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Zakres działań ochronnych wg Planu Zadań Ochronnych dla ostoi
siedliskowej, ogólne warunki użytkowania gruntów

Inna obszarowa forma ochrony
przyrody (jeśli występuje)

azwie MIĘDZYODRZE

Użytkowanie kośne po 15 sierpnia, zbiór balotów i
wywóz biomasy do 15 października, bądź
użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe zgodne
z właściwym dla siedliska ptasiego pakietem rolnośrodowiskowo-klimatycznym po uzgodnieniu z
RDOŚ w Szczecinie. Zachowanie właściwej
struktury zbiorowisk łąkowych i szuwarowych.
Utrzymanie struktury roślinności łąkowej i
szuwarowej sprzyjającej lęgom ptaków wodnobłotnych. Nie odwadniać i pozostawić mokry
charakter gruntów. Istniejące w granicach działki
zadrzewienia łęgowe oraz łozowiska i zarośla
wierzbowe wyłączyć z gospodarowania.

W planach urządzania lasów, dla całego obszaru w
granicach ostoi Natura 2000, wprowadzić zapisy o
niewprowadzaniu gatunków inwazyjnych (w tym
przypadku dot. to zwłaszcza dębu czerwonego, robinii
akacjowej i klonu jesionolistnego).;
Faworyzowanie odnowień naturalnych w obrębie płatów
siedlisk 9110, 9130, 91E0, 91F0, 91I0;
Kontynuowanie, w ramach gospodarki leśnej, działań
mających na celu pozostawianie martwego drewna oraz
starych i obumierających drzew aż do osiągnięcia
właściwego stanu siedliska.;
Uwzględnić przy projektowaniu działań ingerujących w
stosunki wodne konieczności zapewnienia przepływu wód
bez jej stagnowania i niedoborów w dolinach cieków.;

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

siedliskowa Natura 2000
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