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Ekonomika

Podstawowym celem opracowania 
projektu jest stworzenie podstaw sku-
tecznej ochrony gatunków i ich siedlisk 
oraz siedlisk przyrodniczych stanowią-
cych przedmioty ochrony na obszarach 
Natura 2000.

Sporządzenie projektu planu zadań 
ochronnych będzie polegało na ocenie 
stanu ochrony, przedmiotów ochrony, 
identyfikacji zagrożeń przedmiotów 
ochrony i zaplanowaniu konkretnych 
działań ochronnych.

Proces ten wymaga przedyskuto-
wania i uzgodnienia wielu szczegółów 
z różnymi podmiotami prowadzącymi 
działalność w obrębie siedlisk przy-
rodniczych i siedlisk gatunków, dla 
których wyznaczono obszar Natura 
2000. W tym celu zorganizowano cykl 
spotkań dyskusyjnych.

Projekt planu zadań ochronnych ma 
na celu zaplanowanie ochrony przyro-
dy w myśl zrównoważonego rozwoju, 
gdzie kluczową rolę ma zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego tego tere-
nu dla przyszłych pokoleń z uwzględ-
nieniem potrzeb jego obecnych miesz-
kańców.

Obszar sasanki obejmuje dwa 
niewielkie piaszczyste pagórki o po-
wierzchni 0,98 i 1,42 hektarów położone 
w rozległej, zatorfionej dolinie Skrody 
(lewy dopływ Pisy). Pagórki porasta ni-
ska roślinność murawowa. Jedynie u ich 
podstawy występuje wąski pas luźnych, 
osikowo-brzozowych zadrzewień. Jest 
to obecnie najobfitsze udokumentowa-
ne stanowisko sasanki otwartej w Pol-
sce. Gatunek został tu stwierdzony po 
raz pierwszy 3 maja 1994 roku podczas 

Sasanki w Kolimagach
Sasanki w Kolimagach to kolejny obszar Natura 2000, w przypadku którego Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku przystąpił do opracowania projektu planu zadań ochronnych. 
W województwie podlaskim planowanych jest osiemnaście planów zadań ochronnych. Obszar 
Sasanki w Kolimagach obejmuje zasięgiem gminę Kolno

PrzyjaznE rolnictwo

badań ornitologicznych. W 2006 r. po-
pulacja sasanki otwartej liczyła około 
3000 sztuk. Przeprowadzona inwentary-
zacja w 2009 r. wykazała obecność 2853 
owocujących i kwitnących osobników. 
Wyjątkowość tego obszaru, oprócz bar-
dzo dużej liczebności sasanki otwartej, 
podkreśla jej bardzo duże zagęszczenie, 
które wynosi 1188,75 osobników na hek-
tar, a także obecność sasanki łąkowej.
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