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Świebodzin, 23 października 2010

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Poznaniu
oraz
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
w Poznaniu

Dotyczy: plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH300001 Biedrusko

W nawiązaniu do drugiego spotkania w sprawie planu zadań ochronnych rozważanego obszaru Natura
2000, przekazujemy następujące uwagi i wnioski:

1. Podtrzymujemy i przypominamy nasze uwagi i wnioski wniesione pismem z 3 września b.r. (po
pierwszym spotkaniu).

2. Jednym z kluczowych zagadnień ochrony obszaru jawi się podjęcie właściwej ochrony łąk, w tym
szczególnie trzęślicowych 6410 oraz selernicowych 6440! Wymaga to nie tylko samego podjęcia
koszenia, ale jeszcze koszenie musi być wykonywane w odpowiednim terminie i w odpowiedni
sposób (nie za nisko, konieczne jest zbieranie siana, niedopuszczalne jest jego rozdrabnianie).
Wymagany jest wczesnojesienny termin koszenia (trzeba liczyć się z tym, że pozyskane siano jest
bezwartościowe paszowo). Poruszone na spotkaniu trudności prawno-organizacyjne nie mogą
jednak być usprawiedliwieniem braku takiej ochrony.
W pełni podtrzymujemy też wnioski dotyczące łąk trzęślicowych, przekazane w piśmie z
3 września b.r.

3. W opinii prof. J Borysiak, na terenie obszaru występują następujące, nie podane w SDF gatunki
zwierząt:
a) zalotka większa Leucrrhinia pectoralis,
b) jelonek rogacz Lucanus cervus, ? występowanie wysoce prawdopodobne
c) koziorog dębosz Cerambyx cerdo,
d) mopek Barbastella barbastella,
e) nocek łydkowłosy Myotis dasycneme,
f) nocek duży Myotis myotis,
g) wydra Lutra Lutra.
Prosimy o ustosunkowanie się Wykonawcy PZO do występowania tych gatunków. Ponadto,
przypominamy o konieczności ustosunkowania się do postulatu uznania za przedmioty ochrony
ryb: boleń, koza, piskorz, różanka
Zwracamy uwagę, że art. 6(1) dyrektywy siedliskowej wymaga podjęcia odpowiednich
środków dla ochrony siedlisk i gatunków naturowych ( z załączników I i II dyrektywy

siedliskowej)„występujących w obszarze” – czyli także tych pominiętych w SDF (choć przyjmuje
się, że w planowaniu ochrony można pominąć gatunki i siedliska o zupełnie nieznaczących
zasobach).

4. W analizie zagrożeń oraz w analizie stanu zagospodarowania przestrzennego, prosimy by odnieść
się w szczególności do faktów przedstawionych w prezentacji J. Borysiak - Natura 2000 w
zagospodarowaniu przestrzennym – przyrodnicze problemy związane z przygotowaniem
prognozy oddziaływania na środowisko, przedstawionym na seminarium naukowym
zorganizowanym 22 września 2010 r., na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

z poważaniem

