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Recenzja 

projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB200002 Puszcza Augustowska 

 

I. Założenia do opracowania PZO 

1. Błędnie podano, że obszar lasów PA administrowany jest przez 7 nadleśnictw, gdyż 

Nadleśnictwo Białobrzegi zostało zlikwidowane z końcem 2004r. 

2. Błędnie podano, że nadleśnictwa i park narodowy funkcjonują w strukturach Ministerstwa 

Środowiska, tak nie jest. 

 

II. Szablon projektu dokumentacji planu 

1. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych planem (tab. 1.4) 

a. A409 cietrzew ‐ zapisano, że informacje o liczebności aktualnej niepewne. Informacje 

te są tak samo pewne, jak wszystkie inne dotyczące pozostałych gatunków 

(Zawadzka et al. 2011) – tokowiska wygasły, brak ptaków, a jedynie mogą być 

obserwowane sporadycznie zalatujące pojedyncze osobniki z Litwy lub znad Biebrzy. 

Obecny zapis w PZO  sugeruje, że liczebność cietrzewia nie jest dokładnie znana, czyli 

że być może gdzieś jeszcze są jakieś nieodkryte osobniki, przystępujące do rozrodu. 

Brak jest podstaw do takiego twierdzenia.  

b. Przy ustaniu przedmiotów ochrony Wykonawca nie uwzględnił udostępnionych mu 

przez Recenzenta i współautorów na II spotkaniu ZLW (grudzień 2011, Nadl. 

Pomorze) danych opracowanych na podstawie inwentaryzacji awifauny PA w 2011 r., 

o liczebności kilku kolejnych gatunków spoza załącznika I DP, spełniających próg 1% 

lęgowej populacji krajowej w obszarze, kwalifikujących się do uznania za przedmioty 

ochrony, zgodnie z par.  4 pkt 3 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 17 lutego 

2010 r. w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Gatunki te powinny być uznane za przedmioty ochrony w obszarze. Dotyczy to 

łabędzia niemego, kobuza i krętogłowa: 

pZ1 A036 
Łabędź 
niemy 

Cygnus 
olor 

80-100p  C A C B 

pZ2 A0 Kobuz 
Falco 
subbuteo 

30-40p  C B C C 

pZ3 A233 Krętogłów 
Jynx 
torquilla 

70-100p  C B C C 

 

2. Istniejące plany /programy zagospodarowania (tab. 2.5) 

a. Wykonawca nie uwzględnił, że plan rozwoju lokalnego gminy Krasnopol na lata 2004‐

2013 zawiera zapisy powodujące istotne zagrożenie dla przedmiotów ochrony w 



obszarze, ze względu na planowana farmę wiatrową „Krasnopol”, w której zasięgu 

odziaływania znajdą się miejsca żerowania gatunków będących przedmiotem 

ochrony w obszarze PLB200002: kani czarnej, orlika krzykliwego, błotniaka 

stawowego oraz bociana czarnego. Są to gatunki potencjalnie zagrożone kolizjami z 

turbinami, i planowana lokalizacja farmy może znacząco wpłynąć na spadek 

liczebności bociana czarnego oraz kani czarnej, które mają mało liczne populacje na 

terenie P. Augustowskiej.  

b. Wykonawca nie uwzględnił w analizach uchwały rady gminy Krasnopol z dnia 20 

kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany  studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnopol w celu lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Lokalizacja kolejnych elektrowni przy granicach, albo w 

granicach obszaru Natura 2000 będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

przedmioty ochrony. 

c. Według Wykonawcy prognoza odziaływania na środowisko  planu  urządzania lasu 

Nadleśnictwa Augustów na lata 2005‐2014 wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu dokumentu na przedmioty ochrony. Twierdzenie takie jest bezpodstawne, 

ponieważ wówczas nie były ustalone przedmioty ochrony w obszarze, nieznane były 

również parametry podlegające ocenie. Trudno więc przyjmować, że jakakolwiek 

ocena odziaływania na środowisko z 2004 r. uwzględniała wpływ działań 

gospodarczych w nadleśnictwie na gatunki (pod kątem stanu populacji, siedliska i 

perspektyw przetrwania), które zweryfikowano/ustalono jako przedmioty ochrony w 

roku 2012!  

d. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Głęboki Bród  (tworzony w 2011 r.) w 

prognozie odziaływania na środowisko nie uwzględnia wymogów ochrony wszystkich 

gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze, ustalonych po zakończeniu 

przygotowania planu urządzania (w 2012 r.), nie odnosi się także do parametrów 

(populacja, siedlisko, perspektywa zachowania), brakuje więc podstaw do 

twierdzenia Wykonawcy, że prognoza odziaływania na środowisko wykazała brak 

znacząco negatywnego wpływu dokumentu na przedmioty ochrony, bo nie poddano 

analizie wszystkich przedmiotów ochrony. Przykładowo, według zapisów prognozy 

odziaływania pul na środowisko np. wycinanie świerków zaatakowanych przez 

kornika drukarza nie wpływa negatywnie na dzięcioła trójpalczastego, co jest 

niezgodne z wynikami badań wybiórczości siedliskowej tego gatunku.  

e. Według Wykonawcy prognoza odziaływania na środowisko planu urządzania lasu 

Nadleśnictwa Szczebra na lata 2004‐2013 wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu dokumentu na przedmioty ochrony. Twierdzenie takie jest bezpodstawne, 

ponieważ w 2003 r. nie były ustalone przedmioty ochrony w obszarze. Trudno więc 

przyjmować, że jakakolwiek ocena odziaływania na środowisko z 2003 r. 

uwzględniała wpływ działań gospodarczych w nadleśnictwie na gatunki, które 

zweryfikowano/ustalono jako przedmioty ochrony w roku 2012!  

f. Wykonawca wprowadził zapis dotyczący  planu  urządzania lasu Nadleśnictwa Płaska 

na lata 2005‐2014, że prognoza odziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu dokumentu na przedmioty ochrony. Twierdzenie takie jest 

bezpodstawne, ponieważ w 2004 r. nie były ustalone przedmioty ochrony w 

obszarze. Trudno więc przyjmować, że jakakolwiek ocena odziaływania na 



środowisko z 2004 r. uwzględniała wpływ działań gospodarczych w nadleśnictwie na 

gatunki, które zweryfikowano/ustalono jako przedmioty ochrony w roku 2012!  

g. Pozostałe zapisy dotyczące konieczności uwzględnienia zapisów PZO w planach 

urządzania lasu są prawidłowe, i umożliwiają łączenie zaleceń ochronnych z 

zadaniami gospodarczymi lub dostosowanie tych ostatnich. 

 

3. Informacja o przedmiotach ochrony (tab. 2.6).  

a. Wykonawca uznał stopień rozpoznania gadożera za niedostateczny, zalecając 

potwierdzenie aktualnej lęgowości, co jest zadaniem raczej niewykonalnym, gdyż 

gatunek nie był obserwowany na terenie PA po 2006 r., trudno więc spodziewać się 

znalezienia  lęgów tego gatunku.  

b. W przypadku kolejnych 2 gatunków (kropiatka i zielonka), których rozpoznanie 

uznano za niedostateczne, Wykonawca nie zalecił żadnej inwentaryzacji stanowisk, 

co w mojej opinii jest błędne, i niekonsekwentne w porównaniu z  zapisami przy 

gadożerze, zwłaszcza że nie ma wątpliwości co do występowania tych gatunków. W 

przypadku obydwu gatunków, trudno wykrywalnych i słabo rozpoznanych, konieczne 

jest wykonanie inwentaryzacji.  

c. W przypadku cietrzewia rozpoznanie Wykonawca uznał za dostateczne.  Jest to w 

mojej opinii zapis właściwy, ale niespójny z zapisem w tabeli 1.4, gdzie Wykonawca 

podał, że informacje o liczebności aktualnej niepewne.  

d. Poza tym, zapisy w tabelach prawidłowe. 

 

4. Opis gatunków zwierząt (p. 2.6.1.)  

Generalnie jest prawidłowy, pomimo drobnych usterek stylistycznych i interpunkcyjnych. 

