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Opinia o propozycji „Planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 (PLB200002) 

„Puszcza Augustowska” 

 

Przedłożony dokument został opracowany w ramach realizacji projektu 

POIS.05.03.00-00-275/10 „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 

2000 Ostoja Wigierska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 5.3 priorytetu V. Ponieważ opisywany 

dokument w sposób oczywisty dotyczy zadań ochronnych wykonywanych dla populacji 

ptaków będących przedmiotem ochrony na tym obszarze, jako nie-ornitolog nie będę 

dyskutował ich zasadności, co zdecydowanie lepiej oceni specjalista, lecz skupię się na 

uwagach o ich potencjalnym wpływie na występujące tam siedliska oraz gatunki roślin.  

W opisywany obszarze występują liczne stanowiska roślin z Dyrektywy Siedliskowej 

oraz innych gatunków chronionych prawem krajowym, m.in. sasanka otwarta (Pulsatilla 

patens), skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), leniec bezpodkwiatkowy (Thesium 

ebracteatum), etc. Wiele z nich rośnie na obszarach objętych proponowanym zadaniami 

ochronnymi (m.in. okolice wsi Sarnetki ze stanowiskiem S. hirculus). Potencjalnie zatem, 

niektóre z proponowanych zabiegów mogą także wpływać na te populacje. Na przykład zbyt 

późne koszenie (działanie 36 prowadzone dla ochrony stanowisk derkacza lub 69 dla kszyka), 

prowadzone w np. w sierpniu, może negatywnie wpływać na zawiązywanie nasion przez 

skalnice torfowiskową, która kwitnie właśnie pod koniec lata. Należałoby zatem odpowiednio 

zoptymalizować termin koszenia (i zapisać to w planie), aby zarówno populacje ptaków, jak i 

roślin były odpowiednio chronione. Szczęśliwie takie potencjalnie „kolizyjne” sytuacje są 

pojedyncze, a po analizie proponowanych zabiegów wydaje się, że generalnie nie powinny 

mieć one negatywnego wpływu na gatunki roślin, a w wielu przypadkach, gdzie np. na 

terenach zajmowanych przez zbiorowiska mszyste proponuje się zabiegi mające zapobiegać 

naturalnym procesom sukcesji (np. koszenie), mogą nawet wpływać na nie w sposób 
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pozytywny. Dla celów naukowych oraz ochroniarskich warto jednak w takich przypadkach 

monitorować konkretne populacje.  

Z zadowoleniem odbieram także planowane poszerzanie obszarów starodrzewów oraz 

zwiększanie powierzchni zadrzewionych kęp pozostających przy powierzchniach zrębowych, 

nie tylko z powodu zachowania ich walorów ornitologicznych czy botanicznych, ale przede 

wszystkim z punktu widzenia ochrony całości różnorodności biologicznej tego obszaru. 
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