolniczych przy
gospodarstwach o powierzchni ponad 10 ha (łącznie zmieściłoby się do 70 siedlisk). Mówimy tu o terenach stanowiących około 6%
powierzchni gminy. W świetle tych liczb zarzut o wstrzymaniu możliwości inwestowania wydaje się grubą przesadą - należałoby się raczej
zastanowić, czy z punktu widzenia ochrony jezior wskazania PZO nie są za bardzo liberalne.

155 Obecny projekt PZO niesie ze sobą wysokie koszty realizacji zadań
związane szczególnie z odszkodowaniami z tytułu zmniejszenia wartości
nieruchomości z możliwością zabudowy na podstawie obowiązujących
MPZP. Wnoszę o określenie źródeł finansowania działań wynikających z
ustaleń PZO.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Jak już powiedziano, PZO nie wymusza zmiany planów, a jedynie wskazuje gminie i potencjalnym inwestorom na ryzyko związane z próbami
realizacji przedsięwzięć na pewnych obszarach. Źródła finansowania działań wynikających z PZO określa ustawa o ochronie przyrody. Dopóki
gmina nie zmieni obowiązujących planów uszczuplając zasięg terenów projektowanej zabudowy, dopóty nie będzie podstaw do roszczeń na
gruncie ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. Czy do tej pory zgłosił się z roszczeniami do gminy jakiś niedoszły inwestor,
któremu nie udało się uzgodnić przedsięwzięcia z RDOŚ, RZGW, WUOZ czy innym organem?

156 Wnoszę o przeprowadzenie konsultacji w Gminie Pozezdrze celem
zasięgnięcia opinii społecznej mieszkańców i inwestorów Gminy.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

W ramach prac nad PZO odbyło się 5 długich spotkań konsultacyjnych. Przed wydaniem zarządzenia w sprawie PZO, projekt PZO będzie
wyłożony do publicznego wglądu. Urząd Gminy, dysponując projektem PZO, może oczywiście przeprowadzić dodatkowe konsultacje z
mieszkańcami i inwestorami.

157 Nadmieniam, że uchwałą Nr XXXIII/217/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w
sprawie wyrażenia opinii do propozycji projektowanych Specjalnych
Obszarów Siedlisk Natura 2000 - „Ostoja Północnomazurska”, Rada
Gminy w Pozezdrzu negatywnie zaopiniowała projektowany SOOS.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Uwaga została przyjęta do wiadomości.

158 Załącznik graficzny nr 13 do planu zadań jest w dalszym ciągu niezgodny
z kierunkami zagospodarowania i polityką przestrzenną gminy zawartymi
w dokumentach planistycznych. Nie uwzględnia ustaleń obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych
planów w trakcie opracowania oraz zestawienie obowiązujących decyzji o
warunkach zabudowy na terenach sąsiadujących z obszarami Natura
2000. Wnoszę o uwzględnienie ustaleń zawartych w miejscowych planach
oraz decyzjach ustalających warunki zabudowy w szczególności
wprowadzonej zabudowy przez miejscowe plany i decyzje.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Por. odpowiedź na podobne pytanie wyżej.

159 Załącznik graficzny nr 10 – czym podyktowane jest wyznaczenie granic
obszaru objętego działaniami ochronnymi na terenach nieobjętych żadną
formą ochrony przyrody. Proszę o skorygowanie granic poprzez
wyłączenie terenów nieobjętych formami ochrony przyrody.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Por. odpowiedź na podobne pytanie wyżej.
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160 Działanie A7 zakłada poprawę gospodarowania nawozami zwierzęcymi i
kiszonkami w dużych gospodarstwach. Dla dużych gospodarstw istnieją
regulacje prawne umożliwiające nakładanie obowiązków budowy płyt
gnojowych. Natomiast zagrożeniem są małe gospodarstwa skupione wokół
siebie. Żadne przepisy prawne nie umożliwiają nałożenia obowiązku
chociażby budowy płyt gnojowych, a obornik składowany jest bardzo
często niewłaściwie ze szkodą dla środowiska.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Por. odpowiedź na podobne pytanie wyżej.

161 Działanie A15 – Nie ma możliwości ograniczania dobrowolności w
lokalizacji pomostów. Ustalanie warunków zabudowy polegających na
budowie bądź rozbudowie pomostów regulują przepisy ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw z nią
powiązanych, natomiast lokalizacja pomostów ustalana jest w
miejscowych planach lub decyzjach o warunkach zabudowy zgodnie z
powyższymi przepisami. Pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na
budowę musi być zgodne z wymienionymi dokumentami planistycznymi.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Por. odpowiedź na podobne pytanie wyżej. Warto dodać, że żaden z ze sporządzonych przez Gminę Pozezdrze miejscowych planów w
granicach lub w pobliżu Ostoi nie obejmuje jezior, a jedynie tereny do jezior przyległe. Tym samym żaden z tych planów nie reguluje
niewygodnej kwestii pomostów – a szkoda.

162 Działanie A16 – rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko zostały określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 60 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, natomiast art. 96 ustawy zobowiązuje organ
właściwy do wydania decyzji do rozważenia przed wydaniem decyzji czy
przedsięwzięcie inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko
może potencjalnie znacząco oddziaływać na naturę 2000. Na jaki przepis
prawa powoła się wójt, burmistrz nakładając na wnioskodawcę obowiązek
przedłożenia RDOŚ stosownej dokumentacji. Obszar Gminy w sąsiedztwie
ostoi oraz Obszar Ostoi w całości zlokalizowany jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zakazy i
strefy ochronne zostały ustalone w uchwale Sejmiku Województwa i mówi
się o 100 m strefie ochronnej od brzegów jezior, na jakiej podstawie
została wprowadzona strefa ochronna w odległości 500 m od jezior Ostoi.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Por. odpowiedź na podobne pytanie wyżej.

163 Działanie A34 przewiduje ustanowienie zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego obejmującego jeziora Ostoi i ich otoczenie. Ustanowienie
zespołu to nic innego jak powielenie zakazów wprowadzonych w stosunku
do Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Jest to kolejna próba hamowania rozwoju gospodarczego w regionie Ostoi.
Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tego działania.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Działanie A34 nie znalazło się w końcowej wersji PZO. Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogłoby w klarowny i wiążący dla
wszystkich sposób podzielić tereny nad jeziorami na te, na których wolno się budować, i te, na których budować się nie wolno. Tym samym
osiągnięto by to, co kiedyś osiągano za pomocą ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a czego nie zapewnia ani studium
uwarunkowań, ani decyzje o warunkach zabudowy, ani cząstkowe miejscowe plany. Pomysł ten nie znalazł aprobaty wśród przedstawicieli
gmin Węgorzewo i Pozezdrze, obecnych na spotkaniu 22 stycznia 2014 r. jednak warto być może w przyszłości, poza ramami PZO, podjąć
temat ponownie, ponieważ zespół przyrodniczo-krajobrazowy mógłby być znakomitym narzędziem służącym pogodzeniu rozwoju turystyki ze
skuteczną ochroną krajobrazową.