Przykładowo, można mieć zastrzeżenia do opisu kani rudej, którą Wykonawca określił jako 

„gatunek bardzo nieliczny z zagęszczeniami malejącymi od Pomorza Zachodniego na 

południowy wschód” – w przypadku kani rudej na większości obszaru kraju trudno mówić o 

zagęszczeniach, gdyż jej po prostu nie ma. Dyskusyjne jest także twierdzenie, że kania ruda 

gniazduje w typowym krajobrazie rolniczym.  

 

5. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych planem (moduł B, p. 3) 

a. W przypadku bociana czarnego, przy silnym spadku liczebności, potwierdzonym 

także danymi z 2012 r.,  należałoby rozważyć nadanie parametrom populacja  oraz 

szansa zachowania gatunku ocen U2 i ogólnej oceny U2.  

b. Na jakiej podstawie nadano ocenę ogólną B gadożerowi, i stan ochrony U1, skoro 

brak danych o lęgach od kilku lat, a wcześniej gniazdowała tylko 1 para? Jedna 

nieudokumentowana obserwacja (nota bene, w świetle obecnych standardów w 

ornitologii, nie wolno jej cytować bez akceptacji Komisji Faunistycznej, a na stronie 

KF  nie ma żadnej akceptacji obserwacji gadożera z ostatnich kilku lat w Puszczy 

Augustowskiej) nie daje podstawy do nadania takich ocen. Jeżeli Wykonawca uważa, 

że gadożer powinien pozostać w SDF jako przedmiot ochrony, to jedyne możliwe 

oceny dla tego gatunku to C oraz U2.  

 

6. Analiza zagrożeń (tab. 4) 



a. W przypadku bociana czarnego, orlika krzykliwego, kani czarnej oraz błotniaka 

stawowego do zagrożeń potencjalnych należy dopisać: 490 – inne rodzaje aktywności 

człowieka związane z urbanizacją – kolizja z turbinami farm wiatrowych. 

b. Na jakiej podstawie Wykonawca wpisał jako potencjalne zagrożenie dla gadożera: 

620 ‐ sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane w plenerze? Z moich 

informacji wynika, że na obszarze rezerwatu Kuriańskie Bagno, gdzie było jedyne 

stanowisko lęgowe gadożera,  tego rodzaju działalność nie jest planowana, i raczej 

nie jest dopuszczalna prawnie.  

c. Przy cietrzewiu należy jeszcze uzupełnić zagrożenia o:  190 – inne rodzaje praktyk 

leśnych  (dolesienia, poprawki, utrzymanie silnego zwarcia drzewostanów) 

 

7. Cele działań ochronnych (tab. 5) 

a. Cele działań ochronnych dla poszczególnych gatunków różnią się stopniem 

dokładności. Dla części gatunków podano konieczną do utrzymania liczebność 

minimalną, a dla innych jako cel tylko ogólny zapis „powstrzymanie spadku 

liczebności”. Np., dla kani czarnej podano liczebność minimalną, a dla kani rudej już 

nie. Należałoby to ujednolicić, bo trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego 

zróżnicowania. Cele ochrony wszystkich gatunków powinny być opisane z taką samą 

precyzją, w przeciwnym wypadku trudno będzie ocenić ich realizację pod kątem 

zgodności z zapisami PZO.  

b. Należy uzupełnić w tabeli, jaką liczebność minimalną planuje (uważa za wystarczającą 

dla zachowania gatunku) Wykonawca w stosunku do: bociana czarnego, kani rudej, 

bielika, gadożera, jarząbka, głuszca, kropiatki, zielonki, dubelta, lelka, zimorodka, 

lerki, gąsiorka, cietrzewia, perkoza dwuczubego, łyski, samotnika, dudka, trzciniaka, 

krzyżodzioba świerkowego, dziwonii. 

