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ROZPORZĄDZENIE Nr 53
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Drużno".

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§  1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Drużno", zwanego dalej
"rezerwatem".

§  2.
1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i
dydaktycznych, miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz swoistych cech krajobrazu.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje się przez:

 1) przestrzeganie zakazów obowiązujących w rezerwacie;
 2) utrzymanie aktualnych warunków siedliskowych, w tym zachowanie naturalnego
procesu zarastania jeziora przez utrzymanie naturalnego poziomu lustra wody oraz
zahamowanie tempa procesu eutrofizacji;
 3) stworzenie dogodnych warunków do gniazdowania ptaków śpiewających i ptaków
wodnych (gągoł, nurogęś) poprzez rozwieszenie budek lęgowych;
 4) zachowanie występujących zbiorowisk roślinnych (wodnych i lądowych)
charakteryzujących się wysokim stopniem naturalności;
 5) regenerację zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych oraz niektórych typów szuwarów
turzycowych przez umiarkowany wypas i koszenie powierzchni, które w przeszłości w
ten sposób wykorzystywano.

§  3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr
1 do rozporządzenia.

§  4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§  5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i
lokalizacji tych działań obejmują:

 1) w zakresie ochrony ptaków:
a) roboty związane z usuwaniem drzew lub ich części wchodzących na teren
kanałów - torów wodnych będą wykonywane w okresie od 16 października do
31grudnia każdego roku,



b) niezbędne prace hydrotechniczne (pogłębianie toru wodnego, przyujściowych
odcinków rzek i kanałów) w rezerwacie mogą się odbywać poza okresem lęgowym
ptaków, tj. od 1 kwietnia do 31 lipca każdego roku; ograniczenie czasowe nie
dotyczy wałów zewnętrznych (czołowych) okalających rezerwat,
c) prędkość poruszania się wszelkich jednostek pływających w obrębie toru wodnego
rezerwatu nie może przekraczać 15 km/h; należy ustawić przy wejściach na tor
wodny do rezerwatu tablice informujące o ograniczeniu prędkości;

 2) w zakresie regulacji populacji gatunków ryb:
a) połowy ryb sprzętem ciągnionym dopuszcza się tylko w sezonie późnojesiennym i
zimowym (tj. od połowy listopada do końca lutego każdego roku w taki sposób, aby
ograniczyć wpływ unoszących się osadów dennych na spadek zawartości tlenu w
wodzie),
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku narzędzia połowowe nie
powinny być stawiane w odległości mniejszej niż 100 m od kolonii lęgowych ptaków,
c) w okresie od 1 września do 15 listopada każdego roku z połowów wyłączona
zostaje południowa część jeziora (od umownej linii łączącej ujście rzeki Wąskiej z
ujściem kanału "na Rysia") ze względu na duże w tym miejscu i czasie koncentracje
ptaków wędrownych;
d) dopuszcza się amatorski połów ryb w miejscach, które określa załącznik nr 2 do
rozporządzenia;

 3) w zakresie ochrony zwierząt (z wyjątkiem ryb) dopuszcza się redukcję gatunków,
które poprzez kopanie nor i tuneli w wałach mogłyby zagrażać bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu;
 4) w zakresie ochrony niektórych zbiorowisk roślinnych:

a) koszenie trzciny w rejonie Węziny (między ujściem Wąskiej, Karolewki oraz
Elszki) i koło ujścia Marwickiej Młynówki można wykonywać od stycznia do końca
lutego każdego roku metodą kulis o szerokości do 100 m, z pozostawieniem pasów
pomiędzy nimi o szerokości 300 m,
b) w rejonie wsi Węzina dopuszcza się umiarkowany (ekstensywny) wypas i
koszenie traw, co pozwoli na regenerację zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych oraz
niektórych typów szuwarów turzycowych wraz z bogactwem typowych dla nich
gatunków, obecnie stopniowo zanikających na tym terenie;

 5) w zakresie ochrony gatunkowej roślin nie dopuszcza się do uszkadzania i wyrywania
z dna kłączy gatunków chronionych, przede wszystkim grzybieńczyka wodnego
(Nymphoides peltata), a także grzybienia białego (Nymphea alba) i grążela żółtego
(Nuphar luteum).

§  6. Na obszarze rezerwatu nie dopuszcza się do prowadzenia działalności wytwórczej i
handlowej, z wyjątkiem pozyskania trzciny w miejscach określonych w § 5 pkt 4 lit. a oraz
rolniczej, z wyjątkiem zadań określonych w § 5 pkt 4 lit. b oraz gospodarki rybackiej
prowadzonej zgodnie z § 5 pkt 2.

