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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ustanowił plany zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028, Dolina Kamionki PLH300031 oraz Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami oraz ich uzasadnieniami korzystając z serwisu
internetowego (linki poniżej), w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu przy ul. Jana
Henryka Dąbrowskiego 79 w pokoju 1303.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028
Uzasadnienie
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamionki PLH300031 Uzasadnienie
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie
PLB300007 Uzasadnienie
Obszar Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska położony jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego, między Wolsztynem a Nowym Tomyślem. Barłożnia Wolsztyńska stanowi
fragment lasu sosnowego oraz podmokłą, zatorﬁoną nieckę. Zarządzany jest przez Nadleśnictwo Grodzisk. Na terenie ostoi znajdują się 2 niewielkie zbiorniki wodne, o powierzchni około
150 i 180 m² oraz bezodpływowe rowy. Zbiorniki te powstały w wyniku dawnej eksploatacji złóż torfu. Ostoja ta jest jednym z około 25 znanych w Polsce miejsc występowania strzebli
błotnej (przekopowej) – jednego z najmniejszych krajowych przedstawicieli rodziny ryb karpiowatych. Ze względu na silną izolację tego stanowiska oraz fakt, że jest on najbardziej na
zachód wysuniętym stanowiskiem tego gatunku w Europie, wymaga ono pilnego zabezpieczenia i ochrony. Gatunek ten ﬁguruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek
rzadki, o dużym ryzyku wyginięcia. Strzebla błotna to niewielka ryba osiągająca w wodach krajowych długość do 80 mm (w bardzo żyznych zbiornikach eutroﬁcznych do 130 mm). Jej
ciało jest wrzecionowate, bocznie spłaszczone, pokryte bardzo drobną łuską. Gatunek ten charakteryzuje się zmiennością ubarwienia nawet w obrębie tej samej populacji. Strzebla błotna
dożywa maksymalnie do sześciu lat. Największym zagrożeniem dla tego gatunku na obszarze Barłożnia Wolsztyńska jest zarastanie i wypłycanie torﬁanek, co ze względu na ich niewielką
powierzchnię może doprowadzić do zaniku tego stanowiska w Wielkopolsce.
Obszar Natura 2000 Dolina Kamionki położony jest w województwie wielkopolskim w gminie Międzychód. W 99% pokrywa się z Pszczewskim Parkiem Krajobrazowym, a część wschodnia
obszaru – z Obszarem Chronionego Krajobrazu. Ponadto w obszarze Natura 2000 znajduje się rezerwat przyrody „Dolina Kamionki” i 13 użytków ekologicznych. Dolina rzeki Kamionki jest
głęboką rynną pochodzenia wodnolodowcowego. Na długości ok. 20 km przecina różne utwory geologiczne. W części centralnej obecne są liczne śródleśne zarastające oczka wodne
powstałe głównie w wyniku eksploatacji torfów niskich. W części północnej, między miejscowością Kamionna a rezerwatem przyrody „Dolina Kamionki”, podmokłe tereny nad Kamionką
zostały zmeliorowane gęstą siecią rowów. Najsilniej przekształcona jest jednak część środkowa i południowa obszaru, gdzie istniały niedawno lub istnieją do dziś kompleksy stawów
rybnych. Rzeka utraciła całkowicie swój naturalny charakter. Około 75% powierzchni obszaru zajmują lasy, z których zdecydowana większość pozostaje w administracji Nadleśnictwa
Bolewice. Prawie 20% stanowią tereny rolnicze, w tym łąki i pastwiska ok. 3%.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie jest położony w południowej części województwa wielkopolskiego. Jest to jeden z największych i najbardziej znanych w Europie
zwartych kompleksów lasów dębowych. W obrębie obszaru stwierdzono występowanie 23 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej oraz 42 migrujących gatunków ptaków
niewymienionych w tym dokumencie. Przedmiotami ochrony Dąbrów Krotoszyńskich są: dzięcioł średni i dzięcioł zielonosiwy. Ten pierwszy był początkowo jedynym gatunkiem, którego
liczebność kwaliﬁkowała ostoję do włączenia jej do sieci Natura 2000. Szacowana populacja tego gatunku na terenie Dąbrów Krotoszyńskich to około 460–480 par, co sprawia, że pod
względem liczebności jest to druga, po Puszczy Białowieskiej, ostoja tego gatunku w Polsce. Dąbrowy Krotoszyńskie mają duże znaczenie również dla dzięcioła zielonosiwego, który
występował do niedawna jedynie w południowej i północno-wschodniej Polsce, a obecnie zwiększa swoją liczebność rozprzestrzeniając się na północ i zachód. Aktualnie szacowana
liczebność jego populacji w obrębie ostoi to około 20–25 par, co kwaliﬁkuje go jako przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.

