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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
W Szczecinie
Ul. Jagiellońska 32
70-382 Szczecin

Stanowisko Klubu Przyrodników w sprawie uzupełnień do projektu PZO dla ostoi Dolina
Dolnej Odry złożonych przez koła łowieckie gospodarujące w obrębie ostoi.
Klub Przyrodników z satysfakcją przyjął włączenie się myśliwych w tworzenie Planu Zadań
Ochronnych dla OSO Dolina Dolnej Odry. W świetle deklaracji i propozycji przedstawianych
przez PZŁ na spotkaniu, a także wyrażonych w pismach niektórych Kół, wyrażamy nadzieję,
że możliwe jest znalezienie rozwiązań zapewniających ochronę ptaków w OSO Dolina Dolnej
Odry przy równoczesnym uwzględnieniu aspektów podnoszonych przez PZŁ.
W nawiązaniu do pism od kół łowieckich oraz propozycji przedstawianych przez
członków PZŁ na spotkaniu w Szczecinie w niniejszym piśmie przedstawiamy propozycje
kompromisowego zapisu odnośnie utworzenia stref wolnych od polowań z uwzględnieniem
większości argumentów PZŁ. Biorąc pod uwagę znaczną część postulatów i argumentacji
przedstawicieli PZŁ pozostajemy jednocześnie przy stanowisku, że utworzenie pięciu stref
wolnych od polowań (w znacznie zmniejszonych granicach i ze zmniejszonymi
ograniczeniami w stosunku do gospodarki łowieckiej) jest absolutnie konieczne do
zapewnienia właściwego stanu ochrony populacji gatunków będących przedmiotami ochrony
OSO „Dolina Dolnej Odry”.
W nawiązaniu do pisma WKŁ „Dublet” w Szczecinie zgadzamy się z oceną myśliwych,
że polowania na zwierzynę grubą w okresie lęgowym w obrębie projektowanej ostoi, ze
względu na zbyt dużą wysokość roślinności, nie jest możliwe do wykonania w sposób zgodny
z etyką łowiecką (prawidłowe oznaczenie płci i wieku). W związku z tym zasadne wydaje się
ograniczenie ostoi wyłącznie do łąk koszonych po sezonie lęgowym, tak aby umożliwić
myśliwym polowania na bardziej peryferyjnie położonych łąkach koszonych wcześniej.
Proponujemy wyłączyć z ostoi także obrzeża lasów, na których odbywają się m. in. polowania
na dziki i jelenie, tak, aby nie utrudniać myśliwym redukcji populacji tych gatunków. W
obrębie kompromisowo pomniejszonej strefy „Łąki pod Wielopolem”, dla zapewnienia
właściwego stanu ochrony podmiotów ochronnych ostoi wnioskujemy jednak o wyłączenie
polowania na ptaki w okresie całego roku oraz wyłączenie polowań w ogóle w okresie od 15
stycznia do 30 listopada. Wyznaczając strefę trzymaliśmy się zaproponowanej przez WKŁ
„Dublet” odległości „… 200 metrów od miejsc koncentracji zalegających na odpoczynek
ptaków.” Zapisy PZO należałoby także uzupełnić o zakaz budowy nowych i nakaz likwidacji
starych ambon oraz polowań zbiorowych w obrębie strefy, zaproponowane przez WKŁ
„Dublet”.

