Gêsi w Parku Narodowym „Ujœcie Warty”
(fot. S³awomir Rubacha)
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

1. Tereny i obiekty prawnie chronione

Wed³ug ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (rozdz. 2, art. 6.1) prawnymi formami
ochrony przyrody w Polsce s¹:
1) parki narodowe,
2) rezerwaty przyrody,
3) parki krajobrazowe,
4) obszary chronionego krajobrazu,
5) obszary Natura 2000,
6) pomniki przyrody,

7)
8)
9)
10)

stanowiska dokumentacyjne,
u¿ytki ekologiczne,
zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roœlin, zwierz¹t i grzybów.
Na koniec roku 2007 ochrona przyrody w województwie lubuskim realizowana by³a we wszystkich wy¿ej
wymienionych formach. Poni¿ej przedstawiono opis poszczególnych form ochrony przyrody.

Tab. VIII.1.1. Formy ochrony przyrody w województwie lubuskim, stan na dzieñ 31.12.2007 r.

Powierzchnie obszarów chronionych i ich udzia³ procentowy w powierzchni województwa nie sumuj¹ siê, gdy¿ w
wielu przypadkach ró¿ne obszary pokrywaj¹ siê lub jedne zawieraj¹ siê w drugich.

1.1. Parki narodowe
Definicja parku narodowego wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyró¿niaj¹cy siê szczególnymi wartoœciami przyrodniczymi, naukowymi, spo³ecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 000 ha, na którym ochronie podlega ca³a przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy siê w celu zachowania ró¿norodnoœci biologicznej, zasobów, tworów i sk³adników przyrody nieo¿ywionej i walorów
krajobrazowych, przywrócenia w³aœciwego stanu zasobów i sk³adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta³conych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roœlin, siedlisk zwierz¹t lub siedlisk grzybów.

1. Drawieñski Park Narodowy utworzony 10
kwietnia 1990 r., o powierzchni 11.441,34 ha, z czego
5.590,89 ha (48,87 %) le¿y na terenie woj. lubuskiego –
w gminie Dobiegniew. Pozosta³e czêœci parku nale¿¹ do
województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Po³o¿ony jest w mezoregionie Równiny Drawskiej i reprezentuje przyrodê Pojezierza Po³udniowoPomorskiego. Wystêpuj¹ tu liczne rynny lodowcowe
z jeziorami. Dominuj¹cym typem œrodowiska s¹ lasy
(84 % powierzchni parku), wody powierzchniowe
(8,2 %) – rzeki Drawa i P³ociczna oraz jeziora (13 jezior) o ³¹cznej powierzchni ok. 760 ha. Powierzchnie
rolne stanowi¹ tylko 4 % powierzchni parku. Na terenie
parku stwierdzono wystêpowanie 924 gatunków roœlin
naczyniowych, 209 gatunków mszaków, 210 gatunków
porostów i 187 gatunków grzybów wielkoowocnikowych

w 224 zbiorowiskach roœlinnych. Stwierdzono tak¿e wystêpowanie 234 gatunków krêgowców.
2. Park Narodowy „Ujœcie Warty” utworzony
1 lipca 2001 r., o powierzchni 8.074 ha po³o¿ony u ujœcia Warty do Odry. Obejmuje ochron¹ rozleg³e siedliska
ptaków wodnych i b³otnych. Na terenie Parku stwierdzono wystêpowanie 266 gatunków ptaków, z czego
lêgowych jest 174. Teren Parku jest bardzo wa¿nym miejscem dla ptaków zarówno w sezonie lêgowym jak i w
okresie przelotów i zimowania, przede wszystkim dla gêsi,
kaczek i ³abêdzi. Wystêpuje tu równie¿ 38 gatunków ssaków i 35 gatunków ryb. Œwiat roœlin jest tak¿e bogato
reprezentowany, stwierdzono 500 gatunków roœlin naczyniowych w 60 zbiorowiskach roœlinnych.
£¹cznie t¹ form¹ ochrony objêty jest obszar
13.664,89 ha, co stanowi 0,97 % powierzchni województwa lubuskiego.

1.2. Rezerwaty przyrody
Definicja rezerwatu wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub ma³o zmienionym, ekosystemy, ostoje i
siedliska przyrodnicze, a tak¿e siedliska roœlin, siedliska zwierz¹t i siedliska grzybów oraz twory i sk³adniki przyrody nieo¿ywionej,
wyró¿niaj¹ce siê szczególnymi wartoœciami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
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pli siwej. Zmiany te spowodowa³y, ¿e ³¹czna powierzchnia rezerwatów przyrody w województwie lubuskim
zmniejszy³a siê w stosunku do 1999 r. o 2 607,83 ha.
Obecnie (wg stanu na dn. 31.12.2007 r.) na terenie województwa lubuskiego znajduje siê 55 rezerwatów
przyrody o ³¹cznej powierzchni 3 636,39 (0,26 % pow.
województwa).
Porównanie liczby rezerwatów wg typów, od momentu
powstania województwa lubuskiego:
01.01.1999 r.
31.12.2007 r.
• leœne
- 26 obiektów
- 32 obiekty
• torfowiskowe - 6 obiektów
- 7 obiektów
• faunistyczne
- 8 obiektów
- 6 obiektów
• wodne
- 4 obiekty
- 4 obiekty
• florystyczne
- 3 obiekty
- 4 obiekty
• stepowe
- 1 obiekt
- 2 obiekty

Ochrona przyrody

Ochron¹ rezerwatow¹ na terenie województwa
objête s¹ najcenniejsze ekosystemy leœne, torfowiskowe,
wodne, stepowe oraz miejsca wystêpowania cennych
gatunków roœlin i zwierz¹t.
W chwili powstania województwa lubuskiego
w 1999 r., istnia³o 48 rezerwatów przyrody o ³¹cznej powierzchni 6 244,22 ha (0,45 % pow. województwa).
W ci¹gu dziewiêciu lat powsta³o 10 nowych rezerwatów,
a kilka zosta³o znacznie powiêkszonych, natomiast rezerwat S³oñsk o powierzchni 4 244,34 ha zmieni³ status
i wraz z otaczaj¹cymi terenami znalaz³ siê w granicach
nowopowsta³ego Parku Narodowego „Ujœcie Warty”.
Nietoperek II i Bagno Ch³opiny II przy³¹czone zosta³y
do pierwszych rezerwatów powsta³ych na tym terenie,
czyli Nietoperek (50,77 ha) i Bagno Ch³opiny (118,99
ha). Likwidacji uleg³ rezerwat Czapliniec Lemierzycki
ze wzglêdu na zanik przedmiotu ochrony – kolonii cza-

Rys. VIII.1-1.

Obszary chronione na terenie województwa lubuskiego
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Tab. VIII.1.2.
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Charakterystyka rezerwatów województwa lubuskiego (kolejnoœæ wg daty utworzenia)
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1.3. Parki krajobrazowe
Definicja parku krajobrazowego wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze wzglêdu na wartoœci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartoœci w warunkach zrównowa¿onego rozwoju.

£¹czna powierzchnia parków krajobrazowych wynosi
obecnie 76.606,74 ha (5,5 % powierzchni województwa), otuliny 57.192,69 ha (4,1 % powierzchni województwa), co ³¹cznie
stanowi 134.108,86 ha (9,6 % powierzchni województwa). Poni¿ej przedstawiono syntetyczny opis istniej¹cych
w województwie lubuskim parków krajobrazowych:
1. £agowski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie gmin: £agów, Sulêcin i Torzym, zosta³ utworzony
w kwietniu 1985 r. Powierzchnia parku wynosi 4.929 ha, a otuliny 6.612 ha. Posiada bogat¹ rzeŸbê polodowcow¹. Liczne
jeziora zajmuj¹ 8 % powierzchni parku (m.in. jezioro Trzeœniowskie i £agowskie). Teren poroœniêty jest dorodnymi
drzewostanami bukowymi. Lasy stanowi¹ 64 % powierzchni
parku. Na terenie parku znajduj¹ siê trzy rezerwaty: „Buczyna £agowska”, „Pawski £ug” i „Nad Jeziorem Trzeœniowskim”.
2. Pszczewski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie gmin: Pszczew, Trzciel, Miêdzychód, Miêdzyrzecz,
Miedzichowo i Przytoczna, zosta³ utworzony w marcu 1987 r.
Powierzchnia parku w woj. lubuskim wynosi 9.300 ha, a jego
otulina 18.455 ha. Po³o¿ony jest we wschodniej czêœci województwa lubuskiego na obszarze Bruzdy Zb¹szyñskiej
i Pojezierza Poznañskiego. Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony. W jego centralnej czêœci znajduje siê „rynna jezior
pszczewskich” (m.in. jeziora: Wielkie, Ch³op, Szarcz i Lubikowskie) oraz fragmenty doliny rzeki Obry. We wschodniej
czêœci parku znajduje siê malownicza dolina rzeki Kamionki.
Rezerwaty na terenie parku to: „Jeziora Go³yñskie”, „Jezioro
Wielkie”, „D¹browa na Wyspie”, „Rybojady” i „Dolina Kamionki”.
3. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie gmin: K³odawa, Barlinek, Strzelce Krajeñskie,
Pe³czyce i Nowogródek Pomorski. Park utworzony zosta³
w paŸdzierniku 1991 r. Powierzchnia parku w woj. lubuskim
wynosi 12.142,77 ha, a otuliny 11.713,19 ha. Znajduje siê
w pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego. Czêœæ po³udniow¹ parku zajmuje Puszcza Gorzowska, skupiaj¹ca bory
i lasy mieszane oraz liczne jeziora zajmuj¹ce rynny polodowcowe – m.in. jeziora Lubie i Ch³op. W czêœci pó³nocnej le¿y
Dolina rzeki P³oni. W parku utworzono piêæ rezerwatów przy-

