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Świebodzin, 20 grudnia 2012 r.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Poznaniu

W związku z konsultacjami społecznymi projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza
nad Gwdą, wnoszę następujące uwagi:
1. Niewystarczająco wyeksponowana jest konieczność ograniczania penetracji ludzkiej, w
tym także turystyki, w strefach kluczowych dla gatunków antropofobnych. W
szczególności, kluczowe dla tych gatunków tereny w istniejących w obszarze rezerwatach
przyrody Wielkopolska Dolina Rurzycy, Diabli Skok, oraz Smolary, powinny być
wyłączone z udostępnienia w okresie 1 stycznia -31 sierpnia każdego roku (dotyczy to
także wyznaczania szlaków, ścieżek edukacyjnych w tych częściach rezerwatów).

2. W planie zabrakło regulacji dotyczących limitowania turystyki wodnej na Rurzycy i innych
rzekach w obszarze. W naszej opinii, choć Rurzyca (chroniona jako rezerwat przyrody!)
powinna być utrzymana jako szlak kajakowy, to dla zachowania jej wartości
przyrodniczych, w tym dla ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000, konieczne jest zapewnienie, że ruch kajakowy na niej nie będzie masowy. W naszej
ocenie, dopuszczalne z punktu widzenia ochrony przyrody limity to:
- w okresie od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku: do 50 kajaków na dobę – jako
absolutne maksimum dzienne;
- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku: do 20 kajaków na dobę –
jako absolutne maksimum dzienne.
i wnosimy o ich wskazanie w planie.
Na innych rzekach plan powinien ustalać obowiązek monitoringu tego
zagadnienia. Uważamy, że jako obligatoryjne działanie monitoringowe należy zaplanować
bieżącą ocenę na natężenia turystyki kajakowej na wszystkich rzekach obszaru. W
przypadku przekroczenia w okresie od początku maja do końca sierpnia ilości 100
kajaków na Gwdzie (12000 kajaków w sezonie) i 50 kajaków dziennie (6000 rocznie) na
pozostałych rzekach, konieczne byłoby wykonanie oceny oddziaływania turystyki
kajakowej na przedmioty ochrony w obszarze i w przypadku stwierdzenia istotnych
negatywnych oddziaływań, ograniczenie natężenia oddziaływania lub podjęcie innych
środków minimalizujących.

Zwracamy uwagę, że w/w działania wydają się niezbędne w świetle wymogów art.
6(2) dyrektywy siedliskowej oraz orzecznictwa TSUE w sprawach związanych z art. 6(2) –
por. np. sprawa C-404/09 Alto Sil i rozważania o dopuszczalności kontynuowania
działalności mogącej negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000).

3. Istotnym oddziaływaniem są w tym obszarze loty ćwiczebne samolotów wojskowych na
niskich pułapach. Proponowane zapisy są w tym zakresie zbyt słabe i nie zapewniają
właściwej ochrony obszaru. W naszej opinii, minimalny pułap 500m powinien mieć
zastosowanie w przestrzeni powietrznej nad całym obszarem, a zapis planu ochrony nie
powinien zawierać otwartego wyjątku dla „wymogów szkoleniowych”. Za dopuszczalny
kompromis uznalibyśmy, by to ograniczenie pułapu na terenie 21 Centralnego Poligonu
Lotniczego dotyczyło tylko kluczowego dla ptaków okresu od 15 lutego do 1 sierpnia.

4. Uważamy, że dla dobra przedmiotów ochrony obszaru konieczne jest – i powinno zostać
zapisane w planie - wprowadzenie na wszystkich wodach Obszaru zakazu pływania
łodziami z napędem silnikowym
5. Uważamy, ze że dla dobra przedmiotów ochrony obszaru konieczne jest – i powinno
zostać zapisane w planie – przestrzeganie następujących warunków dotyczących
zagospodarowania przestrzennego:
a) nie planowanie lokalizacji elektrowni i farm wiatrowych, a także nowych
napowietrznych linii przesyłowych średniego i wysokiego napięcia w granicach
Obszaru oraz w odległości do 3 km od jego granic;
b) nie lokalizowanie ferm norek w granicach Obszaru oraz w odległości mniejszej niż 3
km od jego granic;
c) nie zalesianie gruntów rolnych w dolinach rzek oraz łąk i pastwisk w granicach
Obszaru oraz w odległości mniejszej niż 3 km od jego granic;
d) nie lokalizowanie w granicach Obszaru żadnej zabudowy w odległości mniejszej niż
200 m od linii brzegowej jezior i cieków wodnych oraz 200 m od granicy lasu, poza
obszarami zabudowy lub przeznaczonymi do zabudowy, ujętymi już w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
z poważaniem

