
Diagnoza obszaru

Ostoja Witnicko-Dębniańska



Ostoja Witnicko Dębniańska

 - obejmuje obszar 46 993,1 ha, w tym: 30 921,3 ha położonych  w województwie 

zachodniopomorskim oraz  16 071,8 ha położonych w województwie lubuskim,

 Gmina Dębno



Czy w badanej gminie poza obszarem 

Natura 2000 występują:

 Parki narodowe – podaj nazwy: brak

 Rezerwaty przyrody – podaj nazwy:  Długogóry, Czapli Ostrów

 Parki krajobrazowe – podaj nazwy: brak 

 Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: obszar Dębno-Gorzów oraz obszar B -

Myślibórz.

 Pomniki przyrody – podaj nazwy: terenie gminy znajduje się 45 pomników przyrody 

załącznik z ewidencją pomników



Na obszarze Natura 2000, który badasz, 

obowiązuje:

 Plan zadań ochronnych – (podaj link do dokumentu: http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-

zadan-ochronnych )

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

do dokumentu: http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych)

 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-

ochronnych)



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.debno.pl/ NIE

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

NIE

 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie gminy/gmin

 http://www.debno.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000 /TAK

 http://www.rozansko.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000 /TAK

 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska – informacje o 

organizacjach na stronie Gminy Dębno  , organizacje lokalne nie posiadają stron 

internetowych

http://www.debno.pl/
http://www.powiatmysliborski.pl/
http://www.debno.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000
http://www.rozansko.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000


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)?

 Ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA PL013).

 Występują tu co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 2009/147/WE z 30 

listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywy Ptasiej) oraz 2 gatunki 

ptaków migrujących, z czego 30 gatunków zaliczanych jest do lęgowych, 6 do 

przelotnych, natomiast 12 gatunków ptaków wymienionych jest w Polskiej Czerwonej 

Księgi Zwierząt (PCK). Wysoką liczebność w okresie lęgowym (powyżej 1 %) osiągają 

gęgawa, puchacz (PCK), gągoł, żuraw, bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda 

(PCK), rybołów (PCK). 



c.d

 Gatunki ptaków:

 Alcedo atthis Zimorodek,  Aquila pomarina Orlik krzykliwy, Anser anser Gęgawa,  Botaurus

stellaris Bąk, Bubo bubo Puchacz, Bucephala clangula Gągoł, Calidris alpina Biegus 

zmienny, Caprimulgus europaeus Lelek, Chlidonias niger Rybitwa czarna, Ciconia ciconia

Bocian biały, Ciconia nigra Bocian czarny, Circus aeruginosus Błotniak stawowy, Circus 

pygargus Błotniak łąkowy, Crex crex Derkacz, Cygnus cygnus Łabędź krzykliwy, 

Dendrocopos medius Dzięcioł średni, Dryocopus martius Dzięcioł czarny,  Ergetta alba 

Czapla biała, Ficedula parva Muchołówka mała,  Grus grus Żuraw,  Haliaeetus albicilla

Bielik,  Ixobrychus minutus Bączek, Lanius collurio Gąsiorek,  Lululla arborea Lerka,  Luscinia

svecica Podróżniczek,  Milvus migrans Kania czarna,  Milvus milvus Kania ruda,  Pandion

haliaetus Rybołów, Pernis apivorus Trzmielojad, Philomachus pugnax Batalion



Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla 

badanego obszaru? 

 Sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu zadań 
ochronnych w sposób umożliwiający monitoring i weryfikację oraz postęp  w realizacji. Jako 
cele ochrony wskazano dla wszystkich przedmiotów ochrony:   

 uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie określenia wielkości zasobów gatunków występujących w 
obszarze oraz dokonanie oceny stanu jego ochrony wraz  ze wskazaniem zagrożeń i w 
uzasadnionym przypadku, dodatkowych działań ochronnych. Ponadto w celu zabezpieczenia 
odpowiednich miejsc lęgowych oraz żerowiskowych wskazano na konieczność utrzymania 
stałej dostępności drzewostanów lęgowych oraz drzew odpoczynkowych i obserwacyjnych 
(kania czarna, kania ruda, bielik, rybołów, bocian czarny, puchacz, gągoł) oraz utrzymania 
aktualnego areału żerowiskowego (bocian czarny, bielik, rybołów, puchacz), poprawy jakości 
żerowisk poprzez przywrócenie i/lub utrzymywanie użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego 
lub pastwiskowego na możliwie wszystkich łąkach i pastwiskach, a także utrzymywania 
naturalnego charakteru cieków i procesów kształtujących ich koryto i brzegi (zimorodek)  oraz 
minimalizowanie zagrożeń. 



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.

 Ustalono działania ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych, 

działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, monitoring 

przyjętych parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000,  a 

także wskazano konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony  i 

uwarunkowaniach ich ochrony.  Działania z zakresu ochrony czynnej polegają na 

eliminacji głównego zagrożenia dla gęgawy, gągoła, błotniaka stawowego, żurawia, 

puchacza i zimorodka od strony drapieżnictwa inwazyjnych gatunków obcych, takich jak 

norka amerykańska, szop pracz i jenot. Wg danych PZŁ pochodzących z sezonów 

łowieckich 2008-2011, wynika  iż pozyskanie norki amerykańskiej w okręgu szczecińskim i 

gorzowskim  waha się pomiędzy 8-10 % populacji żyjącej w środowisku naturalnym.



c.d.