Biorąc pod uwagę niewielkie pozyskanie roczne ptactwa przez Koło (od 0 do 70 sztuk)
wprowadzenie strefy spokoju nie powinno w istotny sposób wpłynąć na gospodarkę
łowiecką obwodu.
W nawiązaniu do pisma KŁ „Hubertus”, oraz uzgodnień dokonanych z prezesem w
trakcie spotkania roboczego w siedzibie Szczecińskiego oddziału PZŁ wnioskujemy o
powołanie strefy spokoju i wyłączenia z polowań na ptaki w okresie całego roku oraz
wyłączenie polowań w ogóle w okresie od 15 stycznia do 30 listopada terenu z całorocznym
lustrem wody wraz z niezbędną otuliną w obrębie łąk pod Czelinem. Strefa ciszy pokrywa się
z północną częścią (do rowu melioracyjnego) działki nr 364/67 obręb Czelin, gmina
Mieszkowice, należącej do skarbu Państwa i pozostającej w zasobach ANR. Na wniosek
Prezesa Koła dokonaliśmy korekty granic strefy wyłączając z proponowanej ostoi teren
pastwiska w południowej części działki.
Uwzględniając uwagi KŁ „Trop”, dopuszczalne wydaje się zmniejszenie strefy wolnej
od polowań do części wschodniej i zachodniej Kostrzyneckiego Rozlewiska bez znacznego
negatywnego wpływu dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony OSO.
Tym samym realizacja gospodarki łowieckiej na dotychczasowych zasadach będzie możliwa
w środkowej części Kostrzyneckiego Rozlewiska. W zmienionych granicach ostoi, będącej
wynikiem kompromisu między potrzebami zachowania przedmiotów ochrony i gospodarki
łowieckiej, wnosimy o wyłączenie polowania na ptaki w okresie całego roku oraz wyłączenie
polowań w ogóle w okresie od 15 stycznia do 30 listopada.
W sprawie łąk przyległych do Jeziora Dąbie proponujemy ograniczenie strefy
spokoju do pasma bezpośrednio przylegającego do jeziora, w większości w obrębie zawala,
tak aby nie ograniczać kontrolowania populacji zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, a
jednocześnie zachować ciszę w strefie brzegowej jeziora w okresie lęgowym. Według opinii
wygłaszanych przez myśliwych na spotkaniu roboczym polowanie na pasie za wałem jest i
tak znacznie ograniczone wysokością roślinności. Proponujemy w tej strefie wyłączenie
polowań w ogóle w okresie od 15 stycznia do 30 listopada, a równocześnie wyłączenie
polowania na ptaki w okresie całego roku. Wg pisma KŁ „Puszcza”: „…pozyskanie dzikiego
ptactwa zgodnie z terminarzem polowań w naszym Kole jest symboliczne i wynosi
kilkanaście sztuk rocznie…”, więc nie należy spodziewać się istotnych strat gospodarczych
Koła po wprowadzeniu strefy.
W obrębie północnej części tzw. „Międzyodrza” (na północ od mostu w Gryfinie)
proponujemy ograniczyć strefę spokoju do niewielkiego fragmentu, obejmującego działki
ewidencyjne nr: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 i 33 obręb Daleszewo Międzyodrze, gmina
Gryfino w której należało by wyłączyć wszelkie polowania w okresie od 15 stycznia do 30
listopada, a polowania na ptaki przez cały rok. Uważamy, że tak daleko idące ustępstwo
skutecznie zminimalizuje ewentualne straty gospodarcze Wojskowego Koła Łowieckiego
„Bażant” gospodarującego na tym terenie, oraz nie ograniczy istotnie możliwości
kontrolowania populacji zwierzyny grubej na terenie „Międzyodrza”.
Południowa część tzw. „Międzyodrza” (na południe od mostu w Gryfinie) to teren o
wybitnym znaczeniu dla ornitofauny migrującej w skali Europy. W związku z tym
proponujemy powołanie strefy spokoju na całej południowej części „Międzyodrza”.
Proponujemy całoroczne wyłączenie strefy z polowań na ptaki oraz z wszelkich polowań w
okresie od 1 marca do 30 listopada, czyli w okresie migracji wiosennych, lęgowym i migracji
jesiennej. Udostępnienie terenu w okresie jesienno-zimowym (01 grudnia-28 lutego)
umożliwi odstrzały zwierzyny grubej, w tym szczególnie kontrolowanie populacji dzika.
Klub Przyrodników stoi na stanowisku, że tak zdefiniowane strefy spokoju w znacznie
pomniejszonych w wyniku kompromisu granicach i z zachowaniem możliwości polowań w

okresie zimowym na zwierzynę grubą pozwolą w dłuższej perspektywie zachować właściwy
stan ochrony podmiotów ochronnych ostoi Dolina Dolnej Odry nie wpływając w istotny
sposób na gospodarkę łowiecką w ostoi. Zwracamy jednocześnie uwagę, że proponowane
strefy pokrywają jedynie kilka procent całej powierzchni OSO i są zlokalizowane w miejscach
koncentracji gatunków skrajnie rzadkich i wrażliwych na antropopresję. Z tego względu w
niewielkim stopniu ingerują w dotychczasową gospodarkę łowiecką prowadzoną na tym
terenie.
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Załącznik nr 1. Kompromisowe granice stref spokoju:

Kompromisowe granice strefy spokoju „Łąki koło Wielopola”:

Kompromisowe granice strefy spokoju Łąki pod Czelinem („Eldorado”):

Kompromisowe granice strefy spokoju Rozlewisko Kostrzyneckie, część północno-zachodnia:

Kompromisowe granice strefy spokoju Rozlewisko Kostrzyneckie, część południowo-wschodnia:

Kompromisowe granice strefy spokoju Międzyodrze, część północna (na północ od Gryfina):

Kompromisowe granice strefy spokoju Międzyodrze, część południowa (na południe od Gryfina):

Kompromisowe granice strefy spokoju
„Łąki nad Jeziorem Dąbie”:

