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Nowe spojrzenie  
na zalaną łąkę, 
czyli słowo o retencji

Retencja to proces zatrzy-
mywania wody pozwalający na 
lokalne zwiększenie zasobów 
wodnych i spowolnienie odpły-
wu. Retencja powoduje, że rzeki 
płyną, gdy nie pada deszcz. Mo-
że być naturalna, np. w strefie 
korzeniowej lub w wodach pod-
ziemnych, lub sztuczna – w bu-
dowanych zbiornikach. Rola re-
tencji bywa spektakularna – jak 
w przypadku ochrony przed po-
wodzią lub zabezpieczenia przed 
suszą, lub całkiem „codzienna”, 
gdy pozwala na wyrównanie od-
pływu rzek. Retencja jest mie-
rzona objętością wody, jaką uda-
ło się na pewnym terenie zatrzy-
mać, lub czasem, o jaki udało 
się spowolnić proces odpływu. 
Naturalnymi obszarami reten-
cjonującymi wodę są mokradła, 
lasy i naturalne (lub utrzymy-
wane w odpowiedniej kulturze 
melioracyjnej) łąki. Z punktu wi-
dzenia ochrony zasobów wod-
nych zlewni, zalana wodami wio-
sennych zalewów biebrzańska 
łąka to bardzo pożądany ele-
ment retencji.

Większość działań człowieka 
prowadzi do ograniczenia reten-
cji. Szczelna zabudowa miast po-
woduje utrudnienia w przesiąka-
niu wody w głąb gleby. Poprawia-
jąca się jakość dróg poprzez ich 
poszerzanie i utwardzanie, ograni-
czanie powierzchni obszarów zie-
lonych w miastach oraz budowa 
nowych osiedli powodują zmniej-
szanie się powierzchni obszarów 

mogących „chłonąć” wodę. Zwięk-
sza się natomiast powierzchnia ob-
szarów, po których powierzchni 
woda szybko spływa do kanali-
zacji deszczowej i dalej – do naj-
bliższego cieku, powodując wez-
brania. Zmniejszona retencja daje 
o sobie znać szczególnie w okre-
sach intensywnych opadów, kiedy 
to ograniczone możliwość spowal-
niania odpływu powodują koncen-
trację przepływu i szybkie wez-
brania. W zlewniach o bardzo ni-
skiej retencji powstają nawet tzw. 
„flash floods” (ang. „powodzie bły-

skawiczne”), które na obszarach 
o wysokim zagęszczeniu zabudo-
wy prowadzą do powstania niespo-
dziewanych i bardzo dotkliwych 
w skutkach zagrożeń. Warunki kli-
matyczne ostatnich lat dodatkowo 
weryfikują możliwości retencyjne 
i nadzieje związane z budową wiel-
kich sztucznych zbiorników. Kry-
zys wodny w Kapsztadzie (RPA), 
jakiego to miasto doświadcza w tej 
właśnie chwili, wynika z kurczą-
cych się w wyniku parowania za-
sobów wodnych w zbiornikach za-
opatrujących miasto w wodę. Po-

kazuje to, że wyzwania płynące 
ze zmian klimatu wymagają zde-
finiowania dbałości o retencję od 
nowa. 

Malejąca retencja przekłada się 
na ekonomię: w RPA w wyniku su-
szy oraz niedostatecznej retencji 
wody, w ciągu ostatnich dwóch 
lat pracę w rolnictwie straciło po-
nad 50 000 osób. W Kapsztadzie 
wprowadzono ograniczenia w do-
stawach wody do 50 litrów na oso-
bę na 1 dzień. W Polsce, wody zu-
żywamy średnio trzy razy tyle…
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Jak dbamy o retencję?
Mówiąc o retencji należy sobie uświado-

mić, że dbałość o zasoby wodne znajduje wy-
raz w wielu sferach naszego życia. W pla-
nach zagospodarowania przestrzennego 
lub warunkach zabudowy działek wskazu-
je się powierzchnię „biologicznie czynną” 
m.in. w celu umożliwienia zachowania lo-
kalnej retencji wody w glebie. Niezabudo-
wana część działki pozwala na infiltrację – 
przesiąkanie wody opadowej do głębszych 
warstw profilu glebowego. Woda ta, za ja-
kiś czas co prawda dopłynie do cieku i za-
sili odpływ, jednak w międzyczasie zosta-
nie zakumulowana jako woda glebowa lub 
w wodach podziemnych. W nowoczesnym 
podejściu do gospodarowania wodami, re-
tencja uzyskuje priorytet wyższy, niż kie-
dykolwiek wcześniej. Naszym lokalnym wy-
razem nowoczesnego podejścia do gospo-
darki wodnej jest renaturyzacja rzek oraz 
wprowadzanie właściwych zasad korzysta-
nia z wód poprzez np. promowanie przywra-
cania funkcji budowli piętrzących w sys- temach melioracyjnych. Pamiętajmy, że to 

właśnie dzięki relatywnie wysokiej reten-
cji wody w dolinie Biebrzy, w okresach su-
szy jest to jeden z niewielu obszarów w na-
szym regionie gdzie można prowadzić jaką-
kolwiek działalność rolniczą. Dowody na to 
znajdziemy we wspomnieniach z roku 2015, 
gdy z uwagi na długotrwałą suszę łąki po-
łożone poza doliną nie dały niemal żadne-
go plonu siana. Dolina Biebrzy była wów-
czas jednym z niewielu obszarów w woj. 
podlaskim, gdzie produktywność łąk zosta-
ła utrzymana. Dzięki retencji.

Zalana łąka – strata czy zysk?
Retencja na pewno się więc opłaca. Pó-

ki co, w szerokiej skali całej zlewni. Da się 
bowiem obliczyć wartość retencji wody 
w zlewniach na podstawie rzeczywistych 
kosztów ponoszonych przez inwestorów (np. 
samorząd lokalny) na zwiększanie zasobów 
wodnych. W zlewni Biebrzy wartość retencji 
wodnej wynosi około 2 zł za metr sześcien-
ny wody na rok. Nie jest to wartość hipo-
tetyczna – tyle bowiem lokalni inwestorzy 
(samorządy, indywidualni właściciele, La-
sy Państwowe) w latach 2001-2012 zapła-
cili za działania, których głównym celem 
było „zwiększenie retencji”. Tymi działania-
mi były m.in. budowa zbiornika wodnego 
w Korycinie (rz. Kumiałka, dopływ Brzo-
zówki i w końcu Biebrzy), w Karpowiczach 
(rz. Brzozówka, dopływ Biebrzy) czy przebu-
dowa zbiornika w Bobrze Wielkiej (rz. Bie-
brza). Takie koszty rzeczywiście poniesio-
no, by zwiększyć retencję zlewni Biebrzy.

Odpowiedź na pytanie postawione w ty-
tule wydaje się więc jednoznaczna. Reten-
cja się opłaca. Nie chodzi tu jednak o „opła-
calność” w kontekście zniwelowania strat 
siana, jakie rolnicy mogą ponosić w wyni-
ku podtopienia użytków zielonych. Retencja 
wody jest działaniem zupełnie odmiennym, 
niezwiązanym z użytkowaniem rolniczym. 

Zwiększanie retencji następuje bowiem bez 
względu na to, czy teren jest użytkowany 
czy nie. Retencja zlewni ulega zmniejszeniu, 
gdy próbuje się usuwać wodę z terenu, np. 
poprzez odnowienie rowów melioracyjnych 
bez odnowienia budowli piętrzących. Na ob-
szarach, z których nie usuwa się wód za-
lewowych, retencja powinna więc być pro-
mowana i premiowana.

Dopłata retencyjna?
Holistyczne spojrzenie na zarządzanie za-

sobami wodnymi zlewni wymaga równego 
traktowania wody zgromadzonej w niewiel-
kich sztucznych zbiornikach wodnych z wo-
dami, które rolnicy w tej właśnie chwili „re-
tencjonują” na swojej zalanej wodami wio-
sennych zalewów łące. Z punktu widzenia 
obszarów położonych poniżej, np. w doli-
nie Narwi, sposób retencjonowania wody 
na obszarach położonych powyżej nie ma 
istotnego znaczenia. Najważniejsze jest to, 
że woda jest zatrzymywana powyżej, a więc 
gdzieś w dolinie Biebrzy i nie odpływa szyb-
ko w dół. Korzystają z tego wszyscy użyt-
kownicy obszarów położonych np. w dolinie 
Narwi poniżej Łomży. Takie podejście do re-
tencji wody, wynikające z analizy hydrolo-
gicznej, stawia na równi retencję w zbior-
nikach z naturalną retencją wody na pod-
topionej łące. Dlaczego relatywnie inwazyj-
ne przedsięwzięcia budowlane polegające 
na budowie zbiorników retencyjnych ma-
ją więc być promowane, a działania użyt-
kowników łąk w dolinie pozwalających na 
ich okresowe, naturalne podtapianie (ina-
czej: zwiększających retencję zlewni) zosta-
ją pominięte? 