164 Działanie Bo3 narusza prawa własności i ingeruje w działalność
produkcyjną prowadzoną w obszarze w granicach wyznaczonych w
Załączniku 10. W dobie kryzysu gospodarczego podmioty prowadzące
gospodarstwa rolne muszą się kierować przede wszystkim zasadami
ekonomiki.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Działanie dotyczy rolników korzystających z dopłat, a więc objętych zasadami wzajemnej zgodności. Zasady te, określone są m.in. w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie minimalnych norm, które mówi o zakazie niszczenia siedlisk przyrodniczych położonych na
obszarach chronionych (nie tylko na obszarach Natura 2000). Jeziora Ostoi są siedliskami przyrodniczymi (3140 i 3150) położnymi na obszarze
chronionym, a likwidacja użytków zielonych i innych barier spowalniających dopływ biogenów do jezior jest równoznaczna z powolnym
niszczeniem tych siedlisk. Z kolei rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzenia projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 mówi o konieczności ustalenia działań ochronnych, wynikających z ustalonych celów działań, które to cele muszą uwzględniać potrzebę
utrzymania właściwego stanu bądź poprawy niezadowalającego lub złego stanu ochrony siedlisk i gatunków. Takim działaniem jest utrzymanie
barier biogeochemicznych na terenach rolniczych. Działanie to nie zmniejsza dochodowości gospodarstw, choć rzeczywiście zapobiega
zwiększaniu ich dochodowości kosztem użytków zielonych, mokradeł, zadrzewień itp. Warto przypomnieć, że obowiązująca uchwała Nr
XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zawiera m.in. następujące zapisy dotyczące ochrony czynnej ekosystemów nieleśnych:
„maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych” „ochrona zieleni
wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych” „zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek
wodnych” „zachowanie śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar” Uchwała ta zakazuje ponadto: - „likwidowania i niszczenia
zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych” -
„likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych” Można więc powiedzieć, że zapisy PZO w działaniu
Bo3 nie wnoszą wiele nowego. W świetle projektu reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014 -2020, dotyczącej wszystkich gospodarstw (nie
tylko tych w obszarach N2000), projekt PZO jest właściwie minimalistyczny, bo wymaga mniej, niż będzie wymagane w ramach WPR od
wszystkich rolników, pod rygorem utraty 30% płatności.

165 Działanie Bo4 – działanie A16 wprowadza uznawanie planowanych
przedsięwzięć za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000 w odległości 500 m od brzegów
jezior, a zakaz składowania obornika na ziemi ustala się w odległości 100
m od wód powierzchniowych. Obornik najczęściej składowany jest
niewłaściwie ze szkodą dla środowiska.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

To prawda, że obornik często bywa składowany niewłaściwie. Jednym z działań w ramach PZO mają być szkolenia dla rolników, dotyczące
metod ograniczania szkodliwych oddziaływań rolnictwa na jeziora.
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166 Wskazania do dokumentów planistycznych: Wszystkie studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – granice
istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy przedstawione w Załączniku
nr 13 nie są zgodne z obowiązującymi decyzjami o warunkach zabudowy,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz projektami
trwających prac planistycznych. Jesteśmy przeciwni ograniczaniu
zabudowy w pasie 500 m od brzegów jezior. Wymóg posiadania zwartego
kompleksu gruntów rolnych o powierzchni przynajmniej 10 ha w pasie do
500 m od brzegu jeziora jest niezgodny z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wyznaczenie obszarów zwartej
zabudowy dopuszcza się w przypadku zamiaru realizacji inwestycji
turystycznych o dużym znaczeniu dla lokalnej gospodarki i rynku pracy.
Powyższe ustalenia naruszą interesy małych i średnich przedsiębiorstw
oraz gospodarstw agroturystycznych.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Jak wykazano wcześniej, w PZO w granicach gminy Pozezdrze wyznaczono ok. 103 ha rezerw terenów zwartej zabudowy w pasie 500 m od
jezior. Obecnie w tym pasie znajduje się ok. 44 ha terenów zabudowanych. Mówienie o restrykcyjności projektu PZO, bo dopuszcza wzrost
zabudowy brzegów w ciągu 10 lat o 200% jest naprawdę nie na miejscu. Warto przy okazji uzmysłowić sobie, że zabudowanie tych istniejących
44 hektarów zajęło 570 lat (Pozezdrze założono w 1543 r.). Niestety, planowanie przestrzenne w gminie Pozezdrze oraz w wielu innych
gminach regionu i Polski oparte jest na rozbuchanym myśleniu życzeniowym, a nie na realnej ocenie potrzeb i możliwości. Rezultatem takiego
planowania może być w ogólnym rozrachunku tylko chaos przestrzenny oraz wielkie koszty gospodarcze, społeczne i ekologiczne.