rody, s¹ to: „Dêbina”, „Markowe B³ota”, „Rzeka Przy³ê¿ek”,
„Skalisty Jar Libberta” i „Wilanów”.
4. Park Krajobrazowy „Ujœcie Warty” po³o¿ony jest
na terenie gmin: Kostrzyn, Górzyca, S³oñsk, Boleszkowice
i Witnica, zosta³ utworzony w grudniu 1996 r. W woj. lubuskim zajmuje powierzchniê 18.733,97 ha. Po³o¿ony jest
w wid³ach Odry i Warty. Okresowo podtapiany, jest siedliskiem
ptaków wodnych i b³otnych. Tereny rolnicze zajmuj¹ znaczne
powierzchnie, dominuj¹ u¿ytki zielone. Rezerwaty na terenie
parku to: „Lemierzyce” i „Pamiêcin”.
5. Gry¿yñski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie gmin: Bytnica, Krosno Odrzañskie, Czerwieñsk, Sk¹pe
i £agów, utworzony zosta³ w kwietniu 1996 r. Znajduje siê
w œrodkowej czêœci Ziemi Lubuskiej. Powierzchnia parku wynosi 2.755 ha, a otuliny 20.412,5 ha. Ochronie poddane zosta³y
tereny polodowcowej rynny rzeki Gry¿yna o znacznych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, ma³o zmienione
gospodark¹ cz³owieka.
6. Krzesiñski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie gmin: Gubin, Cybinka i Maszewo, zosta³ powo³any
w lipcu 1998 r. Znajduje siê w zachodniej czêœci województwa, w wid³ach rzek Odry i Nysy £u¿yckiej. Zajmuje
powierzchniê 8.546 ha i nie posiada otuliny. Ze wzglêdu na
dolinny charakter dominuj¹ tereny rolnicze, g³ównie u¿ytki
zielone.
7. Przemêcki Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie gmin: Przemêt, W³oszakowice, Wijewo i Wschowa, zosta³
powo³any w listopadzie 1991 r. Powierzchnia parku wynosi
21.450 ha, z czego w województwie lubuskim 2 000 ha w gminie Wschowa. Rezerwaty na terenie parku to: „Wyspa
Konwaliowa”, „Jezioro Trzebidzkie”, „Torfowisko nad Jeziorem Œwiêtym”, „Kwaœna D¹browa”. ¯aden z rezerwatów nie
le¿y w woj. lubuskim.
8. Park Krajobrazowy „£uk Mu¿akowa” o powierzchni 18.200 ha, bez otuliny. Utworzony zosta³ 27.09.2001 r. Park
po³o¿ony jest na terenie gmin: Brody, Tuplice, Trzebiel, Przewóz i miasta £êknica. Jego zadaniem jest ochrona cennych
utworów geologicznych i terenów przyrodniczo-kulturowych
w strefie pogranicza z Niemcami.

1.4. Obszary chronionego krajobrazu
Definicja obszaru chronionego wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 26. 1. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze wzglêdu na:
1) wyró¿niaj¹ce siê krajobrazowo tereny o zró¿nicowanych ekosystemach, wartoœciowe w szczególnoœci ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zaspokajania potrzeb zwi¹zanych z masow¹ turystyk¹ i wypoczynkiem, lub
2) istniej¹ce albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Po 1 stycznia 1999 r. w województwie lubuskim znalaz³y siê obszary chronionego krajobrazu o ³¹cznej powierzchni
445 390 ha, z tego:
• po by³ym województwie gorzowskim - 195 990 ha,
• po by³ym województwie zielonogórskim - 229 400 ha,
• po by³ym województwie leszczyñskim - 20 000 ha.
W by³ym województwie gorzowskim obszary chronionego krajobrazu o powierzchni 318 386 ha wprowadzono
rozporz¹dzeniem Wojewody Gorzowskiego nr 12 z dnia 24
listopada 1998 r. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej
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kraju od dnia 1 stycznia 1999 r. czêœæ obszarów chronionego
krajobrazu (122 396 ha) znalaz³a siê w województwach: zachodniopomorskim i wielkopolskim.
W by³ym województwie zielonogórskim obszary chronionego krajobrazu utworzono rozporz¹dzeniem Wojewody
Zielonogórskiego nr 6 z dnia 10 lipca 1996 r., na powierzchni
244 300 ha. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej czêœæ
z nich znalaz³a siê na obszarze województwa wielkopolskiego.
Uby³o 12 300 ha w gminie Wolsztyn i 2 600 ha w gminie Zb¹szyñ.
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24 lipca 2003 roku rozporz¹dzeniem Wojewody Lubuskiego zosta³y okreœlone obszary chronionego krajobrazu
i na koniec 2003 r. by³o ich 38, o ³¹cznej powierzchni 440.327
ha (31,5 % powierzchni województwa).
Lp.

Charakterystyka obszarów chronionego krajobrazu w woj. lubuskim.
Nazwa obszaru

Powierzchnia
w ha
42.173

1.

„1 - Puszcza Drawska”

2.

„2 – Puszcza Barlinecka”

26.672

3.
4.
5.

„3A – Lasy Witnicko-Dębieńskie”
„3B – Lasy Witnicko-Dzieduszyckie”
„4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci”

7.904
1.803
33.888

6.

„5 – Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty”

15.083

7.
8.
9.
10.
11.

„6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej”
„7 – Gorzycko”
„8A – Dolina Obry”
„8B – Dolina Jeziornej Strugi”
„9 – Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie”

12.000
8.720
10.092
5.708
14.917

12.
13.

2.494
2.223

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„10 – Dolina Postomii”
„11A – Ośniańska Rynna z jeziorem
Radachowskim”
„11B – Ośniańska Rynna”
„12 – Zbąszyńska Dolina Obry”
„13 – Rynna Paklicy i Ołoboku”
„14 – Dolina Ilanki”
„15 – Słubicka Dolina Odry”
„16 – Puszcza nad Pliszką”
„17 – Rynny Obrzycko-Obrzańskie”

2.145
1.050
20.533
7.864
14.075
32.244
23.375

21.
22.
23.
24.

„18 – Krośnieńska Dolina Odry”
„19 – Gubińskie Mokradła”
„20 – Pojezierze Sławsko-Przemęckie”
„21 – Nowosolska Dolina Odry”

13.265
1.884
16.737
9.852

25.
26.

„22 – Wzniesienia Zielonogórskie”
„23 – Dolina Śląskiej Ochli”

3.573
10.350

27.
28.

„24 – Rynna Pławska”
„25 – Dolina Bobru”

3.000
13.131

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

„26 – Bronków-Janiszowice”
„27 – Dolina Nysy”
„28 – Wzgórza Dalkowskie”
„29 – Dolina Brzeźnicy”
„30A – Wschodnie okolice Lubska”
„30B – Zachodnie okolice Lubska”
„31 – Dolina Szprotawki”
„32 – Las Żarski”
„33 – Bory Bogumiłowskie”
„34 – Bory Dolnośląskie”
Razem

3.529
3.216
3.982
2.542
17.536
7.907
5.570
2.360
8.910
26.223
438.533

Położenie (gminy)
Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce
Krajeńskie, Zwierzyń
Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Strzelce Kraj.,
Zwierzyń
Lubiszyn, Witnica
Bogdaniec, Witnica
Deszczno, Drezdenko, Gorzów Wlkp., Przytoczna, Santok,
Skwierzyna, Stare Kurowo, Zwierzyń
Bogdaniec, Deszczno, Krzeszyce, Lubiszyn, Słońsk,
Witnica
Drezdenko
Przytoczna, Pszczew
Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Skwierzyna
Łagów, Sulęcin, Międzyrzecz, Bledzew
Bledzew, Deszczno, Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin,
Torzym, Łagów
Krzeszyce, Sulęcin
Ośno, Słońsk
Ośno, Rzepin
Trzciel
Czerwieńsk, Świebodzin, Lubrza, Międzyrzecz, Skąpe
Cybinka, Rzepin, Słubice, Torzym
Cybinka, Słubice, Górzyca
Cybinka, Bytnica, Maszewo, Skąpe, Torzym, Łagów
Babimost, Bojadła, Świebodzin, Kargowa, Kolsko,
Międzyrzecz, Nowa Sól, Sulechów, Szczaniec, Trzciel,
Trzebiechów, Zbąszynek
Czerwieńsk, Gubin, Krosno Odrz., Sulechów, Zielona Góra
Gubin
Kolsko, Nowa Sól, Sława, Wschowa
Bojadła, Nowa Sól, Siedlisko, Otyń, Sulechów,
Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra
Świdnica
Świdnica, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń,
Zielona Góra
Dąbie
Dąbie, Żagań, Bobrowice, Krosno Odrz., Małomice,
Nowogród Bobrz., Szprotawa
Bobrowice
Brody, Gubin
Bytom Odrz., Niegosławice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko
Brzeźnica, Nowogród Bobrz.
Brody, Gubin, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Tuplice
Nowogród Bobrz., Żary, Jasień, Lubsko
Niegosławice, Szprotawa
Żary
Żary, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel
Żagań, Gozdnica, Iłowa, Małomice, Przewóz, Wymiarki

1.5. Zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe
Definicja zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 43. Zespo³ami przyrodniczo-krajobrazowymi s¹ fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zas³uguj¹ce na ochronê ze wzglêdu na ich walory widokowe lub estetyczne.
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Tab. VIII.1.3.

