Diagnoza obszaru
Dolina Łobżonki
Obszar Natura 2000 PLH 300040

Przedmiot ochrony na obszarze Natura 2000:

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w
tym siedliska priorytetowe(*):

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
 twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalisFestucion pallentis) *
 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr.
Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*)cd. :

 torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
 grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy
borealne) *
 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
 ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki
priorytetowe(*):
 bóbr europejski – ssak
 wydra – ssak

 traszka grzebieniasta - płaz
 kumak nizinny - płaz
 minóg strumieniowy - ryba
 skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
 trzepla zielona - bezkręgowiec
 czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
 jelonek rogacz - bezkręgowiec
 pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Pozostałości działalności bobrów w dolinie rzeki w
lesie w pobliżu miejscowości Witrogoszcz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskowej),
w tym gatunki priorytetowe(*):

 sierpowiec błyszczący
 lipiennik Loesela

Jeden z gatunków
mchów rosnących
w dolinie rzeki

Formy ochrony poza obszarem Natura 2000
 Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie

 Pomniki przyrody: dęby szypułkowe, platany
klonolistne, jesion wyniosły w Dębnie; lipy
drobnolistne, dęby szypułkowe, cisy, modrzew,
platany w Chlebnie; lipa drobnolistna w Ratajach,
dęby, lipa drobnolistna w Górce Klasztornej; lipa
drobnolistna w Witrogoszczy; buki zwyczajne w
Łobżenicy

Dolina rzeki w okolicy miejscowości Witrogoszcz

Plany zadań ochronnych

 Na obecny moment nie utworzono planów zadań ochronnych ani planów ochrony.
Według informacji uzyskanych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu jest
on planowany w przeciągu około 2 lat.

Strony internetowe o Natura 2000 – Dolina
Łobżonki – Gmina Łobżenica

 http://www.pila.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000/-/asset_publisher/1M8a/content/obszarynatura-2000/pop_up?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=print#.VoqqqE_XmJV
 http://www.kaczory.pila.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.VorEsU_XmJU
 http://www.lobzenica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=185&strona=1&sub=139&subsub
=184

Organizacje pozarządowe podejmujące
działania na rzecz Natura 2000 w gminie
Łobżenica
Organizacja

Działanie

Polski Związek Wędkarski

utrzymanie czystości
wzdłuż koryta rzeki

Koło Łowieckie Nr 14
„Dzik” w Łobżenicy

dokarmianie zwierząt,
prowadzenie zajęć
edukacyjnych
dotyczących ochrony

Dokarmianie zwierząt przez
członków koła łowieckiego we
współpracy ze szkołą podstawową