167 Wskazania do dokumentów planistycznych: Wszystkie studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – odcinki
brzegów jezior przedstawione do lokalizacji plaż i kąpielisk w Załączniku
nr 13 nie są zgodne z istniejącą i planowaną lokalizacją plaż i kąpielisk.
Ustala się odstąpienie od lokalizacji nowych obiektów hodowlanych o
obsadzie ponad 210 DJP oraz ograniczenie do minimum terenów
zabudowy w granicach obszaru objętego działaniami wskazanych w
Załączniku nr 10. Granice obszaru objętego działaniami wskazane w
Załączniku nr 10 obejmują tereny nieobjęte żadną formą ochrony
przyrody. Jesteśmy przeciwni takim ograniczeniom, ponieważ zahamują
rozwój gospodarczy gminy.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

W trakcie spotkania 22 stycznia 2014 r. przedstawiciele gminy Pozezdrze nie wskazali żadnych istniejących plaż i kąpielisk, które nie zostały
uwzględnione w PZO. 210 DJP to równowartość 52500 kur, 840 tuczników, 5250 lisów lub 84 000 norek. Czy gmina Pozezdrze w ramach
umilania pobytu działkowiczom na 103 hektarach nowej zabudowy naprawdę chce budować takie fermy? W piśmie nie do końca zacytowano
fragment dotyczący zabudowy w granicach wyznaczonych w Załączniku 10. W całości brzmi on tak: „W granicach z wskazanych w Załączniku
10 ograniczyć do minimum wyznaczanie terenów zabudowy kosztem terenów trwale zadarnionych i innych terenów spełniających rolę barier
dla transportu biogenów do wód” . Czy gmina naprawdę chce przeznaczać pod zabudowę głównie łąki, zadrzewienia i mokradła?

168 M.p.z.p. „Stepy” - należy wykreślić zapis, ponieważ ustala całkowitą
rezygnację z realizacji ustaleń planu.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Odpowiedź jak w podobnym pytaniu wyżej.

169 M.p.z.p. „Nowy Harsz” i „Kolonia Harsz” - w dalszym ciagu nie
uwzględniono naszych uwag, niemożliwe jest ograniczenie realizacji
m.p.z.p. terenu „Kolonia Harsz”, obręb Harsz, gmina Pozezdrze. Obszar
istniejącej i projektowanej zabudowy został mocno okrojony.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Odpowiedź jak w podobnym pytaniu wyżej.

170 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic – Nie wyrażamy zgody na
powiększenie granic Ostoi przedstawionych w Załaczniku nr 15 między
południowym brzegiem jeziora Święcajty a lasem oraz części obszaru
Pieczarki i jeziora Skarż Wielki.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

Uwagę przyjęto do wiadomości. Ewentualna zmiana granic będzie przedmiotem osobnej procedury. Warto zauważyć, że za powiększeniem
Ostoi w miejscu, o którym mowa, stoją następujące istotne argumenty: występują tu ekstensywnie użytkowane łąki świeże (siedlisko 6510) łąki
te stanowi naturalną ochronę jeziora Święcajty przed spływem biogenów, a wody jeziora Święcajty zasilają jeziora Ostoi ktoś podzielił
omawiany teren na około 200 działek, najwyraźniej z zamiarem ich sprzedaży pod zabudowę, co miałoby poważne negatywne konsekwencje
zarówno dla łąk, jak i dla jezior.

171 Przedłożony projekt planu zadań ochronnych dla Ostoi
Północnomazurskiej nie uwzględnia uwag zawartych w piśmie z dnia 10
grudnia 2013 r.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 10.12.2013, znak:
PP.670.1.3.2013

To tylko częściowa prawda.