20 lipca 2006 roku rozporz¹dzeniem Wojewody Lubuskiego zmienione zosta³y powierzchnie 3 obszarów
chronionego krajobrazu i ogólna powierzchnia wynosi³a
438.533 ha (31,3 % powierzchni województwa).

Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

Na pocz¹tku 1999 roku w momencie powstania województwa lubuskiego funkcjonowa³y cztery zespo³y
przyrodniczo-krajobrazowe. Do koñca 2007 roku powo³ano cztery nowe.
Tab. VIII.1.4. Charakterystyka zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych województwa lubuskiego

1.6. Pomniki przyrody
Definicja pomników przyrody wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 28. Pomnikami przyrody s¹ pojedyncze twory przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej lub ich skupienia o szczególnej wartoœci
naukowej, kulturowej, historyczno-pami¹tkowej i krajobrazowej oraz odznaczaj¹ce siê indywidualnymi cechami, wyró¿niaj¹cymi je wœród innych tworów, w szczególnoœci sêdziwe i okaza³ych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, Ÿród³a, wodospady, wywierzyska, ska³ki, jary, g³azy narzutowe, jaskinie.

W grudniu 1998 r. w woj. gorzowskim znajdowa³o siê 777 pomników przyrody, a w woj. zielonogórskim
1067. Po zmianach administracyjnych na terenie woj.
lubuskiego zosta³o 1510 pomników. W 2006 r. Wojewoda Lubuski rozporz¹dzeniami z 28 lutego i 19 maja
zweryfikowa³ liczbê pomników przyrody ustanawianych
Tab. VIII.1.5.

przez wojewodê na 694 obiekty, natomiast ustanowionych uchwa³ami rad gminnych by³o 346 obiektów.
W 2007 r rady gmin ustanowi³y 58 pomników przyrody, co daje na koniec tego roku liczbê 1098 obiektów,
z czego 404 ustanowione s¹ uchwa³ami rad gminnych.
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1.7. U¿ytki ekologiczne
Definicja u¿ytków ekologicznych wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 30. 1. U¿ytkami ekologicznymi s¹ zas³uguj¹ce na ochronê pozosta³oœci ekosystemów, maj¹cych znaczenie dla zachowania
unikatowych zasobów genowych i typów œrodowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, œródpolne i œródleœne "oczka wodne", kêpy
drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, p³aty nieu¿ytkowanej roœlinnoœci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieñce
oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roœlin i zwierz¹t, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

W by³ych województwach gorzowskim i zielonogórskim na koniec roku 1998 istnia³y 703 u¿ytki
ekologiczne o ³¹cznej powierzchni 2.557,10 ha. W 1999 r.
w wyniku reformy administracyjnej, a tak¿e w wyniku
zmian przepisów o ochronie przyrody, liczba u¿ytków
zmniejszy³a siê znacznie. Dopiero w marcu 2002 r., kie110

dy rozporz¹dzeniem Wojewody Lubuskiego uznano za
u¿ytki ekologiczne 295 obiektów przyrodniczych, stan
ten siê poprawi³. Obecnie liczba u¿ytków ekologicznych
wynosi 341 obiektów, a powierzchnia 3.122,6 ha, co stanowi 0,22 % powierzchni województwa.
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1.8. Ochrona strefowa
Definicja ochrony gatunkowej wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 46. 1. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i w³aœciwego stanu ochrony dziko wystêpuj¹cych roœlin,
zwierz¹t i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko wystêpuj¹cych, endemicznych, podatnych na zagro¿enia i zagro¿onych
wyginiêciem oraz objêtych ochron¹ na podstawie umów miêdzynarodowych, a tak¿e zachowanie ró¿norodnoœci gatunkowej i
genetycznej.
2. W celu ochrony ostoi i stanowisk roœlin lub grzybów objêtych ochron¹ gatunkow¹ lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego
przebywania zwierz¹t objêtych ochron¹ gatunkow¹ mog¹ byæ ustalane strefy ochrony.

Dla kilkunastu gatunków zwierz¹t wyznaczane s¹
strefy ochronne miejsc rozrodu i regularnego przebywania.
Wed³ug stanu na 31.12.2005 r. na terenie województwa znajdowa³y siê 162 strefy. Najwiêcej stref – 66,

utworzono dla ochrony bielika, 50 stref utworzono dla
bociana czarnego. Dla kani rudej istnia³o 19 stref, dla
kani czarnej 8, dla rybo³owa 9, orlika krzykliwego 7 i dla
¿ó³wia b³otnego 3.
Opracowa³: Andrzej W¹sicki

2. Europejska sieæ ekologiczna Natura 2000 w województwie lubuskim
Natura 2000 jest paneuropejsk¹ sieci¹ ekologiczn¹, maj¹c¹ na celu zapewnienie trwa³ej egzystencji
wybranym zagro¿onym typom ekosystemów oraz gin¹cym gatunkom roœlin i zwierz¹t wa¿nych z punktu
widzenia Wspólnoty Europejskiej (Liro i in. 2002).
Natura 2000 nie ma zastêpowaæ systemów krajowych, ale je uzupe³niaæ – dawaæ merytoryczne
podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega to na wybraniu (wed³ug
okreœlonych kryteriów) a nastêpnie skutecznej ochronie okreœlonych obszarów.
Obszary te, to wynikaj¹ce z:
• Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) utworzone w celu ochrony
gatunków ptaków wymienionych w za³¹czniku I dyrektywy;
• Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) utworzone w celu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierz¹t i roœlin na podstawie kryteriów
wymienionych w za³¹czniku III dyrektywy.
Od maja 2004 r. polski Minister Œrodowiska
zacz¹³ przes³aæ do Komisji Europejskiej (po uzgod-
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Tab. VIII.2.1.

nieniu z rz¹dem) listy kolejnych proponowanych obszarów Natura 2000 z terenu Polski. Pierwsza lista
zawiera³a 184 obszary o powierzchni zaledwie
11716 km2, czyli oko³o 3,7 % powierzchni kraju.
W miarê dokonywania uzgodnieñ dla kolejnych obszarów sukcesywnie by³y przesy³ane kolejne propozycje.
Równolegle do prac nad wersj¹ rz¹dow¹, w³asny projekt przygotowa³y organizacje pozarz¹dowe
zajmuj¹ce siê ochron¹ przyrody (Pawlaczyk i in. 2004).
Na podstawie dostêpnych danych oraz opinii ekspertów zaproponowa³y w³asny projekt dodatkowych
obszarów Natura 2000 nazywany Shadow List (Lista
Cieni).
W przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) lista 12 obszarów z terenu województwa
(rys. VIII.2-1, tab. VIII.2.1), po zaakceptowaniu przez
Komisjê Europejsk¹, zosta³a ju¿ wyznaczona wraz
z pozosta³ymi 124 obszarami na terenie Polski na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 5
wrzeœnia 2007 r. (Dz.U. nr 179 poz. 1275).
W przypadku specjalnych obszarów ochrony
siedlisk (SOO) proces ich wyznaczania jeszcze siê nie
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zakoñczy³. Obecnie (po ostatniej przes³anej przez Ministerstwo Œrodowiska transzy obszarów w dniu
2.10.2007 r.), z terenu województwa lubuskiego w propozycji rz¹dowej znalaz³y siê 23 obszary siedliskowe

(SOO) (rys. VIII.2-2, tab. VIII.2.2), z tym ¿e jeden
obszar – Ujœcie Warty wyznaczony zosta³ w tych samych granicach jako ptasi i siedliskowy.

Tab. VIII.2.2. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) NATURA 2000 zg³oszone Komisji Europejskiej przez rz¹d
polski do dnia 02.10.2007 r.

