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OCHRONA I REGENERACJA EKOSYSTEMÓW
MOKRADŁOWYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA
STRZAŁOWO W PUSZCZY PISKIEJ - EFEKTY I KONTROWERSJE
Protection and regeneration of marshy ecosystems in Strzałowo forest
Division in Piska primeval forest – effects and controversies
ABSTRAKT: Artykuł prezentuje wyniki jednego z największych w skali kraju Programu ochrony i regeneracji ekosystemów mokradłowych realizowanego na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (NE Polska)
w latach 2005-2007. Program wpłynął na podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie retencji,
wzrost różnorodności przyrodniczej i inicjację procesów regeneracji ekosystemów mokradłowych.
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ABSTRACT: The paper presents the effects of one of the countrywide largest marshland protection and
restoration programmes implemented in Strzałowo Forest District (NE Poland) in 2005-2007. Among
the results of the Programme were water retention and groundwater level rise, increase in biodiversity
and initiation of marsh restoration processes.
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Wstęp
Program ochrony i regeneracji ekosystemów mokradłowych zrealizowany w latach
2005-2007 na terenie Nadleśnictwa Strzałowo jest jednym z największych w skali kraju
pod względem ilości, rodzaju wykonanych
urządzeń piętrzących, powierzchni oddziaływania i osiągniętych efektów przedsięwzięciem zrealizowanym współcześnie w
LP (Ryś 2002). Od momentu rozpoczęcia
budowy pierwszych urządzeń piętrzących
upłynęło 6 lat, a od ostatnich 4 lata. Jest to
okres, dla którego można już pokusić się o
ocenę efektów i omówienie kontrowersji wynikłych z jego realizacji.
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Opis realizacji programu
Program zrealizowano w 3 etapach.
Pierwszy etap wykonano w roku 2005 na
terenie obrębu Babięta, drugi w roku 2006
na terenie obrębu Strzałowo i ostatni – trzeci w roku 2007 na terenie obrębu Krutyń.
Należy przy tym podkreślić, że Program ten
jest częścią składową dużego projektu realizowanego obecnie na terenie 3 Nadleśnictw
zgrupowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Mazurskie” należących do
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie. W sumie na terenie Nadleśnictwa Strzałowo wykonano 179 różnego typu