 Założeniem działania polegającego na redukcji gatunków obcych wpływających 
negatywnie na liczebność przedmiotów ochrony jest zintensyfikowanie działań 
prowadzonych przez koła łowieckie, wspieranych przez organ pełniący nadzór nad 
obszarem i dążenie tym samym do całkowitej eliminacji obcych gatunków drapieżnych, w 
tym norki amerykańskiej z obszaru. Jest to działanie ciągłe, jednakże nie można wykluczyć 
napływu nowych osobników ze względu na obecność fermy norki amerykańskiej 
znajdującej się w obszarze, jak również w tego obecność typu hodowli w sąsiedztwie 
obszaru. Działania ochrony czynnej dotyczą również zapewnienia odpowiednich miejsc 
sprzyjających odbywaniu lęgów, w postaci sztucznych miejsc gniazdowych dla gągoła, 
rybołowa i puchacza, poprzez utrzymanie w dobrym stanie technicznym już istniejących 
budek  i platform, a także montaż nowych platform. Działania z zakresu działań 
związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania dotyczą 
prowadzonej w obszarze gospodarki leśnej, rolnej a także gospodarki przestrzennej i 
wodnej. 



c.d.

 Zaplanowane działania w obszarach leśnych posiadają charakter prewencyjny i mają 
zapewnić trwałą dostępność drzewostanów lęgowych niemalże dla wszystkich przedmiotów 
ochrony. Polegają głównie na zachowywaniu fragmentów (biogrup) starych drzewostanów lub 
pojedynczych drzew na terenie całego obszaru, pozostawianiu stref ekotonowych wzdłuż 
brzegów cieków  i zbiorników wodnych stanowiących potencjalne miejsca odbywania lęgu, a 
także pozostawianie pojedynczych drzew mających bardzo duże znaczenie dla rybołowa  

 i bielika (jako drzewa obserwacyjne i odpoczynkowe) oraz dla gągoła (drzewa 
biocenotyczne). Działania te mają charakter ciągły a ich znaczenie jest szczególnie ważne w 
początkowych latach trwania planu zadań ochronnych, kiedy jeszcze nie będą znane wyniki 
szczegółowej inwentaryzacji poszczególnych przedmiotów ochrony. Nie mniej ważne jest 
zachowywanie śródpolnych kęp drzew czy śródpolnych lasów, nie będących w zarządzie 
Lasów Państwowych – są one szczególnie istotne dla gatunków takich jak kania czarna i kania 
ruda, wykorzystujących zadrzewienia jako miejsca lęgowe  i odpoczynkowe. Działania z zakresu 
gospodarki rolnej polegają na zachowaniu siedlisk żerowiskowych przedmiotów ochrony 
poprzez użytkowanie ekstensywne łąk i pastwisk. 



c.d.

 Sposób zapisu działania umożliwi przyznawanie płatności rolnikom gospodarującym na 
obszarach Natura 2000 i tym samym przyczyni się do realizacji działania na możliwie 
największym areale trwałych użytków zielonych. W celu utrzymania naturalnego 
charakteru cieków przepływających przez tereny leśne i procesów kształtujących ich 
koryto i brzegi wskazano na konieczność ochrony elementów siedliska zimorodka jakimi są 
skarpy nadrzeczne i wykroty (miejsca gniazdowania) oraz czatowni (drzewa porastające 
brzegi, rumosz drzewny), z dopuszczeniem usuwania namułu z dna rzek poza okresem 
lęgowym tylko w miejscach bezwzględnie koniecznych dla likwidacji realnego zagrożenia 
powodziowego.  Najistotniejszym działaniem w pierwszych latach obowiązywania planu 
jest przeprowadzenie szczegółowych inwentaryzacji wszystkich przedmiotów ochrony, 
które zweryfikują stan ich populacji w obszarze oraz rozmieszczenie stanowisk. Na jej 
podstawie możliwe będzie przeprowadzenie monitoringu, a także zaplanowanie 
ewentualnych dodatkowych działań



c.d.

 http://szczecin.rdos.gov.pl

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję określoną 

przepisem art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 39 ustawy OOŚ, 

obwieszczeniem z dnia 28 stycznia 2015 r. znak: WOPN-PK.6320.4.2015.BG podał do 

publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych 

sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych dla 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, zgodnie z 

czynnościami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OO



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. 

 Opracowanie Natura 2000 – w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych

 http://szczecin.rdos.gov.pl/files/artykuly/14576/Podrecznik_planowanie_przestrzenne.pdf



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. 

 NIE. Opracowanie Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. 

 http://szczecin.rdos.gov.pl/files/artykuly/14576/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf



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? 

 Nie było takiego przypadku

 b. Ile z nich przyjęto do realizacji? Nie przyjęto do realizacji takiego przedsięwzięcia

 c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji? 

 d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego 

wpływu na obszar Natura 2000? 



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?

 Liga Ochrony Przyrody – współorganizowanie edukacji ekologicznej w szkołach 

 Komitet Ochrony Orłów – budowa platform dla ptaków

 Nadleśnictwo Dębno – rozbudowa infrastruktury turystycznej – tablice informacyjne 

 Nadleśnictwo Różańsko – edukacja leśna społeczeństwa

 Koło Łowieckie Dzik – ochrona czynna 