Zadając to pytanie, wraz z zespołem eks-
pertów i przyrodników z organizacji poza-
rządowych rozpoczęliśmy prace nad okre-
śleniem możliwości wprowadzenia tzw. „do-
płaty retencyjnej”. Choć dolina Biebrzy jest 
w tym zakresie bardzo osobliwa z uwagi 

na relatywnie niski stopień przekształce-
nia oraz uwarunkowania geomorfologiczne 
(obszar, spadek) i hydrologiczne (położenie 
w dolnej część zlewni), była ona przedmio-
tem pierwszych w Polsce rozważań o okre-
śleniu wartości retencji wody i określeniu 
sposobów wyceny dopłaty retencyjnej.

Określenie wartości wody retencjonowa-
nej na łące jest proste: wystarczy znać po-
wierzchnię łąki, średnią głębokość podtopie-
nia oraz czas jego trwania w roku. Dodat-
kowo, należy określić wartość retencji wo-
dy na danym obszarze – dokonaliśmy tego 
na podstawie kosztów budowy i eksploata-
cji małych zbiorników retencyjnych. Gdyby 
1 ha łąki był zalany cały rok warstwą wo-
dy o głębokości 20 cm, wówczas wartość 
retencji na tym terenie wyniosłaby około 
4000 zł. Dla tego samego scenariusza pod-
topienia trwającego pół roku – wartość re-
tencji wyniosłaby odpowiednio 2000 zł. Dla 
jednego miesiąca – około 330 zł. Zgodnie 
z przedstawionymi założeniami postulowali-
śmy niedawno wprowadzenie takiego algo-
rytmu obliczania „nowej” dopłaty. Dopłaty 
promującej działania istotne nie tylko w ska-
li lokalnej, ale – przede wszystkim – w skali 
całej zlewni Narwi i Wisły. Woda retencjo-
nowana na łące w końcu zasili bowiem od-
pływ kolejnych rzek, pozwalając na utrzy-
manie zasobów wodnych. Przewrotnie, sko-
ro znajdują się fundusze na budowę zbiorni-
ków retencyjnych, dlaczego tożsame z punk-
tu widzenia retencji zlewni oddziaływania 
użytkowników obszarów zalewowych nie 
są premiowane?

Rzeczywistość czy marzenia  
o dopłacie?
Wprowadzenie dopłaty retencyjnej wyma-

ga precyzyjnego monitoringu hydrologicz-
nego. Do jej określenia należy bowiem znać 
głębokość podtopienia i czas jego trwania, 
co wymaga wprowadzenia kompleksowej 
metodyki wyceny. Na obecnym etapie, do-
płata retencyjna została zaproponowana ja-
ko rekomendacja zmian w programie rol-
nośrodowiskowym w wymiarze większym, 
niż tylko odnoszącym się do naturalnie pod-
tapianych łąk. Piętrzenie wody przez bo-
bry ma bowiem – w kontekście retencji – 
bardzo podobny wymiar. Wydaje się jed-
nak, że wprowadzenie dopłaty retencyjnej 
z pewnymi obostrzeniami (np. zakaz przy-
spieszania odpływu z łąk objętych dopłatą) 
byłoby działaniem pozwalającym na osią-
gnięcie sukcesu zarówno w lokalnym wy-
miarze gospodarczym jak również na polu 
ochrony przyrody bagiennych łąk. Dopłata 
retencyjna pozwoliłaby bowiem na ograni-
czenie presji wynikającej z chęci osuszania 
bagiennych łąk w celu zwiększenia plonu 
siana i ograniczenia zasięgów podtopień.

Mnie osobiście, wprowadzenie dopłaty re-
tencyjnej wydaje się w perspektywie kilku-
nastu lat możliwe i pożądane. Nawet, jeżeli 
w tym momencie ten sposób promowania 
naturalnej retencji wydawać by się mógł ko-
muś daleki od rzeczywistości, warto sobie 
przypomnieć sytuację z lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku. Czy ktokolwiek nawet w od-
ważnych prognozach myślał o programach 
rolnośrodowiskowych, które obecnie stano-
wią motor rozwoju rolnictwa na wielu ob-
szarach Unii Europejskiej, w tym w Doli-
nie Biebrzy? Czy w roku 1990 ktoś mógł 
się spodziewać dopłat za działania mają-
ce na celu ochronę wodniczki czy dubelta? 
Mam nadzieję, że w kwestii dopłaty reten-
cyjnej zostanie powtórzona historia innych 
dopłat programów rolnośrodowiskowych.

Dr Mateusz Grygoruk,
Zakład Hydrologii 
i Zasobów Wodnych, 
Szkoła Główna  
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, 
m.grygoruk@levis.sggw.pl

Ciekawostki
Biebrzańska retencja:
  ok. 500 mln m3 wody jest 
zakumulowanej 
w mokradłach Doliny 
Biebrzy. To mniej więcej tyle, 
ile w jednym z największych 
Polskich zbiorników 
retencyjnych – jez. Solińskim 
w Bieszczadach.

  objętość wiosennych wód 
zalewowych w Dolinie 
Biebrzy (licząc wyłącznie 
wodę na powierzchni terenu) 
to średnio około 40 mln m3 

i jest porównywalna 
z objętością retencji czynnej 
jez. Siemianówka.

  w zlewni Biebrzy wartość 
retencji 1 m3 wody w ciągu 
roku wyceniono na około 2 zł. 
Oznacza to, że w skali zlewni 
Biebrzy, 1 hektar łąki 
podtopionej przez 3 miesiące 
warstwą wody 20 cm ma 
wartość około 1000 zł.

  obliczenia hydrologiczne 
i ekonomiczne wskazują, że 
na przestrzeni lat 1995-2011 
wartość retencji wód 
zalewowych w Dolnym 
Basenie doliny Biebrzy 
(odcinek pomiędzy Osowcem 
a Burzynem) wyniosła 
średnio około 5,5 mln zł 
rocznie.

fot. C. Werpachowski
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Ochrona ekosystemów 
leśnych w Parku

Biebrzański PN znany jest przede wszyst-
kim z bagiennych nieużytków i łąk tworzą-
cych rozległe nieleśne ekosystemy będące 
niezwykle cenną ostoją wielu bardzo rzad-
kich gatunków flory i fauny (przede wszyst-
kim ptaków). Nie sposób w Parku jednak 
przejść obojętnie wobec ekosystemów le-
śnych. Chociażby z tego powodu, że lasy 
zajmują ponad ¼ powierzchni Parku, czy-
li 15 tys. ha. Dlatego też ekosystemy leśne 
wymagają szczególnej troski i opieki. Wy-
raża się ona zarówno realizacją ochrony 
biernej i czynnej. Ochrona bierna polega 
głównie na obserwowaniu naturalnych pro-
cesów zachodzących w lesie. Przykładem 
takiego podejścia mogą być lasy Czerwo-
nego Bagna i Grzęd czy Brzeziny Ciszew-
skie lub Kapickie, gdzie z wyjątkiem prac 
interwencyjnych polegających np. na usu-
waniu drzew niebezpiecznych dla turystów 
nie wykonuje się żadnych zabiegów. Po kil-
kunastu latach łatwo zauważyć jak zdyna-
mizowały się w nich procesy naturalne po-
wodujące, że lasy te „zdziczały” przyjmu-
jąc puszczański charakter. Spodobało się 
to np. bardzo rzadkiemu drapieżnikowi, ja-
kim jest ryś. Widujemy go coraz częściej we 
wszystkich częściach Parku.  Lasy to cenne 
miejsca lęgowe dla orlików, bielika batalio-
na. Są też obszary leśne, które wymagają 
zdecydowanych działań ochrony czynnej. 
Zabiegi takie w 2017 r. były realizowane 
w całym Parku, ale ich koncentracja miała 
miejsce przede wszystkim na terenie base-
nu dolnego, gdzie istnieje potrzeba stabili-
zacji drzewostanów sosnowych by wzmoc-
nić ich odporność na działanie czynników 
biotycznych np. masowo pojawiających się 
owadów żerujących na aparacie asymilacyj-
nym czy czynników abiotycznych np. po-
wtarzające się okresowo trąby powietrzne. 
Należy podkreślić, że prace te są prowadzo-
ne są w drzewostanach o charakterze jed-
nowiekowych monokultur (w zdecydowanej 
większości jest to sosna) i w konsekwencji 
mają wzmocnić te lasy. Działania prowa-
dzone są na niewielką skalę i w miejscach 

najbardziej potrzebnych – łącznie trzebie-
że wczesne i późne (tak fachowo nazywa 
się rodzaj cięć pielęgnacyjnych) wykonano 
na powierzchni zaledwie 78 ha. 