Ÿród³o: www.natura2000.mos.gov.pl

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
(12 obszarów) zajmuj¹ w granicach województwa ³¹czn¹
powierzchniê 291 525,5 ha, co stanowi 20,8 % powierzchni województwa.
SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK
(aktualnie 23 obszary zg³oszone do Komisji Europejskiej)
zajmuj¹ w granicach województwa ³¹czn¹ powierzchniê
126 225,6 ha, co stanowi 8,8 % jego powierzchni. Uwzglêdniaj¹c 30 dodatkowych obszarów z tzw. Shadow List, ³¹czna
powierzchnia obszarów siedliskowych wzroœnie do ok. 190
000 ha, co stanowi 13,6 % powierzchni województwa. Powierzchnia i liczba dodatkowych obszarów siedliskowych
mo¿e jeszcze wzrosn¹æ po zakoñczeniu prac Wojewódzkiego Zespo³u Specjalistycznego, który ma okreœliæ
112

docelowy kszta³t sieci Natura 2000 na terenie województwa lubuskiego.
Aktualnie ³¹czna powierzchnia, znajduj¹cych siê w
woj. lubuskim, obszarów sieci Natura 2000, zarówno ptasich jak i siedliskowych (zg³oszonych do Komisji
Europejskiej) wynosi 385 120 ha. Jednak wielkoœæ ta na
pewno ulegnie zwiêkszeniu. W przypadku 6 obszarów ptasich dochodzi do czêœciowego pokrywania siê powierzchni
z obszarami siedliskowymi.
W dalszej czêœci dzia³u znajduj¹ siê (w kolejnoœci
alfabetycznej) opisy obszarów Natura 2000 z terenu województwa lubuskiego z podzia³em na ptasie i siedliskowe
(Ÿród³o Standardowe Formularze Danych – tzw. SDF-y,
zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Œrodowiska www.mos.gov.pl):

Ochrona przyrody

Rys. VIII.2-1. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 wyznaczone na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 5 wrzeœnia 2007 r.
(Dz.U. nr 179 poz. 1275)
(Ÿród³o: www.natura2000.mos.gov.pl)

Rys. VIII.2-2. Obszary Natura 2000 zg³oszone przez rz¹d polski
do dnia 2.10.2007 r. (ciemnozielone) oraz obszary
znajduj¹ce siê na tzw. Shadow List (jasnozielone)

BORY DOLNOŒL¥SKIE
(pow. 172 093,39 ha, w tym 27% w województwie lubuskim)
Obszar stanowi jeden z najwiêkszych kompleksów leœnych Polski po³o¿ony w dorzeczu Nysy £u¿yckiej
oraz Bobru i Kwisy. RzeŸba terenu jest ma³o zró¿nicowana, przewa¿aj¹ tereny równinne. Wystêpuj¹ tu zwarte
drzewostany sosnowe z ubogim podszytem. W bardziej
¿yznych rejonach wystêpuj¹ bory mieszane i lasy liœciaste. Doliny rzeczne stanowi¹ enklawy z bardziej bujn¹
i wielowarstwow¹ roœlinnoœci¹. Urozmaicenie stanowi¹
tak¿e liczne stawy rybne. Wystêpuje tu, co najmniej 27
gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 6
gatunków z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla: bielik,
bocian czarny, cietrzew, dziêcio³ zielonosiwy, g³uszec, kania czarna, rybitwa czarna, sóweczka, w³ochatka;
w stosunkowo wysokiej liczebnoœci wystêpuje kania ruda
i ¿uraw.
DOLINA DOLNEJ NOTECI
(pow. 22 241,5 ha, ca³oœæ w województwie lubuskim)
Jest to fragment szerokiej doliny rzecznej, poprze-

cinanej licznymi kana³ami z pozosta³oœciami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na wiêkszoœci obszaru
prowadzona jest œrednio intensywna i ekstensywna gospodarka ³¹kowo-pastwiskowa. Wystêpuje tutaj co
najmniej 16 gatunków ptaków z za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t
(G³owaciñski, 2001).W okresie lêgowym obszar zasiedla: kania czarna, kania ruda, rybitwa czarna. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuj¹: b³otniak stawowy, derkacz, dziêcio³ œredni, kropiatka. W okresie wêdrówek stosunkowo du¿e koncentracje osi¹ga ³abêdŸ
czarnodzioby oraz gêsi. W okresie zimy wystêpuje populacja szlaku wêdrówkowego ³abêdzia krzykliwego.
DOLINA ŒRODKOWEJ ODRY
(pow. 33 677,79 ha, ca³oœæ w województwie lubuskim)
Obejmuje fragment doliny Odry od Nowej Soli
do ujœcia Nysy £u¿yckiej wraz z rejonem ujœcia Obrzycy
do Odry. Znaczna czêœæ obszaru jest zalewana podczas
wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane s¹ tutaj liczne starorzecza, wystêpuj¹ du¿e kompleksy wilgotnych
³¹k, a tak¿e zaroœla i lasy ³êgowe. Wœród tych ostatnich
113
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najcenniejsze s¹ fragmenty ³êgów jesionowo-wi¹zowych
(np. kompleks k. Krêpy) i ³êgów wierzbowych. Wystêpuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Za³¹cznika I
Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej czerwonej ksiêgi
zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla: kania czarna, kania ruda, trzmielojad,
œwierszczak i remiz. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuje derkacz i cyranka.
JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY
(pow. 14 793,28 ha, w tym 54 % w województwie lubuskim)
Obejmuje fragment Bruzdy Zb¹szyñskiej, która
stanowi szerokie obni¿enie pomiêdzy Pojezierzem
£agowskim, a Pojezierzem Poznañskim. Obszar charakteryzuje siê skomplikowanym uk³adem hydrograficznym: Obra wcina siê w po³udnikowo zorientowan¹ rynnê, przep³ywa przez szereg jezior, w tym
najwiêksze Jez. B³êdno (Zb¹szyñskie) (742,5 ha). Jeziora s¹ p³ytkie, eutroficzne, otoczone rozleg³ymi obszarami
torfowisk niskich i przejœciowych, i lasami ³êgowymi.
W czêœci pó³nocnej obszaru znajduje siê ci¹g jezior nieco g³êbszych i mniej zeutrofizowanych. Lesistoœæ
obszaru jest du¿a, wynosi ok. 45 %, przewa¿aj¹ bory
sosnowe. W ostoi utrzymuj¹ siê te¿ rozleg³e obszary ³¹k
i pastwisk. W gospodarce dominuje stosunkowo intensywne rolnictwo oraz hodowla ryb. Wystêpuje tutaj co
najmniej 15 gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t
(G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej nastêpuj¹cych
gatunków ptaków: b¹k, jarzêbatka i kania czarna. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuje b³otniak
stawowy, kania ruda i lerka. W okresie wêdrówek wystêpuje populacja szlaku wêdrówkowego ³yski. Stosunkowo du¿e koncentracje wêdrówkowe osi¹ga: czernica,
g¹go³, g³owienka, krzy¿ówka i perkoz dwuczuby. Ptaki
wodno-b³otne wystêpuj¹ w koncentracjach powy¿ej
20 000 osobników. Dobrze zachowane typy siedlisk
(w tym 7 rodzajów siedlisk z za³¹cznika I Dyrektywy
Siedliskowej). Obszar wa¿ny dla fauny zwi¹zanej z siedliskami wodno-b³otnymi.
LASY PUSZCZY NAD DRAW¥
pow. 186 840,69 ha, w tym 29 % w woj. lubuskim
Obszar obejmuje wiêksz¹ czêœæ du¿ego kompleksu leœnego na równinie sandrowej, po³o¿onej
w œrodkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach
dominuj¹ bory sosnowe z domieszk¹ brzozy, dêbu i topoli. Zosta³y one znacznie przekszta³cone w wyniku
prowadzenia gospodarki leœnej na tym terenie przez
kilkaset lat. Jednak¿e pewne fragmenty lasów np. ¿yzne
i kwaœne buczyny zachowa³y swój naturalny charakter.
Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna
czêœæ ostoi, po³o¿ona w wid³ach rzek: Drawy i P³ocicznej. W rzeŸbie terenu odznaczaj¹ siê meandry obu rzek,
obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczn¹
cech¹ tych rzek jest bystry pr¹d wywo³any silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowa³y charakter
zbli¿ony do naturalnego. S¹ tu liczne jeziora (najwiêksze Jez. Ostrowieckie (Ostrowite) - (387,6 ha). Jeziora s¹
zró¿nicowane pod wzglêdem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych.
Wystêpuje tutaj co najmniej 27 gatunków ptaków z Za114