§  7. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, amatorskiego połowu ryb i gospodarki rybackiej oraz określenie sposobów ich
udostępniania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  8. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania



przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-
mazurskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:

 1) zachowuje się dotychczasowe sposoby użytkowania gruntów;
 2) nie dopuszcza się do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do cieków
wpływających na obszar rezerwatu;
 3) nie dopuszcza się do prowadzenia nowych, liniowych elementów infrastruktury
technicznej przez obszar rezerwatu;
 4) dopuszcza się prowadzenie działań związanych z zapewnieniem ochrony
przeciwpowodziowej otoczenia rezerwatu, przy użyciu substratu wyłącznie pochodzenia
naturalnego np. żwir, piasek itp.,
 5) dopuszcza się budowę i konserwację urządzeń hydrotechnicznych poza okresem
lęgowym ptaków, tj. od 1 kwietnia do 31 lipca każdego roku; ograniczenie czasowe nie
dotyczy wałów zewnętrznych (czołowych) okalających rezerwat.

§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.

L.p.
Identyfikacja zagrożeń

wewnętrznych i
zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub
ograniczania istniejących i

potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i

zewnętrznych oraz ich
skutków

1. Kłusownictwo

1) Zwiększenie patroli
wykonywanych przez
Państwową Straż Rybacką
oraz
 Straż Leśną;
2) Edukacja społeczeństwa
lokalnego

2. Hałas

1) Ograniczenie prędkości
poruszania się jednostek
pływających z napędem
 silnikowym spalinowym do 15
km/h;
2) Umieszczenie tablic
informacyjnych przy
wejściach na tor wodny

3. Eutrofizacja wód

1) Regulacja gospodarki
wodno-ściekowej w zlewni
rezerwatu;
2) Ograniczenia



zanieczyszczeń wód przez
wybór odpowiednich metod,
 terminów i sposobów
prowadzenia koniecznych
prac hydrotechnicznych
 w rezerwacie

4. Zagrożenia lęgów ptaków

1) Ograniczanie nadmiernej
liczebności drapieżników;
2) Dostosowanie gospodarki
rybackiej dla potrzeb ochrony
ptaków;
3) Ograniczenie prędkości
poruszania się jednostek
pływających do
 15 km/h;
4) Ograniczenia eksploatacji
trzciny

5. Zagrożenia migracji i rozrodu
zwierząt

Wykonanie w zabudowie
hydrotechnicznej cieków w
zlewni jeziora urządzeń
umożliwiających przepływ
wody

ZAŁĄCZNIK  Nr 2
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,

turystycznych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa ora określenie sposobów ich
udostępniania.

L.p. Cel udostępniania Obszary lub miejsca
udostępniane

Sposoby
udostępniania

1. Naukowy Cały obszar rezerwatu
Po uzyskaniu zgody
wojewody na wniosek
zainteresowanego

2. Edukacyjny

Ścieżka dydaktyczna,
obręb ewidencyjny
Żółwiniec, działka nr
439/3

W uzgodnieniu z
zarządzającym
terenem

3. Turystyczny

Tor wodny - od ujścia
Kanału Elbląskiego w
km 52+000, przez
Jezioro Druzno (7,4
km), do początku rzeki
Elbląg w km 0+000

Po uzyskaniu zgody
wojewody na wniosek
zainteresowanego

4. Amatorski połów ryb
1) Udostępnia się do
wędkowania z brzegu
7 odcinków

Po uzyskaniu zgody
wojewody na wniosek
użytkownika



 brzegów jeziora
Druzno, tj.:
 a) odcinek kanału
melioracyjnego od
wału czołowego
 jeziora Drużno do
ujścia do jeziora
Druzno (Gronowo
 Górne, polder 42),
 b) odcinek rzeki
Wąskiej od wału
czołowego jeziora
 Druzno do ujścia
jeziora Druzno
(Dłużyna, polder 71),
 c) odcinek wału
czołowego jeziora
Druzno od km 1+460
 do km 3+060
(Dłużyna, polder 71),
 d) odcinek Kanału
Elbląskiego od wału
czołowego
 jeziora Druzno do
ujścia do jeziora
Druzno (Dłużyna,
 polder 71),
 e) odcinek wału
czołowego rozlewisk
w Stankowie od km
 0+000 do km 3+235
(Stankowo-Topolno,
polder 73 i 75),
 f) punkt "0" rzeki
Elbląg,
 g) odcinek wału
czołowego jeziora
Druzno od 2+100 do
 km 2+920 (Tropy,
polder 18),
2) Zezwala się na
wędkowanie z łodzi w
ciągu dnia, tj.
 od godziny po
wschodzie słońca do
godziny przed

rybackiego



 zachodem słońca:
 a) na całej
powierzchni jeziora
Druzno z
maksymalnie
 10 łodzi, w tym:
 – w części północnej
jeziora od umownej
linii
 łączącej ujście rzeki
Wąskiej z ujściem
kanału
 "na Rysia" w terminie
od 1 września do 31
grudnia,
 – w części
południowej jeziora w
terminie od 15
 listopada do 31
grudnia każdego roku,
 b) dopuszcza się
amatorski połów ryb z
łodzi na
 rozlewisku w
Stankowie z
maksymalnie 3 łodzi w
 terminie od 1
września do 31
grudnia.
3) Zezwala się na
wędkowanie z lodu
bez użycia zanęt na
 całej powierzchni
jeziora Druzno

5. Rybactwo Wody Jeziora Druzno

Po uzyskaniu zgody
wojewody na wniosek
użytkownika
rybackiego