Ponadto w młodszych drzewostanach 
i uprawach prowadzono cięcia w postaci 
czyszczeń wczesnych i późnych (eliminowa-
no najsłabsze osobniki młodych drzew: ob-
umierające, uszkodzone mechanicznie czy 
takie, które nie rokują dobrym rozwojem 
na przyszłość) – łączna powierzchnia to ok. 
7 ha. Drewno pozyskane z tych prac trafi-
ło na lokalny rynek i było zakupione przez 
miejscowych przedsiębiorców jak również 
przez społeczność lokalną, realizując tym 
samym zasadę zrównoważonego rozwoju.

Pielęgnowano także remizy, oszyjki 
i okrajki – czyli założenia drzew i krze-
wów mających zwiększyć różnorodność bio-
logiczną i biocenotyczną (drzewa i krzewy 
owocowe mające np. zwiększyć bazę pokar-
mową dla zwierząt, dać dodatkowe schro-
nienie itp.) w najbardziej ubogich fragmen-
tach lasów – łączna powierzchnia objęta 
pielęgnacją wyniosła ok. 14 ha.

Działanie ochronne w lasach Parku to 
także różnego rodzaju monitoring np. owa-
dów żerujących na aparacie asymilacyjnym 
jak strzygonia choinówka czy borecznik so-
snowiec, sprawdzano stany liczebne brudni-
cy mniszki, która może okresowo pojawiać 
się w bardzo dużych ilościach czy wresz-

cie ilości osławionego przy okazji Puszczy 
Białowieskiej kornika drukarza. Kontrolo-
wano także eksperymenty dotyczące zwal-
czania dębu czerwonego – obcego dla na-
szej flory gatunku drzewa. Monitorowano 
wreszcie tak rzadkie gatunki jak wilk i ryś 
oraz prowadzono inwentaryzację dużych 
ssaków kopytnych (sarna, jeleń, łoś) oraz 
dzika (w tym poszukiwania osobników mar-
twych ze względu na ASF).

Rok 2017 upłynął pod dyktando ekstre-
malnych ilości opadów i wysokiego pozio-
mu wód w ekosystemach otwartych. Nie-
stety, nie obyło się także bez zjawisk eks-
tremalnych na terenach leśnych. Nocą 29 
czerwca 2017 r. w święto Piotra i Pawła 
w kompleksie leśnym Trzyrzeczki (basen 
górny doliny Biebrzy) przeszła trąba po-
wietrzna powalając bardzo dużo drzew (na 
szczęście na niezbyt dużym obszarze), któ-
rych łączna masa wyniosła ok. 900 m sze-
ściennych drewna (to bardzo dużo w po-
równaniu z całością drewna, które pozy-
skuje się w Parku). 

Wśród ekosystemów leśnych Parku wystę-
pują też lasy prywatne, nad którymi Park 
w imieniu Starostwa Powiatowego w Graje-
wie (lasy w gminie Radziłów) i w Mońkach 
(lasy w gminie Goniądz, Jaświły) Park spra-
wuje nadzór. W związku z tym raz na jakiś 
czas wspólnie z Nadleśnictwem Knyszyn 
i Starostwem Powiatowym w Mońkach or-
ganizujemy spotkania szkoleniowe, w trak-
cie których informujemy prywatnych wła-
ścicieli lasów nt. gospodarowania w lasach 
niepaństwowych. Prace o podobnym cha-
rakterze będą kontynuowane w biebrzań-
skich lasach na terenie Parku w roku 2018.   

 
 
Artur Wiatr,
kierownik Ośrodka 
Wdrażania Zadań 
Ochronnych, BbPN

Masz  
pytanie?
Poniżej telefony 
pracowników zajmujących 
się m.in. ekosystemami 
leśnymi

Jan Bojsza 
Kierownik Obwodu 
Ochronnego Trzyrzeczki 
tel. 600 277 586
 
Andrzej Sikora 
Kierownik Obrębu Ochronnego  
Basenu Środkowego Północ 
tel. 668 446 884

Jerzy Rolnik
Kierownik Obrębu Ochronnego  
Basenu Środkowego Południe 
tel. 668 446 884

Robert Kowalewski 
Kierownik Obrębu Ochronnego 
Basenu Dolnego 
tel. 600 825 630

Nasadzenia dębu czerwonego, fot.C. Werpachowski

Prace porzadkowe w borach sosnowych, fot.C. Werpachowski
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Planowanie przestrzenne  
w zgodzie z przyrodą

Działania dążące do ochrony przyrody 
sięgają dawnych czasów. Potrzeba chronie-
nia wyjątkowej i pięknej przyrody w formie 
parku narodowego zrodziła się w XIX w. 
To właśnie wtedy na terenie Stanów Zjed-
noczonych powstał pierwszy park narodo-
wy. Park Narodowy Yellowstone zainicjo-
wał późniejsze powstanie parków narodo-
wych w Europie. W Polsce ta forma ochro-
ny przyrody została ustanowiona nieco póź-
niej, a mianowicie w XX w. Definicja par-
ku narodowego została zawarta w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody. Zgodnie z zapisami ustawy park na-
rodowy „obejmuje obszar wyróżniający się 
szczególnymi wartościami przyrodniczy-
mi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 
i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 ha, na którym ochronie podlega 
cała przyroda oraz walory krajobrazowe”. 
Aby chronić wyjątkowe tereny parków na-
rodowych przed zagrożeniami zewnętrzny-
mi i wewnętrznymi inwestowanie na tych 
obszarach powinno być dobrze przemyśla-
ne i zaplanowane - tak, aby rozwój gospo-
darczy nie odbywał się kosztem przyrody.

Z uwagi na kształt i wielkość Biebrzań-
ski Park Narodowy (BbPN), wraz z otuli-
ną położony jest w granicach administra-
cyjnych aż 19 gmin. Wspólne gospodaro-
wanie władz parku z wieloma jednostka-
mi samorządowymi jest ogromnym wyzwa-
niem. Udział powierzchni należącej do par-
ku narodowego w stosunku do całkowitej 
powierzchni gmin ma tu zasadnicze zna-
czenie. Im większy udział powierzchni par-
ku w danej gminie tym trudniej pogodzić 
interesy inwestorów z interesami ochrony 
przyrody. Jedną z dziedzin, gdzie interesy 
inwestorów stykają się z potrzebami ochro-
ny przyrody jest planowanie przestrzenne. 
Z tego powodu uzgadnianie opracowań pla-
nistycznych, takich jak studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego czy też innych doku-
mentów, tj. decyzja o warunkach zabudowy 
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, odbywa się po uwzględ-
nieniu potrzeb ochrony walorów przyrod-
niczych i krajobrazowych parku.

Rozwój osadnictwa w granicach bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu parku 
narodowego i jego otuliny jest potencjalnym 
źródłem zagrożeń dla walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych BbPN. Zapisy opra-
cowań planistycznych nie zawsze uwzględ-
niają Zadania Ochronne Parku. Władze par-
ku oraz jednostki samorządowe ze względu 
na konieczność, ale też i wspólne dobro po-
winny postępować tak, by ustanowiona for-
ma ochrony przyrody była szansą w rozwo-
ju gminy. Aby tak się stało planowanie prze-
strzenne powinno odbywać się zgodnie z za-
sadą zrównoważonego rozwoju, bez szkody 
dla przyrody i interesu osób prywatnych.

Niewielkie pokrycie gmin miejscowy-
mi planami lub zupełny brak tych opraco-
wań nie ułatwia procesu planistycznego. 
W 2017 r. do Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego trafiło 7 dokumentów planistycz-
nych, które dotyczyły terenów gminy Ra-
dziłów, gminy Jaświły oraz gminy Goniądz. 
Zapisy niektórych dokumentów budziły wąt-

pliwości i obawy, które należało wyjaśnić 
przed ich ostatecznym uzgodnieniem. Za-
dania Ochronne BbPN określają zagroże-
nia zewnętrzne istniejące, do których za-
licza się m.in. urbanizację obszarów otuli-
ny mającą wpływ na przyrodę Parku i jego 

walory krajobrazowe. Jako działanie służą-
ce ograniczeniu lub eliminacji tego zagro-
żenia wskazuje się głównie wprowadzanie 
do miejscowych planów zapisów ogranicza-
jących zabudowę w wybranych miejscach 

w sąsiedztwie granic Parku. Zagrożenia-
mi zewnętrznymi dla przyrody wymienio-
nymi w Zadaniach Ochronnych są: fragmen-
tacja i pogorszenie stanu siedlisk oraz roz-
przestrzenianie się gatunków obcych roślin 
i zwierząt inwazyjnych zagrażających po-

pulacjom rodzimych gatunków. Zabudowy-
wanie wolnych dotychczas terenów, szcze-
gólnie w sąsiedztwie Parku może powodo-
wać obniżenie sukcesu lęgowego ptaków 
poprzez opuszczanie siedlisk, nieprzystę-

powanie par do rozrodu oraz zwiększoną 
presję drapieżników. Przeznaczanie tere-
nów pod zabudowę w dolinach rzeki Bie-
brzy i innych wód jest także często spoty-
kanym problemem. Poza zagrożeniem wy-
stąpienia powodzi, istnieje również ryzyko 
związane z zanieczyszczaniem wód, a tak-
że nawożeniem mas ziemnych skutkującego 
zmianą naturalnego ukształtowania terenu.