172 Pkt 1.6 „Informacje odnośnie projektu planu zadań ochronnych zostaną
umieszczone (…) stronie internetowej RDOŚ (...)” - W zakładce „Plany
zadań ochronnych Natura 2000 nie ma żadnej wzmianki o projekcie PZO
Ostoja Północnomazurska, natomiast na Platformie Informacyjno-
Komunikacyjnej jest problem z zarejestrowaniem się.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 07.01.2014, znak:
PP.670.1.3.2013

Mimo technicznych trudności z PIK wykonawca dołożył starań, aby wszyscy zidentyfikowani interesariusze otrzymywali na bieżąco materiały
dotyczące projektu PZO – materiały te były rozsyłane pocztą elektroniczną, a najistotniejsze fragmenty – rozdawane w formie papierowej
podczas 5 spotkań konsultacyjnych (umowa na sporządzenie PZO przewidywała 4 spotkania).

173 Pkt 2.5 „Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego” nie uwzględnia projektów
miejscowych planów będących w opracowaniu.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 07.01.2014, znak:
PP.670.1.3.2013

Kwestię tą omówiono w odpowiedziach na poprzednie uwagi gminy Pozezdrze.

174 Ponownie wnoszę o przeprowadzenie konsultacji w Gminie Pozezdrze
celem zasięgnięcia opinii społecznej mieszkańców i inwestorów Gminy.

Wójt Gminy Pozezdrze – pismo z
dnia 07.01.2014, znak:
PP.670.1.3.2013

RDOŚ i Wykonawca wypełnili ustawowe wymogi dotyczące konsultacji społecznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Gmina Pozezdrze,
dysponując projektem PZO, prowadziła dalsze konsultacje z mieszkańcami.
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175 Powiększenie Ostoi Północnomazurskiej o Uroczysko Las Miejski (oddziały
leśne 11-21). Na obszarze ok. 300 ha występują dobrze wykształcone
grądy z udziałem świerka, dębu oraz grabu, mikrosiedliska olsów, łęgów
oraz świerczyn borealnych na torfie. Przeważającą część wydzieleń
stanowią siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz o
znaczeniu priorytetowym, ponadto występuje 25 siedlisk zajmujących do
50% wydzielenia, związanych głównie z glebami hydrogenicznymi – lasy
łęgowe, bory i lasy bagienne – siedliska o znaczeniu priorytetowym. Wiek
znacznej części drzewostanu przekracza wiek rębności (świerk, dąb, grab,
olcha). Wg typologii siedliskowej stosowanej w gospodarce leśnej na
terenie uroczyska występuje większość typów siedlisk dla terenów
nizinnych (z wyłączeniem jedynie Bs i Bśw). Las charakteryzuje się dużą
żyznością gleb brunatnych, bardzo urozmaiconym ukształtowaniem terenu
typowym dla krajobrazu polodowcowego, sprzyjającym zróżnicowaniu
siedlisk . Charakteryzuje się nagromadzeniem na stosunkowo niewielkiej
powierzchni bardzo dużej ilości form przyrody. Uroczysko Las Miejski
mimo oddalenia od granic Ostoi Północnomazurskiej stanowi regionalny
ewenement wymagający przeprowadzenia inwentaryzacji pod kątem
występowania chrząszczy saproksylicznych i chronionych gatunków
awifauny (wysoki współczynnik obumarłego drewna na pniu i leżaniny).
Najważniejszym argumentem przemawiającym za włączeniem Lasu
Miejskiego w granice Ostoi jest wykorzystanie szansy na poszerzenie roli
społecznej (sąsiedztwo miasta Giżycko), edukacyjnej (szkoły) oraz
naukowej obiektu jako matrycy dla realizowanych działań ochronnych
PZO w ostoi Północnomazurskiej, przy wykorzystaniu dotychczasowej
infrastruktury edukacyjnej i naukowej (funkcjonująca przy Lesie Izba
Przyrodniczo-Edukacyjna „Quercus”, sąsiedztwo siedziby Nadleśnictwa
Giżycko)”.