³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski 2001). Znajduje siê
tutaj jedna z najwa¿niejszych ostoi puchacza oraz kilku
gatunków ptaków drapie¿nych w Polsce. W okresie lêgowym obszar zasiedla populacja bielika i puchacza oraz
nastêpuj¹ce gatunki ptaków: b³otniak stawowy, bocian
czarny, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, lelek,
mucho³ówka ma³a, rybitwa czarna, rybo³ów, trzmielojad i g¹go³. W stosunkowo wysokich zagêszczeniach
wystêpuj¹: b¹k, dziêcio³ czarny, lerka, zimorodek i ¿uraw.
Jesieni¹ jest du¿a liczebnoœæ wêdruj¹cych ¿urawi.
W wysokim zagêszczeniu zim¹ wystêpuje ³abêdŸ krzykliwy (do 150 osobników).
£ÊGI ODRZAÑSKIE
pow. 17999,42 ha, w tym 3 % w województwie lubuskim.
Obszar stanowi fragment doliny Odry o d³ugoœci
101 km, od Brzegu Dolnego do G³ogowa, w granicach
dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujœciem Baryczy
(na terenie województwa lubuskiego). Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w miêdzywalu oraz najlepiej
wykszta³cone lasy i ³¹ki poza jego obrêbem. Du¿a czêœæ
terenu jest regularnie zalewana. Obszar poroœniêty jest
lasami, g³ównie ³êgami jesionowymi i wi¹zowymi, rozwijaj¹cymi siê na glebach aluwialnych. Liczne, pozosta³e
po dawnym korycie Odry, starorzecza s¹ w ró¿nych fazach zarastania. W dolinie znajduj¹ siê te¿ du¿e
kompleksy wilgotnych ³¹k. W ostoi wystêpuje, co najmniej 14 gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy
Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t
(G³owaciñski, 2001). GnieŸdzi siê ok. 100 gatunków ptaków. W okresie lêgowym obszar zasiedla kania czarna,
mucho³ówka bia³oszyja, dziêcio³ œredni, kania ruda, dziêcio³ zielonosiwy, czapla siwa, œwierszczak oraz trzmielojad
i srokosz; stosunkowo licznie wystêpuje ¿uraw. Obszar
odznacza siê du¿ym bogactwem siedlisk rzadkich i zagro¿onych, charakterystycznych dla du¿ej rzeki nizinnej
(11 typów siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej). Generalnie, obszar jest wa¿ny dla ochrony
bioró¿norodnoœci i spe³nia rolê bardzo wa¿nego korytarza ekologicznego.
OSTOJA WITNICKO-DÊBNIAÑSKA
(pow. 46 993,07 ha, w tym 34 % w woj. lubuskim)
Ostoja stanowi fragment lasów po³o¿onych na
pó³noc od doliny Warty, zlokalizowanych w strefie krawêdziowej doliny i na obszarze do niej przyleg³ym oraz
kompleks leœny ci¹gn¹cy siê po Dêbno i dolinê Myœli.
Obszar wyró¿nia siê du¿¹ lesistoœci¹. Na obrze¿ach rzeki Myœli, o silnie meandruj¹cym korycie znajduj¹ siê
niewielkie starorzecza o ró¿nym stopniu l¹dowienia
i procesów torfotwórczych, a tak¿e rozleg³e enklawy
zbiorowisk wodno-bagiennych, szuwarowych i leœnych
oraz ró¿nej wielkoœci zbiorniki wodne. S¹ to zarówno
jeziora dystroficzne, jak i du¿e zbiorniki eutroficzne.
Charakterystycznym elementem krajobrazu s¹ torfowiska. Teren jest w ma³ym stopniu zurbanizowany i przekszta³cony antropogenicznie. Wystêpuj¹ tu co najmniej
24 gatunki ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 4
gatunki z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla: bielik,
kania czarna, kania ruda, puchacz, gêgawa. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuje: dziêcio³ czarny,
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POJEZIERZE S£AWSKIE
(pow. 39 144,83 ha, w tym 44 % w województwie lubuskim)
Obszar le¿y na terenie Pojezierza S³awskiego i stanowi mozaikê jezior (oko³o 6 % powierzchni), wyspowo
po³o¿onych pól uprawnych (54 %) i du¿ych kompleksów leœnych (40 %). Wystêpuje du¿e bogactwo form
rzeŸby polodowcowej. Jeziora s¹ p³ytkie (od 1,9 do
12,3 m) i silnie zeutrofizowane. Najwiêksze z nich to
Jezioro S³awskie (817,3 ha). Rzeki i kana³y odwadniaj¹ce nale¿¹ do systemu wodnego Obry. Pierwotne
wielogatunkowe lasy liœciaste i mieszane zosta³y zast¹pione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym zbiorowiskiem leœnym s¹ acidofilne d¹browy,
natomiast dominuj¹cym typem siedliskowym lasów s¹
bór mieszany œwie¿y i bór œwie¿y. Tereny rolnicze to pola
urozmaicone licznymi zadrzewieniami kêpowymi. Obni¿enia terenowe zajmuj¹ wilgotne, ¿yzne ³¹ki
z dominacj¹ szuwaru turzycowego. Wzd³u¿ kana³ów,
grobli i rowów melioracyjnych wystêpuj¹ zadrzewienia
wierzbowo-topolowe i olchowe. Wystêpuje tutaj co najmniej 21 gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy
Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t
(G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla: b¹k, b¹czek, podró¿niczek i gêgawa. Wystêpuje tutaj
22-50 par czapli siwej. Du¿¹ wartoœci¹ przyrodnicz¹
obszaru s¹ kompleksy interesuj¹cych florystycznie ³¹k
i torfowisk z wieloma rzadkimi w skali regionalnej i krajowej gatunkami, m.in. halofitami. Na terenie ostoi
znajduje siê jedna z kilku krajowych populacji selerów
b³otnych.
PUSZCZA BARLINECKA
(pow. 26 505,63 ha, w tym 62 % w województwie lubuskim)
Obszar obejmuje fragment rozleg³ej sandrowej
Równiny Gorzowskiej, poroœniêtej lasami Puszczy Gorzowskiej. Teren ma bogat¹ sieæ hydrograficzn¹;
przecinaj¹ go dop³ywy Noteci: Polka i Santoczna oraz
dop³yw Warty – K³odawka. Na terenie obszaru znajduje siê kilkadziesi¹t jezior ró¿nych typów, w wiêkszoœci
po³o¿onych wœród lasów, z najwiêkszym Jez. Barlineckim (259,1 ha) i Jez. Dankowskim Wielgie (81,9 ha).
Liczne s¹ niewielkie oczka wytopiskowe, a tak¿e po³o¿one w zag³êbieniach terenu torfowiska. Lasy zajmuj¹
ponad 80 % powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, du¿y jest udzia³ buczyn i d¹brów.
Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych
znajduje siê na po³udnie od Barlinka. Na mniejszych
powierzchniach, w zag³êbieniach terenu, wystêpuj¹ bory
bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy Ÿródlisk
- ³êgi. Wystêpuje tutaj co najmniej 20 gatunków ptaków
z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej
czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla puchacz, bielik, dziêcio³
czarny, kania czarna, kania ruda, rybo³ów. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuje bocian czarny,
trzmielojad, zimorodek i ¿uraw. Ostoja ma du¿e znaczenie dla ochrony bioró¿norodnoœci; obejmuje wiele
typów siedlisk o naturalnym charakterze (14 rodzajów

siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej) oraz stanowiska 4 gatunków z Za³¹cznika II tej dyrektywy,
w tym ¿ó³wia b³otnego. W strumieniach wystêpuje krasnorost Hildebrandtia rivularis, którego obecnoœæ
œwiadczy o du¿ej czystoœci wód.
PUSZCZA NOTECKA
(pow. 178 255,77 ha, w tym 24 % w województwie lubuskim)
Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leœny
w miêdzyrzeczu Noteci i Warty, bêd¹cym czêœci¹ pradoliny Toruñsko-Eberswaldskiej, równiny akumulacyjnej
przekszta³conej przez wiatr. Jest to najwiêkszy w Polsce
obszar wydm œródl¹dowych, g³ównie o wysokoœci
20-30 m, maksymalnie do 98 m n.p.m. W œrodkowej
czêœci obszaru uformowa³y siê wa³y o przebiegu po³udnikowym, le¿¹ce 500-600 m od siebie. Wydmy pokryte
s¹ jednowiekowym lasem, g³ównie sosnowym (92 %),
posadzonym tu po wielkiej klêsce spowodowanej pojawieniem siê szkodników owadzich w okresie miêdzywojennym. Na terenie ostoi znajduje siê ponad 50 jezior pochodzenia wytopiskowego, zwykle p³ytkich,
z grub¹ warstw¹ mu³u. W zag³êbieniach terenu lub na
brzegach jezior utrzymuj¹ siê torfowiska. Wystêpuje tutaj
co najmniej 30 gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej czerwonej ksiêgi
zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla bielik, kania czarna i kania ruda oraz b¹k,
podgorza³ka, puchacz, rybo³ów, trzmielojad, g¹go³, nurogêœ. W stosunkowo wysokiej liczebnoœci wystêpuje
bocian czarny, b³otniak stawowy, ortolan i ¿uraw. W okresie zimy wystêpuje populacja szlaku wêdrówkowego
bielika. Jest to równie¿ wa¿na ostoja wilka w zachodniej
Polsce.
STAWY PRZEMKOWSKIE
(pow. 4605,42 ha, w tym 30 % w województwie lubuskim)
Obszar obejmuje po³o¿one w województwie dolnoœl¹skim, dwa kompleksy stawów (769 ha i 179 ha)
wraz z otaczaj¹cymi je, ekstensywnie wykorzystywanymi wilgotnymi ³¹kami, zaroœlami wierzbowymi i ³êgami
jesionowo-olszowymi. Oko³o 6 % powierzchni stawów
stanowi¹ trzcinowiska, stanowi¹ce miejsce rozrodu
i schronienia wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tutaj 18 gatunków ptaków zagro¿onych w skali Europy ujêtych w Za³¹czniku I Dyrektywy Ptasiej, 8-9 gatunków z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski,
2001). Jest to wa¿ny teren dla wielu migruj¹cych gatunków kaczek. W okresie lêgowym obszar zasiedla co
najmniej 1 % populacji krajowej nastêpuj¹cych gatunków ptaków: ³abêdŸ krzykliwy, gêgawa, podgorza³ka
i zausznik. W mniejszej, ale znacz¹cej iloœci teren zasiedla: ³abêdŸ niemy, b¹k, czernica, g³owienka i wodnik.
W okresie wêdrówek wystêpuje co najmniej 1 % populacji szlaku wêdrówkowego gêsi zbo¿owej, p³askonosa
i g³owienki. Stosunkowo du¿e koncentracje osi¹ga
³abêdŸ niemy, cyraneczka, krzy¿ówka i ³yska; ptaki wodno-b³otne wystêpuj¹ w koncentracjach powy¿ej 20 000
osobników. Jest to równie¿ ostoja ptasia o randze europejskiej E 52.
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dziêcio³ œredni i ¿uraw. Jest to równie¿ bardzo ciekawy
teren pod wzglêdem florystycznym. W po³udniowej czêœci terenu wystêpuj¹ gr¹dy, ciep³olubne d¹browy, a tak¿e
p³aty buczyn i torfowiska mszarne.
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UJŒCIE WARTY
(pow. 33 297,35 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Obszar obejmuje terasê zalewow¹ Warty przy jej
ujœciu do Odry, wraz z fragmentem doliny Odry i zalewem ko³o Kostrzyna. Ekstensywnie u¿ytkowane ³¹ki
i pastwiska, poprzecinane sieci¹ kana³ów i starorzeczy
stanowi¹ ponad 50 % obszaru. W sk³ad obszaru wchodzi w ca³oœci Park Narodowy Ujœcie Warty wraz z terenami przyleg³ymi. Na terenie obszaru znajduj¹ siê równie¿ p³aty muraw kserotermicznych ko³o Owczar
i Pamiêcina, zaroœla wierzbowe i lasy nadrzeczne. Obszar jest jednym z najwa¿niejszych obszarów ptasich
w Europie. Wystêpuje tutaj co najmniej 35 gatunków
ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG,
5 gatunków z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). W okresie lêgowym obszar zasiedla ohar
– ponad 10 % populacji krajowej, gêgawa – ponad 7 %
populacji krajowej, p³askonos - ponad 5% populacji krajowej, kropiatka – 3-4 % populacji krajowej, krakwa –
ponad 2 % populacji krajowej, czapla bia³a, ³yska, szczud³ak, ostrygojad i krwawodziób – powy¿ej 1 % populacji
krajowej, czernica, mewa ma³a, rybitwa bia³oczelna, rybitwa bia³oskrzyd³a, rybitwa czarna i wodniczka – co
najmniej 1 % populacji krajowej, g³owienka, kszyk
i œmieszka – oko³o 1 % populacji krajowej. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuj¹: bocian bia³y, bocian