Starając się nie zatracić walorów przyrod-
niczych oraz krajobrazowych Parku powin-
no się dążyć do tworzenia i uaktualniania 
miejscowych planów, stanowiących kluczo-
wy aspekt gospodarki przestrzennej na ob-
szarach chronionych. Brak miejscowych pla-
nów oraz swobodna interpretacja obowiązu-
jących w gminach studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz decyzjach o warunkach zabudo-
wy nie stanowi skutecznej ochrony przed 
negatywnym oddziaływaniem inwestycji na 
środowisko przyrodnicze.

Presja urbanizacyjna na tereny cenne 
przyrodniczo systematycznie wzrasta. Pla-
nowanie przestrzenne oparte na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju może przyczynić 
się do ochrony cennych przyrodniczo tere-
nów doliny Biebrzy i zachować je dla przy-
szłych pokoleń.

 
 
MarlenaBogdan
Dział Opinii i Uzgod-
nień Środowiskowych, 
BbPN 

Współczesny krajobraz coraz bardziej staje się zdominowany przez formy, które stworzył człowiek. Cenne przyrodniczo 
tereny poddawane są presji urbanizacyjnej. Aby temu zapobiec wprowadza się ograniczenia w użytkowaniu przestrzeni, 
które często rodzą konflikty, szczególnie miejscowej społeczności.

Nielegalne składowiska bel siana stanowią duże zagrożenie, 
fot. C. Werpachowski

Wieś Sośnia - trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  
fot: P. Świątkiewicz

Im większy udział powierzchni parku w danej gminie tym trudniej 
pogodzić interesy inwestorów z interesami ochrony przyrody
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Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do odwiedzenia nowej bazy edukacyjnej w siedzibie Parku.

Odkryj Biebrzę na nowo
Kilka informacji o projekcie.
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie 

projektu pod nazwą „Doposażenie i adaptacja 
bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego w siedzibie Parku: Centrum Edu-
kacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”, nr 
umowy: POIS.02.04.00-00-0007/16-00 w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (2.4.6a: Rozwój bazy 
ośrodków prowadzących działalność w zakre-
sie edukacji podlegającej parkom narodowym). 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
to 716000 zł, natomiast wartość dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spój-
ności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych 
(498259,65 zł). Na pokrycie pozostałych 15% 
kosztów kwalifikowalnych BbPN otrzymał dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na podstawie umowy nr: 61/2017/Wn50/OP-
BA-YS/D (87929,00 zł). Resztę stanowią koszty 
niekwalifikowalne, które zostaną pokryte ze 
środków własnych BbPN oraz dotacji celowej. 

Cel projektu
Realizacja projektu potrwa ponad rok. Roz-

poczęła się 1 stycznia 2017 r. i zakończy się 31 
marca 2018 r. Celem projektu jest remont i do-
posażenie centrum edukacyjnego BbPN, opar-
te na unowocześnieniu i dostosowaniu oferty 
edukacyjnej Parku do potrzeb rynku i poten-
cjalnych odwiedzających, z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dla kogo?
Jak pokazuje obserwacja współcześnie dzia-

łających placówek kulturalno-oświatowych, 
najliczniejszą grupę wiekową wśród odbior-
ców stanowią dzieci i młodzież oraz osoby 
starsze. Baza edukacyjna powstała z myślą 
szczególnie o grupach szkolnych oraz rodzi-
nach z dziećmi. Ale każdy, kto ma ochotę po-
szerzyć wiedzę na temat bioróżnorodności Bie-

brzańskich Bagien i przyjemnie spędzić czas, 
jest tu mile widziany. Większość napisów jest 
także dostępna w angielskiej wersji językowej, 
co powinno zachęcić przebywających w oko-
licy obcokrajowców.

Budynek BbPN od dawna jest wyposażony 
w podjazd dla wózków inwalidzkich. Jednak 
dzięki doposażeniu, również ekspozycja sta-
ła się dostępna dla osób niepełnosprawnych. 
Mowa tu o osobach niepełnosprawnych ru-
chowo oraz niedowidzących lub niewidomych. 
Wprowadzono szereg udogodnień (oznacze-
nia w alfabecie Braille’a, nawierzchnie dotyko-
we wskazujące kierunek poruszania się, urzą-
dzenia elektroniczne odtwarzające podstawo-
we informacje o Parku w formie dźwiękowej 
i in.), które ułatwią zwiedzanie i sprawią, że 
czas spędzony w Parku będzie mile wspomi-
naną atrakcją.  

Co nowego?
W ramach projektu całkowicie zmieniła swój 

wygląd sala ekspozycyjna. Nowy charakter 
zyskały też hol oraz przedsionek. 

Ale po kolei… W sali ekspozycyjnej, gdzie 
dotąd królowały okazy wypchanych zwierząt 
oraz ekspozycja w szklanej gablocie, pojawiło 
się sporo nowości. Po przekroczeniu progu sa-
li, odbiorca przeniesie się w tajemniczy świat 
mokradeł. Zwiedzanie wystawy rozpocznie się 
od komunikatu lektora, który zaprosi wszyst-
kich do wejścia na drewnianą kładkę – dokład-
nie taką, jaką możemy spotkać na torfowisku. 
W centrum podestu znajduje się ekran, umiesz-
czony tuż nad ziemią. Po chwili sterowane au-
tomatycznie urządzenia uruchomią serię poka-
zów multimedialnych. Oczom odwiedzających 
ukażą się filmy obrazujące dynamikę zmienia-
jącego się na przełomie roku krajobrazu do-
liny Biebrzy, zmienność flory i fauny oraz ży-
cie w zbiorniku wodnym. Obrazom towarzy-
szyć będzie przestrzenna ścieżka dźwiękowa 
emitująca wiosenne przeloty ptaków. Zgaszo-
ne światło i sceneria marcowej rozgwieżdżo-
nej nocy z odgłosami gęsi w tle, sprawią, że 
każdy, choć na moment, zapomni o szarej co-
dzienności. Po zejściu z kładki, goście zaczną 
zwiedzanie indywidualne. To czas na spróbo-
wanie swoich sił w licznych grach edukacyj-
nych – w myśl zasady „Nauka przez zabawę”. 
Wśród nich znajdziemy grę pt. „Bataliony”. 
Jakżeby inaczej – przecież nie mogło zabrak-
nąć jednego z najciekawszych ptaków wod-
no-błotnych Biebrzańskich Bagien i … sym-
patycznego symbolu Parku. Kolejnym przy-
stankiem są materace imitujące torfowisko 

oraz prezentacja filmowa emitowana z rzut-
nika o wysokiej rozdzielczości na panoramicz-
nym ekranie łukowym. Efekty dźwiękowe sko-
relowane z obrazem dadzą złudzenie przeby-
wania na prawdziwym torfowisku. Wreszcie 
docieramy do dioramy z oryginalnymi ekspo-
natami łosi i bobrów. Znajdziemy tam również 
kuwetę z piaskiem kinetycznym oraz gipso-
wymi odlewami tropów zwierząt. Następnym 
przystankiem jest ekran interaktywny „Bie-
brzańskie Sianokosy” – ekspozycja służąca do 
pokazania wybranych elementów przyrodni-
czych Parku – koszenie łąk, wodniczka, żu-
raw, batalion, zalane wodą łąki. Wśród licz-
nych gier znalazło się też miejsce na planszę 
informacyjną o BbPN. Obok tablicy informa-
cyjnej została zlokalizowana maszyna „Ułóż 
biebrzański krajobraz”. Umożliwia ona zaba-
wę z wielkoformatowym obrazem umieszczo-
nym na dużych elementach obrotowych. Ko-
lejny punkt na edukacyjnej mapie atrakcji sta-
nowi skrzynia pełna niespodzianek. Gra pole-
ga na dopasowaniu różnych eksponatów przy-
rodniczych znajdujących się w skrzyni do ob-
razków umieszczonych na ścianie. Ostatnim 
miejscem przystankowym są puzzle magne-
tyczne, dzięki którym goście będą mieli oka-
zję zapoznać się z bogactwem gatunków ro-
ślin i zwierząt charakterystycznych dla sta-
rorzeczy Biebrzy.

