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OBWIESZCZENIE 

 

W związku z przedłożeniem do publicznej wiadomości w dniu 3 listopada 2021 r.  projektu  

tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze 

Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011, przedstawiam rozpatrzenie uwag i wniosków 

zgłoszonych do ww. dokumentu. 

 

Lp. 
Składający 

uwagi 
Treść uwagi Uzasadnienie 

1. Fundacja 

WWF 

Polska 

Na początku chciałabym zwrócić uwagę 

na aktualność danych, na podstawie 

których podawana jest liczebność 

poszczególnych gatunków będącymi 

przedmiotami ochrony ww. obszaru oraz 

proponowane są cele ochrony. Dane 

pochodzą z publikacji bądź badań 

pochodzących z lat 2012, 2015 oraz przy 

kilku gatunkach, także z lat 2013-2018. 

Prawie 10 lat, które upłynęły w 

przypadku niektórych gatunków to 

bardzo długi okres, w którym mogło 

dojść do znaczących zmian w 

populacjach tych gatunków. Przed 

publikacją celów ochrony należałoby 

zebrać najbardziej aktualne dostępne 

dane dotyczące przedmiotów ochrony. 

Pomocnym źródłem danych mogą być 

tutaj poszczególne programy 

monitoringowe prowadzone w ramach 

Monitoringu Ptaków Polski (Monitoring 

Ptaków Polski w latach 2018–

2021.Biuletyn Monitoringu Przyrody 

22; raporty z Monitoringu Ptaków Polski 

https://monitoringptakow.gios.gov.pl/rap

orty.html, a także dane nieopublikowane 

Uwagi nie uwzględniono. Dane 

opracowywane w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska w założeniu są 

badaniami monitoringowymi, a nie 

inwentaryzacyjnymi i służącą innym 

celom niż szczegółowe badanie 

populacji gatunków występującej na 

określonym terenie. W związku z 

powyższym, dane te mogą zostać 

wykorzystane w przypadku określania 

liczebności konkretnych populacji 

jedynie pomocniczo, w przypadku braku 

badań inwentaryzacyjnych, bądź też 

jako wyjaśnienie do zachodzących 

zmian (trendów). W opracowanych 

tymczasowych celach ochrony 

wykorzystano istniejące badania 

inwentaryzacyjne opracowane dla 

całego obszaru Natura 2000. Ponadto, 

należy podkreślić, iż RDOŚ w 

Szczecinie zlecił opracowanie 

dokumentacji do planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Zalew Kamieński i Dziwna (z 

wyłączeniem obszaru morskiego). Po 

otrzymaniu wyników od Wykonawcy 
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w wymienionych publikacjach, a 

gromadzone przez GIOŚ i OTOP), a 

także, w przypadku ptaków drapieżnych 

– bielika i kani rudej, dane zbierane w 

ramach inwentaryzacji i monitoringu 

gniazd wybranych gatunków ptaków 

drapieżnych przez Komitet Ochrony 

Orłów. Wnioskuję o aktualizację w 

miarę możliwości danych dotyczących 

liczebności przedmiotów ochrony ww. 

obszaru Natura 2000. 

dane dotyczące przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 zostaną 

zaktualizowane. Odnośnie uwagi 

dotyczącej ptaków strefowych (bielik, 

kania ruda) RDOŚ w Szczecinie posiada 

aktualną bazę danych dotyczącą ilości 

tych ptaków i została ona wykorzystana 

w szacowaniu populacji. 

2. Fundacja 

WWF 

Polska 

Chciałabym również zwrócić uwagę na 

błędne użycie nazwy gatunku w 

kolumnie „Uwagi” w wersie nr 12 – 

ohar. Cały jeden akapit dotyczy 

płaskonosa, a nie ohara. Sugeruję 

sprawdzić czy jest to wyłącznie pomyłka 

w nazwie, czy może cały akapit dotyczy 

innego gatunku. 

Uwaga uwzględniona. W kolumnie 

uwagi w pkt. 12 błędnie wpisano nazwę 

płaskonosa, zamiast ohara. Natomiast 

dane zostały podane prawidłowo dla 

przedmiotu ochrony. 
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