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Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

dotyczy: PZO Dolina Dolnej Wisły
sprawę prowadzi: Paweł Pawlaczyk pawel.pawlaczyk@kp.org.pl

W związku z konsultacjami społecznymi projektu zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, przedstawiam następujące uwagi i
wnioski:

1. Odnośnie listy przedmiotów ochrony obszaru: Czapla biała, batalion, gęgawa, świstun ze
względu na liczebności podczas migracji, powinny być przedmiotami ochrony obszaru; dla
gęsi zbożowej należy utrzymać ocenę C. Dla tych gatunków obszar ma niewątpliwie
znaczenie jako miejsce przystankowe w toku migracji i ochrona obszaru powinna m. in.
gwarantować utrzymanie tej funkcji. Gatunki te pojawiają się podczas migracji w obszarze w
stosunkowo dużych ilościach, których nie można uznać za „populację nieznaczącą”, ocenianą
jako D.
2. Niektóre elementy dokumentacji są niezrozumiałe i mogą rzutować na niewłaściwe zapisy w
zarządzeniu. W szczególności – w tab. 2.6 liczbę stanowisk podano w procentach – czego?
Dlaczego w rozdz. 2.6.3. podano wymogi utrzymania 1% populacji krajowej – w obszarze
należy przecież utrzymać populację taką jaka występuje, a nie 1% populacji krajowej?

3. Jako zagrożenie dla ptaków korzystających z piaszczystych łach, należałoby wskazać
zatrzymywanie rumowiska rzecznego w zbiorniku włocławskim, to bowiem jest główna
przyczyna ograniczonego tylko tworzenia się łach na Wiśle w obszarze.
Jako działanie ochronne należałoby rozważyć – zamiast tworzenia sztucznych wysp –
tzw. „karmienie rzeki” osadami poniżej tamy we Włocławku.
4. W celach ochrony proponujemy skonkretyzować, na czym polega zachowanie siedlisk
lęgowych i żerowiskowych, jakie konkretnie są warunki do zimowania, warunki do
odpoczynku, które mają być zachowane itp. Celowe byłoby sformułowanie celów w sposób
odnoszący się do parametrów hydrologicznych, hydromorfologicznych, biologicznych i
fizykochemicznych rzeki, ponieważ wówczas cele te – jako „normy i cele wynikające z
przepisów odrębnych – staną się automatycznie w obszarze celami środowiskowymi dla wód
o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

W celach dla ptaków gnieżdżących się na łachach proponujemy zamieścić rozwinięcie
„Zachowanie siedlisk lęgowych poprzez zachowanie naturalnych procesów dynamiki koryta rzecznego, w tym
tworzenia się łach i odsypisk. Zachowanie siedlisk żerowiskowych poprzez odtworzenie i zachowanie dobrego
stanu ichtiofauny rzeki, w szczególności poprzez zachowanie naturalnego zróżnicowania morfologii koryta
rzecznego gwarantującą zróżnicowanie siedlisk ryb”. W celach ochrony zimorodka i brzegówki
proponujemy zamieścić rozwinięcie „Zachowanie siedlisk lęgowych poprzez zachowanie naturalnych
procesów erozji bocznej tworzących skarpy, w których mogą gnieździć się te gatunki”.

5. Czy na zrębach mają być pozostawiane reprezentacyjne czy reprezentatywne kępy
starodrzewia?

6. Wątpliwości budzi postulat redukcji lisa, który jest rodzimym skladniekiem fauny. Naturalne
drapieżnictwo nie powinno być postrzegane jako istotne zagrożenie dla ptaków. Podobnie,
wątpliwości budzą ewentualne działania ograniczające populację mewy srebrzystej, będącej
także przedmiotem ochrony – przesłanką do ich rozważania nie powinno być samo
stwierdzenie drapieżnictwa na lęgach rybitw, ale wyłącznie sytuacja, w których udowodniono
by istotne negatywne oddziaływanie takiego drapieżnictwa na populacje rybitw.

7. Dla zimorodka i brzegówki zapisano „Zachowanie min 20% urwistych skarp i istniejących zadrzewień
na każde 5 km wzdłuż linii brzegowej”. Zapis jest niezrozumiały - nie jest jasne, do czego odnosi
się 20%. Zachowane powinny być wszystkie urwiste skarpy (zwracamy uwagę że w języku
hydrotechnicznym są one nazywane „wyrwami brzegowymi”) jakie się wytworzą w wyniku
erozji bocznej rzeki, nie można jednak zadekretować ile ich będzie na 5 km biegu rzeki.
z poważaniem