Duże zmiany nastąpiły także w holu. Od 
tej pory będzie on funkcjonował nie tylko ja-
ko punkt informacji turystycznej, ale również 
jako przestrzeń edukacyjna. Na pierwszy rzut 
oka widać nową ladę oraz olbrzymią fototapetę 
prezentującą wiosenne rozlewiska pełne żół-

tych kaczeńców. Tuż obok, odwiedzający mogą 
skorzystać z dużej elektronicznej mapy, którą 
w czasie braku prądu zastąpi mapa tradycyj-
na. Dzięki nowym tablicom i gablotom infor-
macyjnym można odświeżyć wiedzę nt. Parku 
oraz zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami. 
W zaplanowaniu terenowej wycieczki eduka-
cyjnej pomoże z kolei infokiosk multimedial-
ny. Istniejące wcześniej podświetlane kaseto-
ny i witryny z rzeźbami ptaków zostały zmo-
dernizowane i ujednolicone pod kątem kolo-
rystycznym, więc idealnie współgrają z resztą 
wystroju. Przy wejściu do sali konferencyjnej 
pojawił się tubus – przeglądarka umożliwia-
jąca oglądanie zdjęć. Nowością jest również 
kącik dla dzieci. To miejsce, gdzie najmłodsi 
mogą zagrać w gry edukacyjne dostosowane 
do ich wieku i spędzić przyjemnie czas kolo-
rując rysunki. Nieopodal dziecięcego stolika 
wisi 2 m maskotka łosia służąca, jako prze-
branie dla dorosłych. Któż nie chciałby mieć 
zdjęcia z królem bagien? W czasie, gdy malu-
chy będą pochłonięte zabawą, rodzice mogą 
odpocząć na kanapach, cały czas mając jed-
nak swoje pociechy na oku.  

Kolejnym zmodernizowanym pomieszcze-
niem jest przedsionek. Nad drzwiami zawisł 
podświetlany kaseton z logo BbPN, a na ścia-
nie umieszczono mapę Europy służącą do wpi-
nania szpilek wskazujących skąd pochodzą od-
wiedzający. 

Ważną funkcję spełnia także zakupiona 
w ramach projektu podświetlana gablota 
umieszczona na frontowej ścianie budynku. 
Od teraz turyści odwiedzający Park poza go-
dzinami pracy biura, mogą spojrzeć na mapę 
i zasięgnąć podstawowych informacji.

Tak pokrótce przedstawiają się zmiany do-
konane w ramach realizacji projektu na dopo-
sażenie bazy edukacyjnej w siedzibie BbPN. 
Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających 
już od kwietnia 2018 r. – wstęp jest wolny! 
Skorzystanie z przygotowanych atrakcji edu-
kacyjnych to świetna rozgrzewka przed pój-
ściem w teren. Pamiętajmy, że wizyta w Par-
ku to nie tylko nauka, ale przede wszystkim 
dobra zabawa. 

 
 
Sylwia Gadomska, 
Dział Monitoringu 
Przyrodniczego  
i Sozologicznego, BbPN

Gra edukacyjna „Bataliony’’, fot. P. Tałałaj

Kącik przedszkolaka, fot. P. Tałałaj

Sala ekspozycyjna, fot. P. Tałałaj
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Dlaczego?
BbPN to największy park narodowy 

w Polsce, a jego zadaniem jest ochrona nie-
samowicie ważnego, rodzaju siedlisk, czy-
li terenów wodno-błotnych. Obszary pod-
mokłe są równie ważne dla ochrony różno-
rodności świata zwierząt i roślin, jak i dla 
nas. Musimy chronić nasze regionalne dzie-
dzictwo przyrodnicze, nie tylko dla regio-
nu i dla nas samych, ale dla całego świa-
ta i wszystkich przyszłych pokoleń. Jedno-
cześnie dzięki przyrodzie możemy rozwi-
jać turystykę zrównoważoną i przyciągać 
miłośników ptaków. Powinniśmy wykorzy-
stywać istniejącą infrastrukturę turystycz-
ną obu regionów, wypełnić luki informa-
cyjne, zwiększyć potencjał i atrakcyjność 
regionu dla ekoturystyki. Nad Biebrzą za-
chowały się jeszcze obszary, które cechu-
je naturalność, a nawet pierwotność. Po-
winniśmy je udostępniać w sposób odpo-
wiedzialny, i odpowiedzialnym - kwalifiko-
wanym turystom. Dzięki realizacji działań 
projektowych turyści otrzymają materiały 
informacyjne i wiedzę jak mądrze korzystać 
z przyrody nie szkodząc jej. Dzięki różno-
rodnym warsztatom i szkoleniom zarów-
no zwiedzający jak i obsługujący ruch tu-
rystyczny odniosą spore korzyści. Najważ-
niejsze jest jednak to, że zyska biebrzań-
ska przyroda. 

Kto i co?
Partnerami projektu są: Administracja 

Dzukijskiego Parku Narodowego i Państwo-
wego Rezerwatu Przyrody Čepkeliai, Li-
tewskie Towarzystwo Ornitologiczne i Bie-
brzański Park Narodowy. W BbPN zaplano-

wano remonty infrastruktury turystycznej 
oraz działania edukacyjne na łączną kwo-
tę 307 000 euro, z czego 261 000 euro po-
chodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Efektami projektu będą re-
monty infrastruktury turystycznej lub in-
stalacja nowych, ochrona miejsc dziedzic-
twa przyrodniczego, edukacja przyrodnicza 
i kulturowa, produkty informacyjne rozwi-
jające turystykę zrównoważoną, działania 
integracyjne - seminaria, warsztaty i wizy-
ty studyjne dla osób wspierających ekotu-
rystykę, a także zakupy wyposażenia i po-
mocy dydaktycznych BbPN. Bardzo waż-
nym elementem projektu stały się wyda-
rzenia organizowane w Parku, dzięki nim 
o projekcie mogą dowiedzieć się wszyscy 
zwiedzający. Litewscy beneficjenci projek-
tu zaplanowali stworzenie interaktywnej 
platformy internetowej dla turystów, za-
biegi ochrony czynnej na siedliskach rzad-
kich ptaków (dwie wyspy na rzece Niemen), 
budowę campingu dla miłośników ptaków, 
wydawnictwa, szkolenia i wyjazdy studyj-
ne oraz podobnie jak BbPN wiele mniej-
szych działań wspierających cele projektu.

Działania
W BbPN został już zakończony remont 

wiaty turystycznej na polu namiotowym 
„Bóbr”. Wymieniono część zużytych ele-
mentów drewnianych i odnowiono impre-
gnację drewna. Teraz w lepszych warun-
kach będzie można spotykać się pod wia-
tą podczas zajęć edukacyjnych lub innych 
wydarzeń w Parku. Zakończył się również 
remont kładki. Na wykonawców renowacji 
oczekują jeszcze dwie wieże widokowe, in-

frastruktura na polu namiotowym „Bóbr” 
oraz leśniczówka. 

Dzięki funduszom europejskim dofinan-
sowaliśmy regularne wydarzenia takie jak 
Targi Biebrzańskie 2017 – promując jedno-
cześnie litewskich beneficjentów projektu. 

Stworzyliśmy także nowe wydarzenie 
„POZNAJ PTAKI NA GREEN VELO” łączą-
ce miłośników ptaków i rowerów. Na wy-
cieczce rowerowej z ornitologami 4 czerw-
ca zgromadziliśmy blisko 70 osób. Uczest-
nicy z towarzyszącymi im przewodnikami 
– ornitologami: Grzegorzem Grygorukiem, 
Łukaszem Muchą oraz Romuladem Miku-
skiem, obserwowali i nasłuchiwali ptaków 
wzdłuż Carskiej Drogi na odcinku 15 km. 
W Dworze Dobarz na wszystkich czekał 
posiłek, stoisko edukacyjne oraz autorskie 
spotkanie z twórcą filmów przyrodniczych 
Arturem Homanem wraz z projekcją jego 
filmu „Sekretne życie drzew”. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła prezentacja wy-
ników badań ptaków Czerwonego Bagna, 
którą przygotował dr Romuald Mikusek.