 

8. Ustalenie działań ochronnych (tab. 6).  

a. Kania czarna ‐ działanie 10 oraz kania ruda – działanie 13. Ograniczanie turystyki w 

pobliżu gniazd przez modyfikację przebiegu szlaków nie jest działaniem koniecznym, 

z wyjątkiem obszaru stref ochronnych. Należy doprecyzować ten zapis, bo w obecnej 

formie może budzić kontrowersje. 

b. Głuszec – działanie 23. Zakaz pracy harvestera powinien obowiązywać do 31.07 

(wpisana data 31.06 nie istnieje). 

c. Głuszec – działanie 24.  Wykonawca w ramach ochrony czynnej wpisał realizację 

Krajowego Programu Ochrony Głuszca, nie wyjaśniając na czym ten program polega. 

Wykonawca nie wyjaśnia, co oznaczają zastosowane skróty (HSI) ani też co oznaczają 

przypisane im wartości. Brakuje uzasadnienia, na jakiej podstawie Wykonawca zaleca 

uzyskanie takich, a nie innych wartości nieopisanych parametrów i jak ma to wpłynąć 

na głuszca.  

d. Zapisy Krajowego Programu Ochrony Głuszca są dość zaskakujące, zwłaszcza, że 

dotyczą obszarów, na których głuszec już wyginął kilka lat temu (Nadleśnictwa 

Szczebra i Płaska). Jeżeli Wykonawca nie planuje restytucji (a nie planuje), to w jakim 

celu nakazuje prowadzenie działań siedliskowych na obszarach opuszczonych przez 

głuszca?   



e. Przy działaniu nr 24 dla głuszca Wykonawca nie bierze pod uwagę potencjalnego 

negatywnego wpływu zalecanych zmian na stan siedliska, np. rozwoju trzcinnika, lub 

innych gatunków przekształcających runo leśne. Nie widomo, z czego wynikają 

zalecane zmiany zwarcia lub udziału podszytu, i czy w jakikolwiek sposób zostały 

zweryfikowane w terenie preferencjami głuszca. Można w to wątpić, biorąc pod 

uwagę fakt, że zalecenia te dotyczą części obszarów, na których głuszec nie 

występuje (nadleśnictwa Płaska i Szczebra).    

f. Głuszec ‐ działanie 25. Jaki jest sens planowania działań polegających na zakazie 

stosowania grodzeń  z siatki lub konieczności ich oznakowania na terenie nadleśnictw 

Płaska i Szczebra, w których głuszec nie występuje? Dodatkowo, Wykonawca planuje 

obciążyć kosztami takich działań nadleśnictwa. Należy ten zapis usunąć z Planu Zadań 

Ochronnych.   

g. Głuszec – Wykonawca w ogóle nie planuje działań związanych z restytucją głuszca i 

ochroną puli genetycznej gatunku, pomimo informacji o spadku liczebności populacji  

rzędu 7% rocznie. Przy pozostawieniu bez zmian obecnych zapisów dotyczących 

projektowanych działań ochronnych dla głuszca należy liczyć się z możliwością 

definitywnego wyginięcia gatunku w PA jeszcze w okresie obowiązywania niniejszego 

PZO. Tym samym, przygotowane w PZO zalecenia ochronne nie zapewnią należytej 

ochrony gatunku.  

h. Głuszec ‐ z niezrozumiałych powodów  Wykonawca wycofał się z wcześniejszych, 

przygotowanych przez siebie zapisów prezentowanych na IV spotkaniu ZLW, 

dotyczących konieczności rozpoczęcia procesu wsiedlania głuszca. Na spotkaniu tym 

jako recenzent kwestionowałam planowany przez Wykonawcę termin rozpoczęcia 

wsiedlania (po 5 latach, a nie od razu). Uwagi moje, wraz z informacją ustną oraz 

publikacjami na temat rozpoczynanego projektu  aktywnej ochrony głuszca w PA  

finansowanego z funduszu Life+, realizowanego przez Lasy Państwowe, zostały 

zaakceptowane.  

i. Głuszec – nie jest też jasne, dlaczego Wykonawca traktuje projekty ochrony głuszca 

w sposób wybiórczy – jeden, przygotowany przez PTOP akceptuje w pełni, nakazując 

kontrowersyjne działania, bez zamieszczenia niezbędnych wyjaśnień, drugi zaś, 

przygotowany przez LP ignoruje.  

