
Diagnoza obszaru…

Gogolice- Kosa



GOGOLICE- KOSA - 1424,9 ha

 Zachodniopomorskie, Gmina Dębno, miejscowość Gogolice



Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują:

 Parki narodowe – podaj nazwy: NIE

 Rezerwaty przyrody – podaj nazwy: Nie

 Parki krajobrazowe – podaj nazwy: Nie

 Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: Nie

 Pomniki przyrody – podaj nazwy: Nie



Na obszarze Natura 2000, który badasz, obowiązuje:

 Plan zadań ochronnych – (podaj link do dokumentu:) jeszcze nie

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

do dokumentu: )

 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: )



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://debno.pl/

 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy

http://www.powiatmysliborski.pl/

 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie 

gminy/gminhttp://www.debno.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)?

 Zwierzęta: żółw błotny (Emys orbicularis),

 bóbr europejski  - Castor fiber

wydra – Iltra lutra

żuraw - Grus grus

zimorodek Alcedo atthis

kumak nizinny Bombina bombina

siedliska: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion; ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion

glaucae); torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea); łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) 



Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla 

badanego obszaru?

 Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zmiany stosunków wodnych, w tym 

budowa sztucznego zbiornika retencyjnego w celu poprawienia stosunków wodnych 

zalewu rzeki Myśli. Problemem jest także zanieczyszczenie wody, nadmierny połów ryb, 

kłusownictwo. Niebezpieczne jest też zarastanie muraw napiaskowych, które są ważne dla 

rozrodu żółwi błotnych. Kolejnym zagrożeniem jest rozwój turystyki, a zwłaszcza sportów 

wodnych z kajakarstwem na czele.



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.debno.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.V4uGxJDr2po



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.

 Jeszcze nie



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.

 Jeszcze nie



. 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? 

 b. Ile z nich przyjęto do realizacji? O

 c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji? 

 d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego 

wpływu na obszar Natura 2000? 



 Liga Ochrony Przyrody Oddział Dębno – działania edukacja, informacja społeczeństwa, 

 Nadleśnictwo Dębno – edukacja społeczeństwa , budowa infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej

 OTOP – obrączkowanie ptaków drapieżnych , monitorowanie liczby ptaków

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?