czarny, derkacz, g¹siorek, jarzêbatka, œwiergotek polny,
podró¿niczek, lerka, ortolan. W obrêbie ostoi znajduj¹
siê dwie du¿e kolonie bocianów bia³ych: w Czarnowie
i Kamieniu Ma³ym. W okresie wêdrówek wystêpuje gêœ
zbo¿owa – powy¿ej 15 % populacji szlaku wêdrówkowego, ³abêdŸ krzykliwy, gêgawa – powyzej 10 %
populacji szlaku wêdrówkowego, krzy¿ówka – powy¿ej
5 % populacji szlaku wêdrówkowego, na pierzowisku
zbiera siê 25 000 pierz¹cych siê ptaków, p³askonos –
powy¿ej 4 % populacji szlaku wêdrówkowego, bocian
czarny, czernica i g³owienka – powy¿ej 2 % populacji
szlaku wêdrówkowego i ¿uraw – powy¿ej 1 % populacji
szlaku wêdrówkowego. Stosunkowo wysokie koncentracje osi¹gaj¹: ³abêdŸ czarnodzioby, cyraneczka, ro¿eniec,
œwistun, batalion, b³otniak zbo¿owy; ptaki wodno-b³otne wystêpuj¹ w koncentracjach powy¿ej 20 000
osobników. W okresie zimy wystêpuje co najmniej 1 %
populacji szlaku wêdrówkowego nastê- puj¹cych gatunków ptaków: ³abêdŸ krzykliwy, krzy¿ówka, ³yska; ptaki
wodno-b³otne wystêpuj¹ w koncentracjach powy¿ej
20000 osobników. Obszar jest ostoj¹ ptasi¹ o randze europejskiej E 32 (Rozlewiska Warty S³oñsk). Obszar objêty
jest czêœciowo Konwencj¹ Ramsar. Obszar obejmuje ostojê ptasi¹ oraz siedliskow¹ w tych samych granicach.

2.2. SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK (SOO)
BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA
(pow. 1423,3 ha, w tym 59 % w województwie lubuskim)
Ostoja obejmuje kompleks lasów liœciastych i mieszanych, z du¿ym udzia³em starodrzewi, stanowi¹cy
wyspê buczyn wœród borowego krajobrazu Borów Dolnoœl¹skich. Przylegaj¹ do nich p³aty kwaœnych d¹brów,
wilgotnych borów i d¹brów, nadrzecznych ³êgów oraz
³¹k trzêœlicowych i wilgotnych ³¹k ze stanowiskami pe³nika europejskiego. W obszarze stwierdzono wystêpowanie 7 siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 92/
43/EWG (zajmuj¹cych ³¹cznie 66 % powierzchni ostoi)
i 4 gatunków z Za³¹cznika II tej dyrektywy, w tym rzadkiego w Polsce chrz¹szcza jelonka rogacza. Znajduje siê
tu kresowe stanowisko ¿yznej buczyny sudeckiej. Jest to
jeden z nielicznych w Polsce fragmentów buczyny (starodrzew w wieku powy¿ej 160 lat) w naturalnie funkcjonuj¹cym ekosystemie i jeden z cenniejszych rezerwatów buczynowych w Polsce – Buczyna Szprotawska.
Znajduje siê tu te¿ jedno z trzech stwierdzonych w zachodniej Polsce stanowisk popielicy.
BUCZYNY £AGOWSKO-SULÊCIÑSKIE
(pow. 6771,02 ha, w ca³oœci w woj. lubuskim)
Obszar po³o¿ony jest w krajobrazie morenowym
Pojezierza Lubuskiego. Charakteryzuje siê du¿ymi deniwelacjami terenu i stromymi zboczami. W obni¿eniach
znajduj¹ siê mezotroficzne jeziora. Wokó³ nich wykszta³ci³y siê torfowiska. Obszar obfituje w tereny Ÿródliskowe.
Oko³o 90 % powierzchni zajmuj¹ lasy, zdominowane
przez bory sosnowe. Wœród nich znajduj¹ siê rozleg³e
fragmenty lasów bukowych i d¹brów. Wystêpuje tutaj
co najmniej 14 gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 1 gatunek z Polskiej czerwonej
ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski, 2001). Gniazduje popula116

cja puchacza. W stosunkowo wysokim zagêszczeniu wystêpuj¹: g¹siorek, zimorodek i lerka. Jest to wa¿ny obszar
wystêpowania ca³ego spektrum lasów bukowych charakterystycznych dla regionu, jezior mezotroficznych
oraz torfowisk wysokich i przejœciowych, a tak¿e stabilnych populacji gatunków, zwi¹zanych z tymi siedliskami. Wystêpuje tu ³¹cznie 10 typów siedlisk przyrodniczych z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
zajmuj¹cych ok. 52 % powierzchni ostoi oraz 9 gatunków z Za³¹cznika II tej dyrektywy (w tym 7 gatunków
zwi¹zanych z wodami). Obszar stanowi najlepiej zachowany fragment krajobrazu morenowego Pojezierza
Lubuskiego.
DOLINA DOLNEJ KWISY
(pow. 5 972,18 ha, w tym 27 % w województwie lubuskim)
Kwisa to doskonale zachowana rzeka nizinna
z licznymi fragmentami lasów ³êgowych, ³¹kami œwie¿ymi i zalewowymi oraz zbiorowiskami zio³oroœlowymi
(nie zawsze z listy Natura 2000, jednak wa¿nymi jako
siedliska p³azów i bezkrêgowców). Uregulowana w niewielkim stopniu. Bogate siedliska fauny bezkrêgowej,
obszar kluczowy dla zachowania w Polsce Zachodniej,
rzadkiego chrz¹szcza - pachnicy dêbowej. Jest to obszar
kluczowy dla ochrony bezkrêgowców, szczególnie wystêpuj¹cych tu wa¿ek (trzepla zielona i zalotka wiêksza)
oraz wspomnianej pachnicy dêbowej. Du¿¹ wartoœæ
przyrodnicz¹ ma tak¿e ca³y kompleks siedlisk typowy
dla s³abo uregulowanej, w wielu miejscach meandruj¹cej ni¿owej doliny rzecznej. Obszar wa¿ny dla ochrony
ró¿norodnoœci biologicznej w skali ca³ych Borów Dolnoœl¹skich. W obszarze stwierdzono wystêpowanie 14
gatunków zwierz¹t z za³¹cznika II oraz 16 typów siedlisk przyrodniczych z za³¹cznika I.