Adrian Grzegorz. Natural Forest
Foundation, ul. Królowej Jadwigi
13/21, 11-500 Giżycko, pismo z
dnia 29.01.2014

Uwagi nie uwzględniono. Wykonawca podziela opinię wnioskodawcy o wysokich walorach przyrodniczych Lasu Miejskiego, godnych obszaru
Natura 2000. Przeciwko włączeniu tego terenu do Ostoi przemawiają, zdaniem Wykonawcy, następujące okoliczności: uwaga wpłynęła po
ostatnim spotkaniu konsultacyjnym, w związku z czym nie mogła być przedyskutowana na forum ZLW m.in. z najbardziej zainteresowanym
Nadleśnictwem Giżycko Las Miejski znajduje się około 4 km od obecnych granic Ostoi, po włączeniu do Ostoi stanowiłby więc odległą,
izolowaną enklawę, co nie sprzyja integralności obszaru można mieć nadzieję, że ze względu na duże społeczne znaczenie Lasu Miejskiego i
na to, że większość drzewostanów zaliczona została do lasów HCVF 3.2 lub HCVF 3.1, Las Miejski będzie nadal użytkowany w taki sposób, aby
nie stwarzać istotniejszych zagrożeń dla jego wartości przyrodniczej. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Giżycko obowiązuje do 2016 r.
Społeczność lokalna ma pełne prawo angażować się w proces konsultacyjny związany z powstawaniem nowego planu i zgłaszać (być może
wspólnie z samorządami) postulaty mające na celu ochronę Lasu Miejskiego.

176 W związku z tym, że zapisy przedstawione przez autora projektu PZO na
spotkaniach dotyczących obszarów PLH280045 Ostoja Północnomazurska
i PLB280012 Jezioro Dobskie znacząco odbiegają od stanowisk członków
Zespołu, reprezentujących poszczególnych interesariuszy, my niżej
podpisani nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treść Projektów PZO.

ismo z dnia 22 stycznia 2014 r.
Kamil Gurowski – RDLP Białystok
Barbara Gołowacz – RDLP
Białystok Adam Kwiatkowski –
RDLP Białystok Grażyna Czalej-
Gawrycka – Nctwo Giżycko Marek
Werkowski – Nctwo Giżycko
Tomasz Jasiński – Nctwo Giżycko
Waldemar Stanisław Stelmasiewicz
– Nctwo Giżycko Jerzy Bujno –
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Tadeusz Krzywosz - IRŚ Olsztyn
Piotr Gawrycki – Nctwo Borki Anna
Sznajderowicz – Nctwo Borki
Kazimierz Sarżyński – Nctwo Borki
Jan Izbicki – Nctwo Borki Jarosław
Juchniewicz – Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie Natalia Kościńska –
Gmina Węgorzewo Krzysztof
Piwowarczyk – Gmina Węgorzewo
Maria Oryńczak – Gmina Pozezdrze
Dorota Tryk – Gmina Pozezdrze
Magdalena Jurgielewicz – Gmina
Pozezdrze

Uwagę przyjęto do wiadomości. Z list obecności wynika, że: - p. Tadeusz Krzywosz, p. Dorota Tryk, p. Kazimierz Sarżyński nie byli na żadnym
spotkaniu - p. Maria Oryńczak, p. Krzysztof Piwowarczyk, p. Adam Kwiatkowski byli na 1 z 5 spotkań - p. Kamil Gurowski, p. Barbara
Gołowacz, p. Piotr Gawrycki, p. Jarosław Juchniewicz, p. Natalia Kościńska byli na 2 z 5 spotkań

177 Projekt PZO w załączniku 13 nie uwzględnia obszarów, dla których
wydane zostały decyzje Wójta Gminy Giżycko o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Wiąże się to z wysokimi kosztami
ewentualnych odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości,
które sprzedane zostały z możliwością zabudowy, a której zostaną
pozbawione po wejściu w życie PZO. Jednocześnie projekt nie określa
źródeł pokrywania wskazanych kosztów.

