
 

 

 

Opis założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 PLB320016 „Lasy Puszczy nad Drawą” – poza granicami  

Drawieńskiego Parku Narodowego 

 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) 

dyrektywy siedliskowej (DYTREKTYWA RADY 92/43/EWG  z dania 21 maja 1992 r.  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  - Dz. U. L 206  

z 22.7.1992 r. ze zm.) oraz art. 4 dyrektywy ptasiej (DYREKTYWA RADY 79/409/EWG   

z dania 2 kwietnia 1979 r. w sprawie dzikiego ptactwa – Dz. U. L z 25.4.1979 r. ze zm.).  

 

Obszar Natura 2000 PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą o powierzchni 190 279,1 ha 

został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

Aktualnie obowiązującą podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133). 

Obszar Natura 2000 swym zasięgiem obejmuje rozległy kompleks leśny w środkowym i dolnym 

biegu rzeki Drawy. Pod względem administracyjnym położony jest w trzech województwach:  

 zachodniopomorskim (121 007,6 ha) – na terenie gmin: Bierzwnik, Człopa, Choszczno, 

Drawno, Kalisz Pomorski, Krzęcin, Mirosławiec, Pełczyce, Recz, Tuczno, Wałcz-gmina 

wiejska,   

 wielkopolskim (15 366,3 ha) – na terenie gmin: Krzyż Wielkopolski, Wieleń 

 lubuskim (53 905,2 ha) – na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, 

Strzelce Krajeńskie.  

 

Projektem planu zadań ochronnych będzie objęty obszar specjalnej ochrony ptaków „Lasy 

Puszczy nad Drawą” z wyłączeniem części wspólnej z Drawieńskim Parkiem Narodowym. 

Powierzchnia obszaru objęta projektem wynosi 178 740,65 ha. 

 

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 38 gatunków ptaków z załącznika 

I Dyrektywy Ptasiej. Jest to jedna z ważniejszych ostoi lęgowych dla puchacza i żurawia, a także 

dla: bielika, kani czarnej, kani rudej, orlika krzykliwego, rybołowa i trzmielojada. Ostoja ma duże 

znaczenie dla m.in.: dzięcioła czarny, lerka, zimorodka i gągoła.  W okresie jesieni obszar jest 

cennym szlakiem wędrówkowym dla żurawia, a w okresie zimy stanowi ważne zimowisko dla  

łabędzia krzykliwego.   

 

Świat ryb reprezentowany jest przez gatunki rzadkie, w tym przez głowacza białopłetwego, 

strzeblę potokową, pstrąga potokowego, a także  gatunki zagrożone- minóg rzeczny, certa i łosoś.  

Świat ssaków charakteryzuje silna populacja wydry oraz bobra europejskiego.  

Na terenie ostoi ptasiej dobrze zachowały się cenne zbiorowiska roślinne, bogate  

w rzadkie i zagrożone gatunki roślin. 

Pod względem własności około 80% powierzchni ostoi znajduje się w zarządzie Lasów 

Państwowych, pozostała część stanowi  mozaikę własności prywatnej, komunalnej, Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
 



 

 

 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące gatunki ptaków i ich siedliska: 

Włochatka Aegolius funereus, Zimorodek Alcedo atthis, Świergotek polny Anthus camestris, Orlik 

krzykliwy Aquila pomarina, Jarząbek Bonasa bonasia, Bąk Botaurus stellaris, Puchacz Bubo 

bubo, Lelek Caprimulgus europaeus, Rybitwa czarna Chlidonias niger, Bocian biały Ciconia 

ciconia, Bocian czarny Ciconia niger, Błotniak stawowy Circus aeruginosus, Błotniak zbożowy 

Circus cyaneus, Błotniak łąkowy Circus pygargus, Derkacz Crex crex, Łabędź czarnodzioby 

Cyngus bewickii (Cyngus columbianus bewickii), Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, Dzięcioł 

średni Dendrocopos medius, Dzięcioł czarny Dryocopus martius, Ortolan Emberiza hortulana, 

Drzemlik Falco columbarius, Sokół wędrowny Falco peregriuns, Muchołówka mała Ficedula 

parva, Żuraw Grus grus, Bielik Haliaeetus albicilla, Bączek Ixobrychus minutus, Gąsiorek Lanius 

collurio, Lerka  Lullula arboreta, Podróżniczek Luscinia svecica, Bielaczek Mergus albellus 

(Mergellus albellus), Kania czarna Milvus migrans, Kania ruda Milvus milvus, Rybołów Pandion 

haliaetus, Trzmielojad Pernis apivorus, Siewka złota Pluvialis apricaria, Zielonka Porzana parva, 

Kropiatka Porzana porzana, Jarzębatka Sylvia nisoria, Gągoł Bucephala clangula, Kormoran 

czarny Phalacrocorax carbo sinensis  

Lista przedmiotów ochrony na obszarze może ulec zmianie na skutek jej weryfikacji  

w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych.  
 

Obowiązek sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dania 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 

151, poz. 1220 ze zm.). 

 

Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie 

elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu teleinformatycznego możliwe będzie  

zapoznawanie się z kolejnymi etapami stanu prac nad projektem planu zadań ochronnych  

i zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz projektem planu.  

 

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków zarówno listownie jak i za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2001 r. nr 130, poz. 1450 ze zm.) do materiałów gromadzonych podczas prac nad 

sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych.  

 

Wykonawca projektu zorganizuje warsztaty z udziałem przedstawicieli zainteresowanych 

osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których wyznaczono obszar ostoi.  

 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa ustanawiają wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, 

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego 

obszaru, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000.  

 



 

 

 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

1. organy administracji leśnej; 

2. organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

3. właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód a także właścicieli 

nieruchomości, w obrębie których wyznaczono przedmioty ochrony obszaru PLB320016 

„Lasy Puszczy nad Drawą”; 

4. przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze PLB320016 „Lasy Puszczy nad 

Drawą”; 

5. przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze PLB320016 „Lasy 

Puszczy nad Drawą”. 

 

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących 

dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: 

studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasów.  