Kolejnym wydarzeniem - łączącym 
w przyjemnej atmosferze zabawę i eduka-
cję - był Dzień Ochrony Środowiska świę-
towany wspólnie z gminami Lipsk i Dąbro-
wa Białostocka. W niedzielę 13 sierpnia 
2017 r. wśród wielu atrakcji pikniku zna-
lazły się m.in., pokaz filmu „W trosce o ba-
gna”, oraz spotkanie z autorami Bożeną i Ja-
nem Walencikami. Dr Michał Skakuj, opo-
wiedział o dylematach przy rozpoznawaniu 
ptaków, poprowadził także warsztaty ry-
sowania tych zwierząt. Piknik odwiedziło, 
co najmniej 600 osób. Gościliśmy delega-
cję z litewskiej Kalvariji. Mieszkańcy tego 
regionu przywieźli obrazy oraz rękodzie-
ła ludowe. Wśród grup folklorystycznych 
z gmin - Lipsk i Dąbrowa Białostocka, wy-
stąpił litewski zespół Jungvala oraz bard 
białoruskiego pochodzenia - Oleg Kobzar. 
Impreza odbyła się dzięki pomocy Burmi-
strzów Lipska i Dąbrowy Białostockiej, oraz 
rzeszy pracowników obu gmin, ośrodków 
kultury oraz wolontariuszy. Po zmroku od-
był się plenerowy pokaz filmu „Pieśni rze-
ki” Stowarzyszenia ENGRAM.

Nikt nie lubi końca wakacji, ale można 
go umilić. Aby to zrobić zorganizowaliśmy 

wyjazd na Litwę. Wzięła w nim udział mło-
dzież z grupy Junior Ranger oraz przyja-
ciele i znajomi uczestników i laureatów 
konkursu wiedzy o BbPN. Podczas wyjaz-
du zwiedziliśmy Druskienniki, poznaliśmy 
przyrodę kilku litewskich parków narodo-
wych. Pracowaliśmy też fizycznie: wyrwa-
liśmy wszystkie siewki sosny i brzozy na 
rezerwatowym torfowisku wysokim Čep-
keliai. Było to działanie w ramach ochrony 
czynnej. W ten sposób zapobiegliśmy pro-
cesowi zarastania otwartego - naturalne-
go torfowiska wysokiego. Byliśmy w zio-
łowym gospodarstwie ekologicznym, które 
jest jednocześnie ośrodkiem terapii uzależ-
nień, odwiedziliśmy tradycyjnego garncarza 
w Merkine i siedziby Dzukijskiego Parku 
Narodowego w Marcinkonys i w Merkine. 

Dobra podróż to taka, z której wracamy 
już nie tacy sami jak przedtem… Jednym 
z działań projektu był wyjazd studyjny dla 
przewodników, nauczycieli, przedstawicie-
li lokalnego samorządu oraz właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych w dniach 27-
30 października. Wyjazd trwał tylko kilka 
dni, ale udało nam się zrealizować wiele 
działań: poczuliśmy lokalną litewską go-
ścinność i wymieniliśmy kontakty. Pozna-
liśmy także teren Dzukijskiego Parku Na-
rodowego ze wszystkimi jego odcieniami: 
zielonymi lasami sosnowymi, brunatny-
mi wodami Mereczanki, rdzawym torfo-
wiskiem wysokim, wsiami we wszystkich 
odcieniach surowego drewna i folklorem 
we wszystkich barwach. Medytacja w ko-
pule z piramidą, sauna, kajaki i wieczor-
ne spotkania z poezją, śpiewem i lokalnymi 
usługodawcami były doskonałym tłem do 
budowy przyjacielskich kontaktów. Poznali-
śmy bogatą i pełną humoru poezję Krysty-
ny Gudel, a jeden z wierszy od razu docze-
kał się transformacji w pieśń przy udzia-
le Olega Kobzara. Podczas całego wyjaz-
du nie przeszkadzały: ani trudny język, ani 
pogoda, ani surowe warunki. Jednym sło-
wem wspaniała integracja ludzi kształtu-
jących lokalne działania na obszarze Bie-
brzańskiego Parku Narodowego i Litwy.

W dniach 17-20 listopada 2017 r. pracow-
nicy Biebrzańskiego Parku Narodowego po-

Realizujemy projekt

Interreg 
w Biebrzańskim Parku Narodowym
Pierwszy kwietnia to dzień żartów, mimo to, całkiem na poważnie 
tego dnia w 2017 roku ruszył w Biebrzańskim Parku Narodowym 
Projekt „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki 
ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy” (Natural heritage 
– a tool for development of the birdwatching tourism in Dzukija and 
Biebrza Valley) LT-PL-1R-056. Ma on na celu rozwijanie turystyki 
ornitologicznej i ekoturystyki w regionie Dzukija-Biebrza przez 
wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i potencjału regionu.
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Ornitolodzy na rowerach podczas wydarzenia  
Poznaj Ptaki Na Green Velo – Carski Trakt.

Zajęcia ze sprzętem sfinansowanym z projektu 
Interreg – Wszechnica Biebrzańska.

Przewodnicy, usługodawcy, nauczyciele i samorządowcy  
na integracyjnym wyjeździe studyjnym do DNP.



jechali na wyjazd studyjny do Dzukijskiego 
Parku Narodowego i nie tylko. Wydarzenie 
miało charakter warsztatowy. Celem by-
ło między innymi nawiązanie nowych kon-
taktów oraz wymiana doświadczeń pomię-
dzy przedstawicielami Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego a przedstawicielami jed-
nostek i instytucji zawiązanych z ochroną 
przyrody na Litwie. Podczas wyjazdu duży 
nacisk położno na promocję: dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego obu regio-
nów, wspólnej infrastruktury turystycznej 
i obserwacji ptaków. Warsztaty były dosko-
nałą okazją do zapoznania się z awifauną 
południowo-wschodniej Litwy i zainicjowa-
nia nowych rozwiązań w dziedzinie tury-
styki w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Plany
Realizacja każdego projektu daje dużo 

satysfakcji, kiedy można obserwować je-
go rezultaty: efekty działań edukacyjnych, 
zrealizowane wydawnictwa i materiały, lu-
dzi - którzy korzystają ze środków projek-
tu, ludzi którzy poznają się, wymieniają do-
świadczenia i nawiązują współpracę. Za-
praszamy do nas, projekt trwa. Wiosną re-
alizowane będą kolejne działania: remon-
ty infrastruktury turystycznej, warsztaty 
edukacyjno-integracyjne, kolejne zajęcia 
dla szkół. 

Dziękujemy
Powodzenie działań zależy od wielu osób, 

które pozostają najczęściej w cieniu. Ser-

deczne podziękowania należą się Dyrekto-
rowi oraz Pracownikom Dzukijskiego Par-
ku Narodowego i Państwowego Rezerwatu 
Przyrody Čepkeliai, Prezesowi oraz pracow-
nikom Litewskiego Towarzystwa Ornitolo-
gicznego oraz wszystkim członkom mojego 
zespołu, którzy pomagają nam zrealizować 
małe i duże elementy projektu.

 
Bogdan Browarski, 
koordynator Projektu 
Programu Interreg 
Litwa-Polska  
LT-PL-1R-056, BbPN

Panie Starosto, w minionym roku 2017, 
w którym obchodziliśmy Rok Górnej Bie-
brzy, była okazja, do bliskiej współpracy 
Parku z mieszkańcami powiatu i Pracow-
nikami Starostwa i Gmin.

Tak, mile wspominamy obecność Par-
ku na różnych świętach jak dni miast, czy 
współpracę przy  imprezie Sianokosy Bie-
brzańskie. Cieszymy się z każdej wspólnej 
inicjatywy.

Jak Pan pokrótce opisałby swoją wizję 
pracy dla powiatu?

Powiat sokólski rolnikiem stoi i my wy-
chodzimy naprzeciw potrzebom ludzi zwią-
zanych ze wsią. Dokładamy starań, by pozy-
skiwać jak najwięcej środków na rozwój. My-
śląc o poprawie jakości życia myślę o eduka-
cji, staram się poprawiać stan naszych szkół 
w regionie. Całe spektrum działań staro-
stwa obejmuje i uwzględnia przede wszyst-
kim sprawy rolnictwa. Ta ziemia zawsze bę-
dzie rolnicza, stąd wspieramy różne aspek-
ty jego rozwoju. Proszę zwrócić uwagę, ze 
największa firma w naszym regionie, pro-
dukująca maszyny “Metal-fach” powstała 
w odpowiedzi na potrzeby rolnictwa. Chciał-
bym szczególnie podkreślić w tej rozmowie, 
że w centrum uwagi powinien być człowiek 
wraz z otaczającą go przyrodą.