Ochrona przyrody

DOLINA LENIWEJ OBRY
(pow. 8 072,8 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Obszar obejmuje rozleg³¹, zatorfion¹ dolinê Leniwej
Obry pomiêdzy Babimostem i Miêdzyrzeczem. W pó³nocnej czêœci obszaru znajduje siê fragment doliny
Paklicy. Dolina Leniwej Obry stanowi mozaikê u¿ytkowanych ekstensywnie ³¹k, lasów (w tym cennych lasów
³êgowych), zaroœli nadrzecznych oraz u¿ytków rolniczych. W pó³nocnej czêœci znajduj¹ siê eutroficzne,
jeziora przep³ywowe. Spoœród siedlisk chronionych –
wymienionych w Za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej
nale¿y wymieniæ zmienno wilgotne ³¹ki trzêœlicowe, ni¿owe ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie, torfowiska
alkaliczne, lasy ³êgowe i zaroœla wierzbowe oraz gr¹d
œrodkowoeuropejski. Stwierdzono tutaj 14 gatunków
ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym miêdzy
innymi gin¹cego derkacza, b¹ka, or³a bielika, kanie
czarn¹ i rud¹ oraz ortolana.
DOLINA PLISZKI
(pow. 4838,99 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Ostoja obejmuje ma³¹ dolinê rzeczn¹, biegn¹c¹
przez rozleg³e pola sandrowe. Sandr Pliszki oddzielony
jest wysokimi krawêdziami od wy¿szych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czo³owej. Rzeka zachowa³a
naturalny charakter i jest otoczona przez du¿y kompleks
leœny, g³ównie borów sosnowych. Wzd³u¿ rzeki wystêpuj¹ p³aty nadrzecznych zbiorowisk leœnych oraz
torfowiska i trzêsawiska. Charakterystyczna jest strefowoœæ mokrade³, zwi¹zana z re¿imem hydrologicznym

