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Świebodzin, 21 marca 2016 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.

dotyczy: zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

W związku z konsultacjami społecznymi projektów zmian planów zadań ochronnych w woj.
lubuskim, zwracam uwagę, że w wielu obszarach podczas prac nad PZO przeprowadzonych kilka
lat temu identyfikowano nowe przedmioty ochrony, nie ujęte wcześniej w SDF, które nie zostały
następnie ujęte w ustanowionych zarządzeniach, ponieważ oczekiwały na uzupełnienie SDF.
Uważam, że w takich sytuacjach rozważane obecnie zmiany PZO powinny być koniecznie
poprzedzone aktualizacją SDF o nowo zidentyfikowane przedmioty ochrony, a samą zmianę
należy koniecznie wykorzystać do wprowadzenia do PZO zapisów dla nowych gatunków i
siedlisk. W przeciwnym razie wkrótce zaistniałaby bowiem konieczność ponownej zmiany PZO,
a częste zmiany tych planów spotykają się z bardzo negatywnym odbiorem społecznym i budzą w
społeczeństwie przekonanie, że ochrona obszarów Natura 2000 nie jest traktowana poważnie.
Wnioskujemy o wstrzymanie prac nad zmianami PZO dla obszarów, w których dotąd nie
uporządkowano treści SDF, tj. nie wprowadzono do SDF wszystkich zidentyfikowanych
dotychczas przedmiotów ochrony – oraz o pilne uzupełnienie SDF, a dopiero potem
dokonywanie zmiany PZO, uwzgledniającej już nowo dodane siedliska i gatunki.

W szczególności, w obszarze Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002, w przekazanej w dniu 30
sierpnia 2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dokumentacji opracowywanego przez
nas planu zadań ochronnych obszaru PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich wykazaliśmy
występowanie w granicach obszaru siedliska 3140 Twardowodne oligo- i metoroficzne zbiorniki wodne z
podwodnymi łąkami ramienic Charetea. W wyniku przygotowanej w ramach prac nad planem
ekspertyzy dr hab. Mariusza Pełechatego i dr Andrzeja Pukacza w obszarze opisywane siedlisko
stwierdzono i szczegółowo opisano w 9 zbiornikach wodnych północnej części Obszaru:
Lubikowskie, Szarcz, Rokitno, Trzy Tonie, Piecniewo, Przydrożne, Duży Gołyń, Mały Gołyń i
Silna Mała. Jest to znacząca część zasobu tego zanikającego siedliska w skali Polski, a na pewno w
skali Polski zachodniej. Na 9 jezior reprezentujących siedlisko 3140 w obszarze 4 cechuje
najlepszy stan zachowania (FV – stan właściwy, oceniony na podstawie roślinności):
Lubikowskie, Trzy Tonie, Piecniewo i Duży Gołyń oraz 2 w stanie złym (U2): jeziora Rokitno i
Mały Gołyń, pozostałe w stanie niezadowalającym (U1).
W dokumentacji wskazano jednoznacznie, że siedlisko to jest w obszarze silnie zagrożone
przez pogorszenie stanu wód poprzez lokalny spływ powierzchniowy, nawożenie, wycinkę lasu,
niekontrolowane zarybienia gatunkami niekorzystnie wpływającymi na roślinność podwodną oraz

rozwój infrastruktury w strefie brzegowej. Podczas spotkań z udziałem przedstawicieli RDOŚ
wskazywano na zagrożenia wymagające natychmiastowej interwencji. W ramach prac Zespołu
Lokalnej Współpracy wypracowano opis zagrożeń, cele i działania ochronne dla tego typu
siedliska.
Dlatego w ramach przygotowywanego planu zadań ochronnych przyjęto wówczas
założenie, że RDOŚ w Gorzowie niezwłocznie doprowadzi do uwzględnienia siedliska w
Standardowym Formularzu Danych, co umożliwi wprowadzenie do PZO dla tego siedliska.
Mimo upływu 2,5 roku plan zadań ochronnych nadal nie zawiera jednak siedliska 3140,
jak również w obecnym projekcie zmiany PZO nie jest ono proponowane do dodania.
Wnosimy więc o wstrzymanie obecnej zmiany PZO do czasu uzupełnienia SDF, a
następnie o dodanie do PZO, w ramach jego zmiany, zapisów dla siedliska 3140 jak
zaproponowano w dokumentacji PZO w 2013 r.
W obszarze Dolina Pliszki PLH080011, wciąż nie wprowadzono do SDF i PZO
zidentyfikowanych podczas prac nad planem przedmiotów ochrony: siedliska 7110, gatunków:
lipiennika Loesela, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, różanki, piskorza. Również obecny
projekt zmiany PZO nie proponuje dodania tych gatunków.
Wnosimy więc o wstrzymanie obecnej zmiany PZO do czasu uzupełnienia SDF, a
następnie o dodanie do PZO, w ramach jego zmiany, zapisów dla odpowiednich siedlisk i
gatunków, jak zaproponowano w dokumentacji PZO w 2013 r.

W obszarze Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008, podczas prac nad PZO wskazano
na „wiarygodne informacje pracowników Łagowskiego Parku Krajobrazowego potwierdzające
znaczące występowanie w obszarze zalotki większej i czerwończyka nieparka”. Jak dotąd, RDOŚ
nie przeprowadził prac w celu rozpoznania występowania tych gatunków w obszarze i ich
ewentualnego dodania do SDF. Także w tym przypadku należałoby wstrzymać zmianę PZO do
czasu wyjaśnienia listy przedmiotów ochrony, tak by ograniczyć częstotliwość zmian planu.
z poważaniem
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