j. Kropiatka – działanie nr 31, zielonka ‐ działanie nr 34 – nie jest mi znana metodyka 

GIOŚ oceny stanu populacji kropiatki lub zielonki, która zaleca Wykonawca. Jeżeli 

chodzi o podręcznik pod redakcją Chylareckiego, Sikory i Ceniana, to trzeba to 

wyraźnie napisać. Jeżeli Wykonawca ma na myśli jakieś inne opracowanie, to musi to 

doprecyzować.  

k. Działanie 72 – określenie „gatunki dziuplaste” ma zastosowanie głównie do drzew z 

dziuplami, gatunki ptaków zasiedlające dziuple nazywane są dziuplakami. 

l. Działanie 75 – przy weryfikacji obecności gatunków dziuplaków w drzewostanach 

planowanych do wyrębu należy wpisać termin realizacji: marzec‐maj.   

 

9. Ustalenie działań w zakresie monitoringu (tab. 7). 

a. Przy monitoringu żurawia brakuje informacji, ile punktów nasłuchowych powinno 

przypadać na każdą powierzchnię wielkości 100 km2. Proponuję zaplanować 10‐12 

punktów na każdym kwadracie 10 x 10 km.  



b. Niezrozumiałe jest wpisanie przez Wykonawcę jako podmiotu odpowiedzialnego obok 

RDOŚ w Białymstoku wybiórczo nazw organizacji ornitologicznych. O ile wskazanie jako 

podmiotu monitoringu ptaków szponiastych i bociana czarnego Komitetu Ochrony Orłów 

można uzasadnić, bo organizacja ta od 1993 r. prowadzi monitoring strefowych gatunków 

szponiastych w całym kraju, a Stowarzyszenie Ochrony Sów koordynuje krajowy program 

Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych i przyjęto powierzchnie i metodykę z tego programu, 

o tyle trudno zrozumieć wybiórcze wpisywanie przy niektórych gatunkach 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków. Proponuję albo wyjaśnić, dlaczego Wykonawca przypisuje konkretne gatunki 

konkretnym organizacjom, albo usunąć to. 

 

10. Przesłanki do  sporządzenia planu ochrony 

a. Zaplanowane w niniejszym dokumencie działania ochronne dla niemal wszystkich 

gatunków z wyjątkiem głuszca powinny  umożliwić skuteczną ochronę gatunków 

ptaków uznanych za przedmioty ochrony. Jeśli chodzi o głuszca, będzie to możliwe po 

wprowadzeniu niezbędnych korekt /uzupełnień zapisów. Z tego punktu widzenia 

przygotowanie planu ochrony nie jest konieczne.  

b. Przesłanki przemawiające za wykonaniem planu ochrony to: (1) nierównomierny stan 

poznania/zbadania wszystkich gatunków ptaków, uznanych za przedmioty ochrony, 

wymagający prowadzenia dalszych badań, prac, programów monitoringu i projektów 

ochrony. Wskazuje na to także stosunkowo skromna lista publikacji dotycząca 

awifauny terenu. (2) W zbyt małym stopniu, w stosunku do rozpoznanych wielkości 

populacji, wyznaczone zostały strefy ochronne – konieczne przeprowadzenie 

dokładnej inwentaryzacji. (3) interpretacja art. 28. ust. 11 p. 3 ustawy o ochronie 

przyrody, mówiącego że planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru 

Natura 2000 lub jego części pokrywającego się z obszarem nadleśnictwa, dla którego 

ustanowiony plan urządzenia lasu został poddany ocenie oddziaływania na 

środowisko. Przy dosłownej interpretacji tego zapisu,  PZO nie obowiązywałyby na 

obszarach nadleśnictw.  Wówczas jedyną możliwość skutecznej ochrony ptaków i 

zarazem wywiązania się Polski z realizacji prawa Wspólnotowego na mocy Dyrektywy 

Ptasiej byłoby przygotowanie  planu ochrony.  
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12. Zmiany SDF 

a. W tabeli 3.2.a dotyczącej ptaków z załącznika I  DP  w przypadku gadożera i 

cietrzewia oceny literowe podano nieprawidłowo.  Ocena B nie może być nadana 

gatunkowi, którego liczebność wynosi 0 lub zawiera się w przedziale 0‐1 (gadożer), 

oraz 0‐4 (cietrzew), czyli co do których brak pewności występowania i rozrodu na 

terenie obszaru. Obecność tych gatunków w SDF i uznanie ich za przedmiot ochrony 

jest dyskusyjne, ponieważ obydwa na terenie puszczy wyginęły w ciągu kilku 

ostatnich lat. W przypadku cietrzewia są pojedyncze obserwacje zalatujących 

ptaków, w przypadku gadożera brak wiarygodnych obserwacji. Przychylam się do 

arbitralnej decyzji Wykonawcy o pozostawieniu tych obydwu gatunków w SDF (do 

niedawna były gatunkami lęgowymi, i ich pojawienie się ponowne nie jest 

wykluczone), ale co najwyżej z oceną C.  

b. Ponadto, w tabeli tej należy zaznaczyć, że liczebność głuszca i cietrzewia odnosi się 

do osobników, a bąka, derkacza i dubelta do samców. 

c. Nie zostały zmienione, w związku z czym zawierają dane błędne lub nieaktualne, 

następujące punkty całego SDF:  

 4.1. Opis obszaru: Tabela 4 i opis obszaru  ‐ nieprawidłowo podano że PA leży na pograniczu 

Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej (leży na Równinie Augustowskiej), oraz że 

główną rzeką jest Wołkuszanka (jest Czarna Hańcza), nazwę rzeki Rospudy napisano Rozpuda. 



Nieprawidłowo opisano też drzewostany ( w rzeczywistości dominują mało urozmaicone bory 

świeże). 

 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie: nieprawidłowo podano liczbę ptaków z Zał. I DP, 

ponadto błędne są informacje o: błotniaku łąkowym, cietrzewiu, gadożerze, krasce, łabędziu 

krzykliwym oraz podgorzałce. Opis musi zostać zaktualizowany, stosownie do zawartości 

tabel 3.2.a i 3.2.b. 

 4.3 Zagrożenia: ‐ nieaktualne dane o budowie autostrad, brak danych o przekształcaniu 

ekstensywnego rolnictwa, zabudowie i wycinaniu starych drzewostanów.  

 4.6 Dokumentacja – Źródła danych ‐ niemal wszystkie pozycje nieaktualne, i na dodatek nie 

wykorzystane w poprzednich wersjach SDF. Z cytowanych tam pozycji należy pozostawić 

jedynie prace: Sikora et al. 2007, Wilk et al. 2010, oraz uzupełnić wykaz o literaturę faktycznie 

wykorzystaną przy tworzeniu PZO.  

 6.2 Zarządzanie obszarem – dane nieaktualne. 

 

Podsumowanie 

Tworzenie projektów planów zadań ochronnych jest w polskich realiach nowym wyzwaniem, 

wymagającym dużej wiedzy przyrodniczej i znajomości wielu aspektów prawnych. Projekt Planu 

Zadań Ochronnych dla obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska został przygotowany przez Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku generalnie prawidłowo i zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 17  lutego 2010 r. Moje wypunktowane 

powyżej uwagi i zastrzeżenia  mają głównie charakter szczegółowych uzupełnień. W większości 

przypadków nie dotyczą spraw zasadniczych, lecz szczegółowych zapisów, których poprawa często 

wymaga tylko niewielkiej korekty. Generalnie dane o liczebności i stanie ochrony gatunków ptaków 

oparte są o aktualne, dostępne materiały i literaturę, ocena stanu ochrony wykonana została 

prawidłowo, a dla większości gatunków (z wyjątkiem głuszca) zaprojektowane działania ochronne, o 

ile zostaną zrealizowane, powinny wpłynąć na poprawę stanu populacji. Pozytywnie oceniam zawarte 

w planie zapisy dotyczące ochrony gatunków ptaków związanych ze starodrzewami. Zalecenia 

ochronne uwzględniają wymagania ekologiczne dużych ptaków szponiastych, bociana czarnego oraz 

dziuplaków, jednak ich realizacja może okazać się niewykonalna ze względu na sprzeczność zapisów 

różnych dokumentów.  

