Diagnoza obszaru…
Jezioro Kozie

Jezioro Kozie

 Jezioro Kozie 179,4 ha, lubuskie
 Gmina Nowogródek Pomorski

Czy w badanej gminie poza obszarem
Natura 2000 występują:

 Parki narodowe – podaj nazwy: NIE
 Rezerwaty przyrody – podaj nazwy: NIE
 Parki krajobrazowe – podaj nazwy: Barlinecko-Gorzowski
 Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: NIE

 Pomniki przyrody – podaj nazwy:
Lipa- o nazwie BRZĘCZADŁO oraz CHOCHŁ, dęby

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

 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: nie )
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320
010.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 gminy http://www.nowogrodekpomorski.pl/
 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy http://www.powiatmysliborski.pl/
 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie
gminy/gminhttp://www.rozansko.szczecin.lasy.gov.pl/de/drewno1#.V4uXW5Dr2po

 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)?

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

 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
 - Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum
nigricantis),

 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 - lipiennik Loesela Liparis loeselii

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

 Sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu, w
sposób umożliwiający prowadzenie monitoringu i weryfikacji oraz postępu w realizacji, kierując
się potrzebą odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i lipiennika Loesela.
Ustalono działania ochronne związane z ochroną czynną oraz utrzymaniem lub modyfikacją
metod gospodarowania zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych (np. usuwanie
nalotu i podrostu drzew z płatów siedlisk przyrodniczych, koszenie, ograniczenie dopływu
zanieczyszczeń ze zlewni do jeziora i ograniczenie presji na penetrację w jego sąsiedztwie,
spowolnienie odpływu wód z siedlisk przyrodniczych zależnych od wody poprzez ograniczenie
konserwacji sieci rowów melioracyjnych i zaniechane odmulania Kanału Koziego
wypływającego z Jeziora Koziego, po wygaśnięciu aktualnie obowiązującego operatu
rybackiego wprowadzenie do nowego operatu ograniczeń zarybiania wód Jeziora Koziego,
połowów sieciami ciągnionymi, zanęcania ryb, ekstensywne użytkowanie siedlisk łąkowych,
turzycowisk i mechowsk). Wskazano konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o dwóch
przedmiotach ochrony (7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk oraz 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii).

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.

 Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących zagrożeń dla obszaru
Natura 2000, należą działania wynikające z zaniechania działalności człowieka na
półnaturalnych ekosystemach, a mianowicie: zaniechanie koszenia, skutkujące
zarastaniem łąk, torfowisk i łak ziołoroślami, trzciną, drzewami i krzewami. Do
najważniejszych potencjalnych zagrożeń zaliczono: obniżenie poziomu wód, zarybianie
jeziora (szczególnie amurem i karpiem), połowy ryb sieciami ciągnionymi powodujące
niszczenie roślinności ramienicowej na dnie płytkiego jeziora, zanieczyszczenia
przedostające się do wód z nieszczelnych szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
zalesianie płatów łąk, przesychanie torfowisk i mechowisk, intensyfikacja użytkowania łąk
połączona z dosiewaniem gatunków obcych ekologicznie.
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.

 Sformułowano wskazania do zmian w Studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn i gminy Nowogródek Pomorski,
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,
niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000.
 http://natura2000.gdos.gov.pl

Czy zostały wytyczone warunki realizowania przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny
wpływ na obszar Natura 2000?
Jeśli tak, to jakie to są warunki?



Zidentyfikowano i przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego
stanu każdego z przedmiotów ochrony oraz oceny prawdopodobnych kierunków zmian uwarunkowań
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich możliwego wpływu na parametry oceny stanu ochrony
wymienionych wyżej siedlisk i gatunku. Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących zagrożeń dla
obszaru Natura 2000, należą działania wynikające z zaniechania działalności człowieka na półnaturalnych
ekosystemach, a mianowicie: zaniechanie koszenia, skutkujące zarastaniem łąk, torfowisk i młak ziołoroślami,
trzciną, drzewami i krzewami. Do najważniejszych potencjalnych zagrożeń zaliczono: obniżenie poziomu wód,
zarybianie jeziora (szczególnie amurem i karpiem), połowy ryb sieciami ciągnionymi powodujące niszczenie
roślinności ramienicowej na dnie płytkiego jeziora, zanieczyszczenia przedostające się do wód z nieszczelnych
szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków, zalesianie płatów łąk, przesychanie torfowisk i mechowisk,
intensyfikacja użytkowania łąk połączona z dosiewaniem gatunków obcych ekologicznie. Kody zagrożeń dla
przedmiotów ochrony (określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia) podano zgodnie z opracowaniem
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska „Podręcznik Platforma Komunikacyjno-Informacyjna. Plany zadań
Ochronnych Natura 2000, jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000. Wersja 2013.2”.
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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?

 . Ile z nich przyjęto do realizacji? 0
 c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji?
 d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego
wpływu na obszar Natura 2000?

nie było takiego przypadku

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 Różańsko- działalność edukacyjna, budowa infrastruktury turystycznoedukacyjnej
 Lubuski Klub Przyrodników – udział w debatach dotyczących ochrony przydody
 Komitet Ochrony Orłów- monitorowanie liczby ptaków drapieżnych
 OTOP – monitorowanie liczby ptaków

