PRZEŁOMOWA DOLINA RZEKI WEL
(PLH 280015)
Powierzchnia obszaru: 1259,68 ha

Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Lidzbark.
Parki krajobrazowe: Welski PK, Górznieńsko-Lidzbarski PK
Rezerwaty przyrody: Jar Brynicy, Klonowo, Bagno Koziana
Obszary chronionego krajobrazu: Otulina Welskiego PK – Słup,
Dolina Górnej Wkry
Pomniki przyrody: 42 pomniki przyrody, są to głównie pojedyncze dęby,
lipy i świerki

Informacje na temat badanego obszaru Natura 2000 na stronie:
Powiatu Działdowskiego, do którego należy badana gmina:
http://powiatdzialdowski.pl/portal/?page_id=411
Nadleśnictwa Lidzbark, do którego należy badana gmina:
http://www.lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.VnBVPvHzutI

Instytucje publiczne i firmy podejmujące działania na rzecz ochrony obszaru
Przełomowa Dolina Rzeki Wel:
Welski Park Krajobrazowy
czynna ochrona obszaru, wydawanie opinii do inwestycji, działania edukacyjne;
Nadleśnictwo Lidzbark
działania ochronne lasów, działania edukacyjne;
Kajakiem Po Welu
organizacja corocznego sprzątania rzeki Wel z kajaków

Przedmiot ochrony Przełomowej Doliny Rzeki Wel
3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
6210 Murawy kserotermiczne
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6510 Nizinne i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
7120 Torfowiska wysokie
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
9170-2 Grąd subkontynentalny
91E0-3 Niżowy łęg jesionowo- olszowy
1393 Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus
1149 koza Cobitis taenia
1134 różanka Rhodeus sericeus amarus
1145 piskorz Misgurnus fossilis
1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio
096 minóg strumieniowy Lampetra planeri
1188 Kumak nizinny Bombina bombina
1355 Wydra europejska Lutra lutra
1337 bóbr Castor fiber

Stan ochrony w obszarze Przełomowej Doliny Rzeki Wel
Działania ochronne dla obszaru nie zostały przyjęte dlatego trudno jest zweryfikować
faktyczny stan ochrony przedmiotów ochrony.
Teren obszaru niemal w całości znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego co
z pewnością wzmacnia jego ochronę. Na najbardziej efektownym odcinku isnieje rezerwat
przyrody Piekiełko, w okolicach Lidzbarka projektowany jest rezerwat przyrody Las
Nadwelski.

Rezerwat Piekiełko
[zdjęcie własne]

Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze
Przełomowej Doliny Rzeki Wel
W Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmina Grodziczno
teren Welskiego PK i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel (na terenie tym
znajduje się obszar PLH280015) uznała za najcenniejszy przyrodniczo i została wyznaczona
tam strefa I – parkowo-krajobrazowa. Strefa ta została przewidziana do rozwoju funkcji
leśnej, przyrodniczej i turystycznej oraz rolnictwa ekologicznego.
[http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=menu&menu=196&id=2027&str=1]

Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie na obszar
Przełomowej Doliny Rzeki Wel
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w
sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego wprowadza następujące zakazy na terenie
Welskiego PK (obszar PLH280015 w dużej części znajduje się na jego terenie):
- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskow (...);
- pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu (...)
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z bezpieczeństwem (...)
- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej
- likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych
[wybrane zapisy]

Dziękuję za uwagę