Najważniejsze zastrzeżenia wobec opiniowanego projektu PZO dotyczą:  

  nieuwzględnienia wśród przedmiotów ochrony w obszarze łabędzia niemego, kobuza i 

krętogłowa, 

 oceny wpływu dokumentów planistycznych na przedmioty ochrony: planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasnopol oraz rzetelności i wiarygodności przeprowadzonych ocen 

odziaływania na przedmioty ochrony w obszarze planów urządzania lasu dla nadleśnictw,  

 niejednolicie zapisanych celów działań ochronnych dla poszczególnych gatunków, 

 braku zapisania konieczności rozpoczęcia dosiedlania/restytucji głuszca oraz bezkrytycznego 

włączenia do działań ochronnych Krajowego Programu Ochrony Głuszca. W konsekwencji 

głuszec, mający w Puszczy Augustowskiej jedno z 4 stanowisk występowania w Polsce i blisko 

10% krajowej populacji, nie ma zaprojektowanych działań, które zapewniałyby prawidłową 



ochronę tego gatunku. Bez zmiany tego stanu rzeczy projekt PZO nie powinien zostać 

zatwierdzony,  

 oceny statusu i stanu zbadania gadożera i cietrzewia, przewijającego się we wszystkich 

kolejnych punktach PZO, 

 braku aktualizacji opisowej części SDF. 

Na jakość i spójność opracowanego dokumentu rzutuje uwarunkowane przepisami ustawowymi 

wyłącznie obszaru Wigierskiego Parku Narodowego z obszaru objętego PZO. W konsekwencji takich 

uregulowań oceny statusu, stanu ochrony, zagrożeń  oraz formułowanych zaleceń ochronnych dla 

gatunków ptaków z obszaru parku i pozostałej części obszaru PLB200002 mogą się różnić, co nie 

pozostanie bez wpływu na ostateczną efektywność i spójność projektowanych działań ochronnych i 

monitoringowych.  

Dodatkowym problemem, który będzie rzutował na możliwość skutecznej realizacji działań 

ochronnych jest sprzeczność lub przynajmniej  niespójność zapisów ustawy o ochronie przyrody i 

ustawy o lasach. Zgodnie z ustawą o lasach, nadleśnictwa nie mają podstaw prawnych do realizacji 

zapisów PZO, które są sprzeczne lub nieuwzględnione w planach urządzania lasu. Próbę rozwiązania 

tego problemu podjął Wykonawca, akcentując potrzebę uwzględnienia zapisów PZO w 

przygotowywanych obecnie planach urządzania lasu. Nie jest jasne, w jakim trybie i w jakim zakresie 

będzie możliwe uzgodnienie tych dokumentów. Wprowadzenie zapisów do planu urządzania 

prawdopodobnie nie będzie możliwe w przypadku nadleśnictw, które mają taki plan niedawno 

ukończony (N. Głęboki Bród), lub jeszcze obowiązujący  przez najbliższe lata (N. Augustów i Płaska). 

Sprawa ta budzi wiele kontrowersji ze strony Lasów Państwowych. Kwestia zależności pomiędzy 

planem urządzania lasu i planem zadań ochronnych powinna zostać jednoznacznie wyjaśniona i 

uregulowana na szczeblu Ministerstwa Środowiska. Podobny problem dotyczy zaleceń ochronnych i 

zakazów na gruntach prywatnych. Kwestia trybu wprowadzania i egzekwowania zapisów PZO w 

stosunku do gruntów prywatnych powinna zostać wyjaśniona przez Ministerstwo Środowiska. W 

przeciwnym wypadku, najlepsze nawet zalecenia ochronne pozostaną martwe, ochrona gatunków 

nieskuteczna, a nasz kraj będzie pozywany przez Komisję Europejską przed ETS za niewypełnianie 

zapisów prawa wspólnotowego, pomimo opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000.  