Jaki wpływ ma Pana zdaniem położenie 
części powiatu w granicach BbPN?

Uważam, że rola Parku jest tu nie do prze-
cenienia. Myślę głównie o rozwoju agrotu-
rystyki i jej promocji, którą Park realizuje 
od lat, widzimy jej rezultaty. Szczycimy się 
nieskażoną przyrodą, która jest magnesem 
dla turystów. W powiecie rozwinęły się ma-
łe firmy turystyczne zajmujące się wynaj-
mem tratw, kajaków.

 Rolnictwo intensywne w pobliżu parku 
narodowego stawia wiele wyzwań.

Tu właśnie widzę alternatywę dla tych 
wielkoobszarowych i multiprodukcyjnych 
gospodarstw rolnych – korzystanie z walo-
rów BbPN i rozwijanie gospodarstw nie tylko 
w kierunku intensyfikacji rolnictwa, a w kie-
runku działalności pozarolniczej. Uważam, 
że agroturystyka wokół Parku będzie się da-
lej rozwijać. W tej dziedzinie przoduje gmi-
na Dąbrowa Białostocka.  

Gminy górnej Biebrzy to też bogactwo 
dziedzictwa kulturowego i rękodzieła ludo-
wego. Promujecie je Państwo intensywnie.

Tak, jesteśmy dumni z naszych produk-
tów lokalnych. Pokazujemy, że może to być 
sposób na zarobkowanie. W naszej gazecie 
samorządowej, w Internecie robimy rekla-
mę zdrowej żywności i sztuki rękodzielni-
czej. Powiat też wspiera producentów wy-
bierając ich produkty przy swojej działalno-
ści, na festynach, imprezach. A mieszkań-
cy Sokólszczyzny dzięki swej pomysłowo-
ści i pracowitości oferują różności: swoje 
zabawki z drewna, rzeźby w deskach, na-
turalne produkty z ziół, miodów, owoców 
leśnych. My zachęcamy by kupować je na 
przykład jako prezenty. Swoją renomę mają 
Panie tworzące na krosnach tkaniny dwu-
osnowowe. Zapraszamy wszystkich do po-
dziwiania tych dzieł w Izba Tkaniny Dwu-
osnowowej w Janowie i Muzeum Ziemi So-
kólskiej. Producentów zdrowej żywności (se-
rów, mięs, chlebów) jest też coraz więcej. 
Znane już są turystom takie atrakcje jak 
wypiek sękacza w  gospodarstwie agrotu-
rystycznym czy zdrowe tradycyjne dania 
serwowane przez właścicieli kwater agro-
turystycznych. Naszą rolą jest konsolida-
cja tego małego biznesu i jego promocja.

Jakie obecnie wyzwania są dla Pana naj-
bardziej istotne?

Oczywiście rozwój powiatu jest najistot-
niejszy, i to rozwój w różnych kierunkach, 

od edukacji przez usługi zdrowotne, do in-
frastruktury, czyli rozwój zrównoważony. 
To priorytet mojej pracy w powiecie. Sta-
ram się też być blisko spraw zwykłych ludzi. 
Wsłuchuję się w głos rolnika. Przykładem 
pozytywnej reakcji na zgłoszenia rolników 
z okolicy Sidry, Kużnicy, Nowego Dworu jest 
obecna poprawa współpracy z tamtejszy-
mi kołami łowieckimi.  Staram się rozma-
wiać i oddać głos w imieniu rolników choć-
by w sprawach związanych z dzierżawami 
gruntów w BbPN. Skomplikowane prawo 
w tym zakresie stawia wyzwanie, by w przy-
szłości wspólnie z parkiem lobbować, wy-
chodzić razem do decydentów z inicjatywą 
na rzecz wspierania lokalnych mieszkań-
ców tej ziemi. Marzy nam się, by rolnicy ko-
rzystali z tego, co daje Biebrza. Wspomnę 
jeszcze o tym, że Starostwo Sokólskie wy-
daje co tydzień nieodpłatnie gazetę w na-
kładzie 10 tys. egz., by dobrze komuniko-
wać się ze społecznością lokalną i instytu-
cjami zewnętrznymi.

Wyrazy uznania, Wasza gazeta to impo-
nujące i pracochłonne działanie. Chce jesz-
cze na koniec rozmowy wspomnieć o fak-
cie, ze Starostwo sokolskie w sposób wzor-
cowy dba o sprawy związane z gospodar-
ką leśną w lasach prywatnych.

Rzeczywiście udało się uporządkować 
i zdobyć pieniądze na stworzenie uprosz-
czonego planu zagospodarowania lasu. Koń-
cząc kadencję będziemy mogli się pochwalić 
objęciem całego powiatu sokólskiego plana-
mi, dzięki czemu ułatwiona będzie gospo-
darka lasami prywatnymi.

Dziękując za rozmowę życzę owocnej 
pracy dla rozwoju powiatu.

Ewa Wiatr, 
Dział Edukacji, BbPN

Wsłuchuję się  
w głos rolnika
Rozmowa ze Starostą Sokólskim Panem Piotrem Rećko
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Oblężone stoisko edukacyjne podczas Dnia 
Ochrony Środowiska – Lipsk.



�� W ramach realizacji projektu LIFE15 NAT/
PL/000728 „Ochrona bociana białego w do-
linach rzecznych wschodniej Polski” moni-
torowano trasę migracji jednego z bocia-
nów białych, który zakończył rehabilitację 
w OHZKPiRZ, w tym skontaktowano się z tu-
reckimi ornitologami, którzy potwierdzili 
śmierć bociana wskutek porażenia prądem.
�� Uczestniczono w odłowach badawczych 

ryb, realizowanych przez Instytut Rybac-
twa Śródlądowego w Olsztynie na dwóch 
stanowiskach na obszarze Parku.
�� Monitorowano zagrożenia ASF w popu-

lacji dzika na obszarze parku.
�� W ramach realizacji projektu LIFE15 

NAT/PL/000728 „Ochrona bociana białego 
w dolinach rzecznych wschodniej Polski”: 
- odebrano wybudowaną wolierę dla bocianów; 
- zamówiono wykonanie 3 sztucznych 
gniazd do odchowu małych piskląt bocia-
nów w OHZKPiRZ;
- zakupiono drobny sprzęt weterynaryjny,
�� Przeanalizowano projekty Uproszczonych 

Planów Urządzania Lasów prywatnych w ob-
rębach ewidencyjnych Tajenko, Łąki wsi Taj-
no oraz Pruska w granicach BbPN i otulinie 
oraz przygotowano ich uzgodnienie.
�� Zaopiniowano uproszczone plany urządza-

nia lasu obrębu ewidencyjnego Szafranki 
gm. Tykocin.
�� Przeprowadzono odłowy i redukcję nor-

ki amerykańskiej w rejonie Brzostowa 
w ramach realizacji zobowiązań poprojek-
towych Polskie Ostoje Ptaków” LIFE09 NAT/
PL/000263.
�� Przeanalizowano zakres planowanych cięć 

w projekcie Planu Urządzania Lasu dla Nad-
leśnictwa Knyszyn na lata 2018-2027 oraz 
przygotowano jego uzgodnienie dla obsza-
ru otuliny BbPN.
�� W ramach projektu LIFE15 NAT/

PL/000728 „Ochrona bociana białego w do-
linach rzecznych wschodniej Polski” wraz 
z beneficjentem koordynującym projekt zor-
ganizowano w siedzibie BbPN szkolenie na 
temat udzielania pomocy bocianom białym, 
w którym wzięło udział około 70 osób, w tym 
12 pracowników BbPN. 
Dział Monitoringu Przyrodniczego 
i Sozologicznego, BbPN

W czwartym kwartale 2017 r. Dział Opi-
nii i Uzgodnień Środowiskowych w ramach 
procedury uzgadniania projektów decyzji 

na wycinkę drzew lub krzewów na obsza-
rach ochrony krajobrazowej Biebrzańskie-
go Parku Narodowego wydał 4 postanowie-
nia. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozy-
tywnie. W ramach dokonywanych uzgodnień 
wydano postanowienie na wycinkę drzew 
w pasie drogowym drogi pow. nr 1838B na 
odcinku Gugny-Laskowiec. Oprócz uzgod-
nień projektów decyzji na wycinkę drzew 
lub krzewów wydano 3 pozytywne opinie 
dotyczące wycinki. 

W IV kwartale 2017 r. dokonano również 
uzgodnienia dokumentów planistycznych dla 
gminy i miasta Goniądz, tj. studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w od-
niesieniu do obszarów położonych w gra-
nicach Biebrzańskiego Parku Narodowego 
i jego otuliny. 

