Diagnoza obszaru…
Dolina Tywy

Dolina Tywy

 Dolina Tywy -3754,9 ha , zachodniopomorskie, Gmina Banie

Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują:

 Parki narodowe – podaj nazwy: NIE
 Rezerwaty przyrody – podaj nazwy: brak
 Parki krajobrazowe – podaj nazwy: brak
 Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: brak
 Pomniki przyrody – podaj nazwy: w Baniach - dąb szypułkowy i lipa drobnolistna, w
Rożnowie – 3 dęby szypułkowe, w Sosnowie – 9 sosen pospolitych z bluszczem pospolitym

Na obszarze Natura 2000, który badasz,
obowiązuje:
 Plan zadań ochronnych – (podaj link do dokumentu:
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320
050.H
 Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link
do dokumentu:
 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320
050.H
 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: )
 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320
050.H

Czy w wymienionych poniżej źródłach można znaleźć informację o funkcjonowaniu gminy na
badanym obszarze Natura 2000? (tak/ nie/ nie dotyczy). Podaj link do źródła, na które się
powołujesz.

 Strona władz gminyhttp://www.banie.pl/
 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy
 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie gminy/gmin Nadleśnictwo
Myślibórz
 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska
 Brak organizacji działających na rzecz środowiska

Co jest przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 (typy siedlisk przyrodniczych, gatunki
roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy)?

 Siedliska: ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae);
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis;
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion; twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea; murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z
Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium);
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis);

c.d

 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 brzozowodębowy (Betulo-Quercetum); łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe); łęgowe lasy
dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
 Gatunki: różanka Rhodeus sericeus , koza - Cobitis taenia

Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla
badanego obszaru?

 Zapobieganie: ingerencji w ekosystem rzeki, eutrofizacji wód, dbałość o czystość wody i
gleby, gospodarka leśna uwzględniająca potencjału siedliska, dbałość o wprowadzanie
rodzimych ekologicznie i geograficznie gatunków.

Jaki jest stan ochrony przedmiotów ochrony wyróżnionych na obszarze Natura 2000?
Jaki jest stan realizacji działań ochronnych przyjętych na obszarze Natura 2000?
Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

 http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=1092
 http://natura2000.gdos.gov.pl/

Czy zostały wytyczone warunki dotyczące zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Natura 2000 tak, by nie szkodziło ono celom ochrony Natura 2000? Jeśli tak, to jakie to są
warunki? Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

 NIE zostały wytyczone warunki zagospodarowania

Czy zostały wytyczone warunki realizowania przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny
wpływ na obszar Natura 2000?
Jeśli tak, to jakie to są warunki?
Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

 Do największych zagrożeń należą: silne ingerencje w ekosystem rzeki, eutrofizacja wód,
zanieczyszczanie wody i gleby, gospodarka leśna nie uwzględniająca potencjału siedliska,
usuwanie martwych i umierających drzew, wprowadzanie obcych ekologicznie i
geograficznie gatunków.

 http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=1092

a. Ile przedsięwzięć/inwestycji na terenie na terenie gminy/gmin, na którym znajduje się
badany obszar Natura 2000, zostało zaopiniowanych jako mające znaczący negatywny
wpływ na obszar Natura 2000, w ciągu ostatnich pięciu lat?
- budowa – odtworzenie elektrowni wodnej

b. Ile z nich przyjęto do realizacji? Nie przyjęto do realizacji
c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji?
d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego wpływu
na obszar Natura 2000?

 Nie uzyskano zgody, nie przeprowadzono

Jakie organizacje pozarządowe/instytucje publiczne/firmy podejmują działania na rzecz
ochrony obszaru Natura 2000 na terenie gminy/gmin, na których przeprowadzane jest
badanie? Proszę podać maksymalnie 5 takich podmiotów. Jakie działania podejmują te
podmioty?

 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "KONTRA" Banie - działalność turystycznokrajoznawcza
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Turystyki Na Ziemi Bańskiej "Białostroń"- działalność
turystyczno- przyrodnicza

