
Diagnoza obszaru…

Dziczy Las



Dziczy las

 Dziczy Las  - 1765,7 ha - Zachodniopomorskie, Gmina Banie



Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują:

 Parki narodowe – podaj nazwy: brak

 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: ) 

takhttp://natura2000.gdos.gov.pl/szukaj

 Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link 

do dokumentu: ) http://natura2000.gdos.gov.pl/szukaj

 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: ) http://natura2000.gdos.gov.pl



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 gminy     http://www.banie.pl/

 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy http://www.powiatmysliborski.pl/

 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie 

gminy/gminhttp://www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/

 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska - brak



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:

 - Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami  ramienic  Charetea

 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, 

Potamion,  - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea

nigrae), 

 - Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum

nigricantis) 

 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 



c.d.

 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

 - Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 

 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popule

 tum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

 gatunki:

 -pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita), 

 -kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, 

 -kumak nizinny Bombina bombina



Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla 

badanego obszaru?

 działania ochronne związane z ochroną czynną oraz utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych (np. 

utrzymanie obecnych warunków hydrologicznych, prowadzenie ekstensywnej gospodarki 

rolnej wokół siedlisk przyrodniczych zależnych od wody, ekstensywne użytkowanie 

wędkarskie jeziora ramieniowego, a w przypadku jezior eutroficznych – ekstensywne 

użytkowanie rybackie i wędkarskie, zachowanie stref buforowych, ochrona torfowisk przed 

zarastaniem drzewami i krzewami, odbudowa zasobów martwego drewna, poprawa 

struktury wiekowej drzewostanów, wyznaczanie powierzchni referencyjnych, a dla 

gatunków – przede wszystkim zachowanie ciągłej obecności ich odpowiednich siedlisk).  



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.

 Określono działania wynikające z prowadzenia gospodarki człowieka, a zwłaszcza: nie 

zawsze prawidłowo (w stosunku do wymagań ochronnych siedlisk przyrodniczych) 

realizowana gospodarka leśna, skutkująca niedostatkiem drzew martwych i 

obumierających, zmniejszaniem się powierzchni drzewostanów w najstarszych klasach 

wieku upraszczaniem struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów (niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania siedliska jako ekosystemu), a także zanieczyszczenia wód 

wynikające z intensyfikacji rolnictwa oraz użytkowania wędkarskiego zbiorników wodnych. 

Do najważniejszych  potencjalnych zagrożeń zaliczono: między innymi: ewolucję 

biocenotyczną na siedliskach nieleśnych, zmiany stosunków wodnych i stosowanie 

biocydów. 



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.

 Sformułowano wskazania do zmian  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Banie ( na podstawie rozmowy z pracownikiem gminy)



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.



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?  

 Jedno zaopiniowano negatywnie – budowa elektrowni wodnej

 b. Ile z nich przyjęto do realizacji?  0

 Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji? 

 d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego 

wpływu na obszar Natura 2000? Nie zrealizowano przedsięwziecia



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?

 Nadleśnictwo Myślibórz- budowa ścieżki edukacyjnej „Przyrodróżka” -