W podanym okresie wydano 20 postano-
wień dotyczących uzgodnienia projektów 
decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie 
z uzgodnionych inwestycji są zlokalizowa-
ne w otulinie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego oraz na obszarach Natura 2000: Do-
lina Biebrzy PLH200008 i Ostoja Biebrzań-
ska PLB200006. 

Zaopiniowano remont drogi wojewódzkiej 
nr 668 i mostu nad rzeką Klimaszewnica 
oraz skierowano do właściwych organów 
prośby o interwencję w sprawie budowy bu-
dynku mieszkalnego o na terenie zalewo-
wym doliny Biebrzy w Dolistowie Starym. 
O interwencję poproszono także gminę Go-
niądz. Sprawa dotyczyła nielegalnego skła-
dowania gruzu i odpadów zlokalizowanych 
na kilkunastu działkach na ternie gminy. 

W ostatnim kwartale 2017 r. wydano tak-
że opinię nt. możliwość wykaszania rzeki 

Wissy na odcinku przebiegającym przez te-
ren Parku.

W zakresie dzierżawy gruntów będących 
w użytkowaniu wieczystym BbPN rozwią-
zano 10 umów zawartych na okres 1 ro-
ku dla nieruchomości, na których nie uda-
ło się zrealizować koszenia z powodu wy-
sokiego stanu wody. 

Uzgodniono 1 porozumienie na wykony-
wanie działań ochronnych oraz zaopiniowa-
no 1 porozumienie na okres 5 lat. W poda-
nym okresie udoskonalono wytyczne kon-
troli terenowej na dzierżawionych gruntach.

Anna Piekarska, Dział Opinii i Uzgod-
nień Środowiskowych, BbPN

Archeologia regionu w CEiZ
Pozasezonową atrakcją w Centrum Eduka-

cji i Zarządzania była wystawa pt.: „SKAR-
BY NA PIASKACH - Archeologia Kotliny 
Biebrzańskiej”, prezentująca archeologicz-
ne perełki naszego regionu ze zbiorów Mu-
zeum Podlaskiego w Białymstoku. Gliniane 
i metalowe naczynia, ostrogi, krzemienne 
groty, oryginalne piecowe kafle, fragmen-
ty ozdób bursztynowych i wiele innych cie-
kawych eksponatów (liczących sobie często 
ponad 4 tysiące lat) można było podziwiać 
w siedzibie BbPN na przełomie roku (gru-
dzień 2017 i styczeń 2018). 

II Biebrzańskie Forum Turystyczne
25 listopada 2017 odbyło się II Biebrzań-

skie Forum Turystyczne - spotkanie regio-
nalnej branży turystycznej. Zaprezentowa-
no m.in. system elektronicznej sprzedaży, 
działalność organizacji turystycznych i pla-
cówek kultury. Była to dobra okazja do wy-
miany doświadczeń i opinii na aktualne te-
maty z osobami działającymi w turystyce. 
Wydarzenie zakończyło się wspólną dysku-
sją, podczas której każdy z gości mógł poru-
szyć interesujące go zagadnienia i omówić 
je wraz z dyrektorem i pracownikami Ze-
społu Udostępniania. Następna edycja BFT 
odbędzie się już 24 lutego 2018 a głównym 
punktem jej programu będzie podsumowa-
nie projektu „Doposażenie i adaptacja ba-
zy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego”, dzięki któremu wizyta w siedzi-
bie Parku stanie się dla turystów bardziej 
atrakcyjna. Będzie to też okazja do omó-
wienia sezonu turystycznego 2017 na pod-
stawie aktualnych danych statystycznych, 
prezentacji wyremontowanej sali ekspozy-
cyjnej i sposobu obsługi nowych multime-
dialnych urządzeń. 

Serdecznie zapraszamy!
Artur Łajewski, Zespół Udostępniania, 
BbPN

Projektu LIFE11 NAT/PL/422  
ciąg dalszy!

Komisja Europejska wyraziła zgodę na 
przedłużenie terminu realizacji projektu LI-
FE+ „Ochrona siedlisk mokradłowych doli-
ny Górnej Biebrzy” do 30 marca 2019 roku. 
Tym samym przed nami 15 miesięcy wzmo-
żonej pracy związanej z realizacją i zakoń-
czeniem działań przewidzianych w projekcie. 

Na cennych przyrodniczo siedliskach 
otwartych kontynuowane będą zabiegi 
ochronne usuwania drzew i krzewów czy 
koszenia łąk bagiennych oraz działania zmie-
rzające do poprawy stosunków wodnych. 
Ważną częścią realizowanych w tym okre-
sie zadań będzie zapewnienie ochrony prio-
rytetowych siedlisk leśnych „Bory i lasy ba-
gienne” oraz rekompensata za ogranicze-
nie gospodarczego wykorzystania tego ty-
pu lasów na gruntach prywatnych. Nie za-
braknie także prac dokumentujących zmia-
ny ekologiczne zachodzące na torfowiskach 
– monitoringu technicznego i przyrodnicze-
go projektu. Wznowione zostanie działanie 
mające na celu zarówno względy edukacyj-

ne, jak i rozwój regionu, a mianowicie bu-
dowa ścieżki turystycznej łączącej już ist-
niejące kładki w Szuszalewie i Nowym Lip-
sku wraz z przeprawą promową przez rzekę 
Biebrzę. Dzięki nowej infrastrukturze spa-
cer „suchą stopą” przez biebrzańskie bagna 
będzie możliwy na długości około 5 km. Ma-
my również nadzieję, że dodatkowa atrak-
cja nieobecna dotychczas nad Biebrzą – pły-
wający pomost umożliwiający przedostanie 
się na drugi brzeg – zainteresuje turystów 
do odwiedzin tej części Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego.
Zespół projektu Górna Biebrza

Sezon zimowy to czas spokoju w przy-
rodzie. Jednak w projekcie LIFE13 NAT/
PL/000050 jest to czas wytężonej pracy. To 
jedyny okres, kiedy prace budowlane nie wy-
wierają negatywnego wpływu na przyrodę 
Parku. Rozpoczęły się już prace budowlane 
na węźle wodnym Modzelówka – remonto-
wany jest jaz. Następnymi etapami, po wy-
daniu ostatniego z niezbędnych pozwoleń na 
budowę, rozpoczniemy gruntowną przebudo-
wę węzła oraz działania w martwym kory-
cie rzeki Ełk. Dzięki temu po raz pierwszy 
od XIX w. popłynie nim rzeka. Prowadzone 
są także prace na Kanale Kapickim, których 
efektem ma być remont dwóch istniejących 
zastawek piętrzących i budowa nowych 5 
progów wodnych. Celem tych prac jest re-
tencja wód, które dotąd swobodnie opusz-
czały bagienne Brzeziny Kapickie. Przypo-
minamy, że na czas budowy okresowo za-
mknięty jest szlak prowadzący wzdłuż Ka-
nału. Oprócz prac budowlanych prowadzi-
liśmy również zabiegi ochronne w postaci 
koszenia ręcznego i usuwania zakrzaczeń. 
Jednak wyjątkowo wysoki stan wód tej zi-
my nie pozwala wykonać wszystkich prac 
zgodnie z planami.
Adam Bernatowicz, kierownik projektu 
LIFE13 NAT/PL/000050, BbPN

Walczymy z ASF
Odkąd w naszym regionie pojawił się Afry-

kański Pomór Świń - Biebrzański PN stara 
się intensywnie włączyć do akcji zwalcza-
nia tej choroby. Ten groźny dla świń wirus 
rozprzestrzenia się głównie przez zarażo-
ne dziki oraz człowieka. Dlatego w ramach 
realizowanych działań Park prowadzi od-
strzał sanitarny dzika jak również regular-
nie prowadzone są akcje poszukiwania pa-
dłych dzików – tak indywidualnie jak i zbio-
rowo. Dotychczas w Parku w 2017 i 2018 
znaleziono 14 padłych dzików – nieste-
ty w większości przypadków z powodu za-
każenia wirusem. Wszystkie padłe sztuki, 
dzięki współpracy z powiatowymi lekarza-
mi weterynarii (Mońki, Augustów, Sokółka) 
zostały zutylizowane. W 2018 r. nastąpi kon-
tynuacja działań, choć nie wiemy z jakie-
go powodu parki narodowe nie zostały ob-
jęte opłatami dotyczącymi rekompensat za 
strzelone dziki z tytułu walki z ASF.
Artur Wiatr, kierownik Ośrodka Wdraża-
nia Zadań Ochronnych, BbPN

Z życia Parku
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Gniazdo bociana bialego BbPN, 
fot. C. Werpachowski

Nielegalne wysypiska smieci BbPN, 
fot. C. Werpachowski

Martwy dzik BbPN, 
fot. C. Werpachowski