Gmina Giżycko, pismo z 21 lutego
2014 r.

Projekt PZO formułuje wskazania do zmiany studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że istniejące studia
i plany będą obowiązywać w obecnej formie do czasu ich ewentualnej zmiany przez Gminę. Oznacza to również, że formalnie zawarte w PZO
wskazania do zmiany studiów i miejscowych planów nie mają przełożenia na procesy wydawania decyzji o warunkach zabudowy czy pozwoleń
na budowę, chociaż można się liczyć z tym, że wskazania PZO będą brane pod uwagę przez RDOŚ w ramach ocen oddziaływania na obszar
Natura 2000 lub na środowisko. Należy przypuszczać, że przedsięwzięcia, dla których już wydano decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wcześniej przeszły ocenę oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, jeżeli taka ocena była
wymagana.
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178 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Antonowo,
gmina Giżycko (Uchwała Nr IV/38/02 Rady Gminy Giżyckoz dnia 19
grudnia 2002 r.). Tereny objęte ustaleniami planu stanowią własność
spółki. Ograniczenie realizacji planu zgodnie z Załącznikiem nr 13 wiąże
się z kosztami wypłaty odszkodowań z tytułu spadku wartości
nieruchomości, projekt nie określa źródeł finansowania tych kosztów.

Gmina Giżycko, pismo z 21 lutego
2014 r.

Projekt PZO formułuje wskazania do zmiany studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oznaczo to, że istniejące studia
i plany będą obowiązywać w obecnej formie do czasu ich ewentualnej zmiany przez Gminę. Oznacza to również, że formalnie zawarte w PZO
wskazania do zmiany studiów i miejscowych planów nie mają przełożenia na procesy wydawania pozwoleń na budowę, chociaż można się
liczyć z tym, że wskazania PZO będą brane pod uwagę przez RDOŚ w ramach ocen oddziaływania na obszar Natura 2000 lub na środowisko.
Co do meritum, to uwagę uwzględniono w części, dopuszczając możliwość realizacji zabudowy między drogą a jeziorem i wydłużając odcibek
brzegu, na którym można lokalizować pomosty, plaże itp. Na marginesie warto zauważyć, że obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko nie przewiduje zabudowy na północ od istniejącej zabudowy wsi Pierkunowo, tj. tam, gdzie
zabudowę przewiduje miejscowy plan z 2002 r.

179 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu
Kamionki (Uchwała Nr XXX/348/09 Rady Gminy Giżycko z dnia 29
sierpnia 2009 r.). Załącznik nr 13 nie uwzględnia ustaleń planu
dotyczących obszaru oznaczonego symbolem 1US oraz nie dopuszcza
lokalizacji plaży i nowych pomostów wzdłuż odcinka brzegu wskazanego
terenu.

Gmina Giżycko, pismo z 21 lutego
2014 r.

Uwagę uwzględniono dopuszczając możliwość lokalizacji plaży i pomostów. Na marginesie warto zaznaczyć, że miejscowy plan ni dopuszcza
realizacji na terenie 1US budynków, podczas gdy z map w GEOPORTALU wynika, że stoi tam już przynajmniej jeden budynek.

180 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pierkunowo,
gmina Giżycko (Uchwała Nr XII/133/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 21
grudnia 2007 r.). Tereny objęte ustaleniami planu stanowią własność
prywatną. Ograniczenie realizacji planu zgodnie z Załącznikiem nr 13
wiąże się z kosztami wypłaty odszkodowań z tytułu spadku wartości
nieruchomości, projekt nie określa źródeł finansowania tych kosztów.

Gmina Giżycko, pismo z 21 lutego
2014 r.

Załącznik nr 13 zmieniono tak, aby obejmował wszystkie tereny projektowanej zabudowy wyznaczone w miejscowym planie.
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Moduł B
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