rzeki oraz oddzia³ywaniem wód podziemnych i Ÿródliskowych w s¹siedztwie zboczy doliny. Obszar wystêpowania cennych siedlisk przyrodniczych (9 rodzajów siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG),
w tym priorytetowych lasów ³êgowych pokrywaj¹cych
18 % powierzchni. Du¿e bogactwo flory (19 gatunków
zagro¿onych w skali kraju, 22 gatunków chronionych,
27 gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 5
gatunków z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG),
w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce chrz¹szcza,
jelonka rogacza.
JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY
(pow. 15 305,73 ha, w tym 56 % w województwie lubuskim)
Obszar znajduje siê na terenie Bruzdy Zb¹szyñskiej stanowi¹cej szerokie obni¿enie z licznymi
torfowiskami niskimi i przejœciowymi, lasami ³êgowymi oraz eutroficznymi, p³ytkimi jeziorami. Obszar
charakteryzuje siê skomplikowanym uk³adem hydrograficznym. W pó³nocnej czêœci obszaru znajduj¹cej siê
na terenie województwa lubuskiego znajduje siê ci¹g
g³êbszych jezior: Lubikowskie, Bia³e, Szarcz, Ch³op.
Wiêkszoœæ obszaru Natura 2000 znajduje siê na terenie
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Spoœród siedlisk
chronionych – wymienionych w Za³¹czniku I Dyrektywy Siedlskowej najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹
naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne oraz lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe. Mniejsz¹ powierzchniê zajmuj¹ ni¿owe ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie oraz zmienno wilgotne ³¹ki trzêœlicowe. Stwierdzono
tutaj 7 rodzajów siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Szczególnie wa¿ne s¹ priorytetowe zbiorowiska ³êgów oraz jeziora eutroficzne z charakterystyczn¹
roœlinnoœci¹. Obszar wa¿ny dla fauny zwi¹zanej z siedliskami wodno-b³otnymi. Stwierdzono tu 4 gatunki
z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar
ma równie¿ du¿e znaczenie dla ochrony ptaków. Stwierdzono tutaj 15 gatunków ptaków z Za³¹cznika
I Dyrektywy Ptasiej. Jeziora Pszczewskie s¹ tak¿e wa¿nym miejscem dla ptaków migruj¹cych.
JEZIORO KOZIE
(pow. 179,36 ha, w tym 22 % w województwie lubuskim)
Obszar Natura 2000 chroni zarastaj¹ce, eutroficzne jezioro wraz z przyleg³ym torfowiskiem niskim.
Na terenie tym wystêpuje 30 zespo³ów roœlinnych, z których do najcenniejszych nale¿¹: zaroœla z brzoz¹ nisk¹,
³¹ka czarcikêsowa, niskoturzycowa m³aka z turzyc¹ prosowat¹ i ³uszczykowat¹ oraz szuwar k³ociowy. K³oæ
wiechowata – gatunek wapieniolubny – tworzy du¿y,
oko³o 10-cio hektarowy pas przy po³udniowym brzegu
jeziora.
KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY
(pow. 3 070,28 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Jest to bardzo zró¿nicowany przyrodniczo obszar,
rozci¹gaj¹cy siê pomiêdzy miejscowoœciami Klenica i Cigacice (km 454 – 470 biegu Odry), w ca³oœci po³o¿ony
na terasie zalewowej rzeki. Prawie ca³y teren jest pokryty aluwialn¹ i organiczn¹ gleb¹, z wysokim poziomem
wód gruntowych. Du¿a czêœæ obszaru jest regularnie zalewana. Wystêpuje tu mozaika nadrzecznych
i aluwialnych lasów oraz ró¿nych rodzajów ³¹k, szuwa117
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DOLINA ILANKI
(pow. 2232,83 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Ostoja obejmuje najciekawszy przyrodniczo fragment doliny Ilanki z Jeziorem Pniów. Dolina ma
zró¿nicowany charakter, na odcinku w pobli¿u miasta
Torzymia jej szerokoœæ siêga 1 km. Rzeka meandruje tu
wœród torfowisk niskich wytworzonych na pod³o¿u wapiennym (ich ³¹czna powierzchnia wynosi oko³o 90 ha),
jednych z najlepiej zachowanych na Ziemi Lubuskiej.
KrawêdŸ doliny jest wysoka, poroœniêta lasami sosnowymi. Pod³o¿e torfowisk jest silnie uwodnione, na
znacznej powierzchni wystêpuje ruchome p³o. Torfowiska od wielu lat nie s¹ u¿ytkowane. W dalszej czêœci rzeki
dolina zwê¿a siê, a Ilanka p³ynie w¹wozem o silnie nachylonych œcianach, przypominaj¹c rzekê górsk¹.
W¹skim pasem obejmuj¹ j¹ lasy ³êgowe, miejscami przechodz¹ce w olsy. Do rzeki wpada tu kilka strumieni
wyp³ywaj¹cych ze Ÿródlisk na krawêdzi. Strome zbocza
porastaj¹ lasy bukowe. W dalszym biegu dolina rozszerza siê, a jej dno zajmuj¹ nieu¿ytkowane od lat, silnie
podtopione ³¹ki oraz lasy ³êgowe.
Przyk³ad dobrze zachowanej, naturalnej i renaturyzuj¹cej siê doliny rzecznej, obejmuj¹cej jedno
z cenniejszych torfowisk Ziemi Lubuskiej. Du¿a ró¿norodnoœæ biotopów (w tym 10 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
zajmuj¹cych ³¹cznie 70 % powierzchni ostoi), a zw³aszcza dobrze wykszta³cone i zachowane siedliska ³êgowe.
Liczne gatunki zagro¿one (7 gatunków zwierz¹t z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 18
gatunków roœlin chronionych).
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rów, turzycowisk, starorzeczy i niewielkich p³atów innych siedlisk. Obszar jest wa¿ny dla zachowania siedlisk
i gatunków typowych dla doliny rzecznej. £¹cznie stwierdzono tu 8 typów siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, pokrywaj¹cych 58 % powierzchni terenu,
w tym szczególnie cenne lasy ³êgowe (25 %) i ³¹ki selernicowe oraz 4 gatunki z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG (w tym liczna populacja kumaka nizinnego). Ponadto obszar stanowi bardzo wa¿ny korytarz
ekologiczny.
LASY BIERZWNICKIE
(pow. 8 792,3 ha, w tym 6 % w województwie lubuskim)
Obszar obejmuje cenny przyrodniczo fragment
Puszczy Drawskiej, z rzadkimi siedliskami przyrodniczymi i populacjami rzadkich gatunków. Siedliska
wymienione w Za³¹czniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
(16 rodzajów) zajmuj¹ oko³o 50 % powierzchni obszaru, m. in. wystêpuje tu rzadki na Pomorzu gr¹d lipowy.
Jedyne w Puszczy Drawskiej miejsce wystêpowania typowych torfowisk wysokich. Jest to fragment Puszczy
Drawskiej, wa¿ny dla zachowania rzadkich torfowisk nakredowych, reprezentuj¹cych tu podtyp z k³oci¹
wiechowat¹. Stwierdzono tu te¿ wystêpowanie 9 gatunków z Za³¹cznika II Dyrektywy, w tym jednej z dwóch
znanych w Puszczy populacji jelonka rogacza oraz ¿ó³wia b³otnego.
£ÊGI ODRZAÑSKIE
(pow. 18 002,9 ha, w tym 3 % w województwie lubuskim)
Obszar stanowi fragment doliny Odry o d³ugoœci
101 km, od Brzegu Dolnego do G³ogowa, w granicach
dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujœciem Baryczy
(na terenie województwa lubuskiego). Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w miêdzywalu oraz najlepiej
wykszta³cone lasy i ³¹ki poza jego obrêbem. Du¿a czêœæ
terenu jest regularnie zalewana. Obszar odznacza siê
du¿ym bogactwem siedlisk rzadkich i zagro¿onych,
charakterystycznych dla du¿ej rzeki nizinnej (11 typów
siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG).
Na terenie ostoi stwierdzono obecnoœæ 13 gatunków
z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; wa¿ne jest
przede wszystkim wystêpowanie kie³bia bia³op³etwego
i bolenia oraz kilku rzadkich gatunków motyli. Bardzo
bogata jest flora ostoi z licznymi gatunkami prawnie
chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i zagro¿onymi,
tak w skali ca³ej Polski, jak i lokalnie. W starorzeczach
Odry znajduj¹ siê populacje salwinii p³ywaj¹cej i kotewki orzecha wodnego. Stwierdzono tu ponadto
wystêpowanie lasów gr¹dowych oraz ³¹k œwie¿ych
i zmienno wilgotnych. Dodatkowo obszar spe³nia rolê
bardzo wa¿nego korytarza ekologicznego.
£ÊGI S£UBICKIE
(pow. 825,1 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Obszar le¿¹cy w pobli¿u S³ubic, sk³ada siê z dwóch
czêœci: na pó³noc i na po³udnie od miasta, obejmuj¹c
tereny zalewowe Odry. W czêœci pó³nocnej, w obrêbie
szerokiego w tym miejscu na ponad kilometr miêdzywala, znajduje siê obszar ekstensywnie u¿ytkowanych
pastwisk i ³¹k o powierzchni oko³o 200 ha, zaœ czêœæ
po³udniowa zajêta jest przez lasy ³êgowe. Na pó³noc od
S³ubic, miêdzy Odr¹ a wa³em przeciwpowodziowym zachowa³y siê fragmenty regularnie zalewanych b³oni
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(kompleks b³oni nadrzecznych, szuwarów mozgowych,
starorzeczy, kêp ³êgu wi¹zowego i wierzbowego), a za
wa³em - p³aty silnie gr¹dowiej¹cych, lecz wci¹¿ jeszcze
cennych lasów liœciastych o ³êgowej genezie. Wystêpuje
tutaj co najmniej 8 gatunków ptaków z Za³¹cznika I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG. W okresie lêgowym obszar zasiedla dziêcio³ œredni. S¹ tu jedyne, zachowane
po polskiej stronie granicy, fragmenty ³êgów wi¹zowojesionowych na ca³ym odcinku doliny Odry, poni¿ej
S³ubic a¿ do ujœcia rzeki. £êgi na po³udnie od miasta s¹
jednymi z nielicznych w Polsce fragmentów lasów ³êgowych wci¹¿ podlegaj¹cych regularnym zalewom.
Pó³naturalne zbiorowiska ³¹k i pastwisk zalewowych
w dolinie, stanowi¹ element typowy dla pó³naturalnego krajobrazu doliny wielkiej rzeki, tu jednak
kompleksowo wykszta³cony i dobrze zachowany. W sumie stwierdzono tu 7 typów siedlisk z Za³¹cznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmuj¹cych ³¹cznie 84 %
powierzchni obszaru oraz 3 gatunki zwierz¹t z Za³¹cznika II tej Dyrektywy.
MOPKOWY TUNEL KO£O KRZYSTKOWIC
(pow. 48,05 ha, w ca³oœci w woj. lubuskim)
Podziemny kana³ odwadniaj¹cy z by³ej fabryki,
z ujœciem do rzeki Bóbr. Obszar na powierzchni, obejmuj¹cy otoczenie obiektu stanowi rezerwuar pokarmu
dla nietoperzy na jesieñ i wiosnê, czyli w krótkim okresie ¿erowania przed zimowiskiem i po przebudzeniu.
Najwiêksze, znane w Polsce, zgrupowanie zimowe mopka (zgodnie z Kryteriami wyboru schronieñ nietoperzy
do ochrony w ramach polskiej czêœci sieci NATURA 2000
obiekt otrzyma³ 374 punkty).
NIETOPEREK
(pow. 7 377,37 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Ostoja obejmuje zarówno rozleg³y system podziemnych komór i korytarzy o d³ugoœci oko³o 30 km,
stanowi¹cy jedno z najwiêkszych w Europie zimowisk
nietoperzy, jak i odpowiadaj¹cy temu systemowi obszar
na powierzchni. Obszar stanowi czêœæ tzw. Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – potê¿nej linii obronnej
zbudowanej przez Niemców w latach 1933-1945. Obecnie w czêœæ podziemnych korytarzy objêta jest ochron¹
rezerwatow¹. Zimuje tutaj do 30 tysiêcy nietoperzy z 12
gatunków. Na powierzchni ¿erowiska i letnie kolonie
nietoperzy chronione s¹ w formie zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego. Stwierdzono tutaj 4 gatunki nietoperzy z Za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej: mopka
oraz trzy gatunki nocków: du¿ego, ³ydkow³osego i Bechsteina. Szczególnie wa¿nym gatunkiem jest nocek du¿y,
który zimuje tutaj w liczbie dochodz¹cej do 15 tysiêcy
osobników. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ ochrony równie¿ miejsc ¿erowania i rozrodu na powierzchni
organizacje ekologiczne zaproponowa³y w ramach tzw.
Shadow List znaczne powiêkszenie obszaru Natura 2000
do ponad 7000 ha. W pierwszej wersji rz¹d polski zg³osi³ mniejszy obszar o powierzchni 1 474,8 ha, obecnie
zosta³a zg³oszona ju¿ propozycja z Shadow List.
NOWOSOLSKA DOLINA ODRY
(pow. 6040,33 ha, w tym 99 % w województwie lubuskim)
Fragment doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowoœci Dobrzejowice do mostu na drodze
³¹cz¹cej miejscowoœci Zabór i Bojad³a. Obszar obejmuje
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TORFOWISKA SU£OWSKIE
(pow. 44,32 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Rezerwat przyrody z dwoma bagiennymi zbiornikami wodnymi o charakterze pomiêdzy eutrofi¹ a dystrofi¹, le¿¹cymi na granicy pól uprawnych, lasu i rozwijaj¹cego siê torfowiska niskiego poroœniêtego obficie
zaroœlami wierzby i olszy czarnej. Do obiektu z powodzeniem reintrodukowano aldrowandê pêcherzykowat¹. W po³udniowo wschodniej czêœci zbiornika, w 4
zró¿nicowanych florystycznie mikrosiedliskach, wprowadzono ³¹cznie 250 roœlin (150 namno¿onych tutaj
i 100 z uprawy w Ogrodzie Botanicznym) pochodz¹cych z Jez. D³ugie na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim.
Najwiêkszy udzia³ w zarastaniu zbiornika ma tu pa³ka
szerokolistna, trzcina pospolita, turzyce, nerecznica b³otna. Podczas kontroli przeprowadzonej w roku 2000
stwierdzono obni¿enie poziomu wody o oko³o 80 cm,
co mia³o negatywny wp³yw na populacjê aldrowandy.
Z odnalezionych 300 roœlin wiêkszoœæ le¿a³a na wilgotnym mule. W tej sytuacji po³owê roœlin przeniesiono do
drugiego, wiêkszego zbiornika oddalonego oko³o 1 km
w kierunku pó³nocno-zachodnim od rezerwatu. Obecnie jest to jedyne stanowisko aldrowandy w tej czêœci
Polski
TORFOWISKO CH£OPINY
(pow. 498,49 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Jest to kompleks ekosystemów bagiennych zlokalizowanych w rozleg³ej misie pojeziornej wype³nionej
osadami organicznymi. Centraln¹ czêœæ ostoi stanowi
otwarte torfowisko przejœciowe z rzadk¹ roœlinnoœci¹
otoczone zró¿nicowanymi ekosystemami leœnymi: brzezin¹ bagienn¹, lasami ³êgowymi i borami bagiennymi.
Na wy¿ej po³o¿onych terenach znajduj¹ siê kwaœne buczyny. Gatunkiem wa¿nym z punktu widzenia Unii
Europejskiej jest rzadki stroczyk Lipiennik Loesela, który ma tutaj najwiêksz¹ znan¹ populacjê w województwie
lubuskim. Poza tym na obszarze tym wystêpuj¹ liczne
populacje innych rzadkich storczyków – ³¹cznie 10 gatunków. Na terenie torfowiska spotkaæ mo¿na dwa
gatunki rosiczek - okr¹g³olistn¹ i d³ugolistn¹ oraz rzadk¹
paproæ narecznicê grzebieniast¹. Obiekt o wybitnym
znaczeniu przyrodniczym, stwierdzono tutaj 5 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Za³¹cznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.
TORFOWISKO M£ODNO
(pow. 239,36 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Obszar Natura 2000 obejmuje tereny rezerwatu
M³odno o powierzchni 92,91 ha oraz otaczaj¹ce rezer-

wat ekstensywnie u¿ytkowane ³¹ki, olsy i lasy ³êgowe.
Kompleks ekosystemów bagiennych wype³nia rozleg³¹
misê pojeziorn¹. Centraln¹ czêœæ ostoi stanowi du¿e torfowisko przejœciowe, zajmuj¹ce 45 % powierzchni
obszaru. Znajduje siê tutaj unikalna flora z kilkunastoma gatunkami gin¹cymi i zagro¿onymi. Jest to równie¿
miejsce wystêpowania ¿ó³wia b³otnego. Dziêki zabiegom
aktywnej ochrony prowadzonym na tym terenie, jak
budowa zastawek hamuj¹cych odp³yw wody, cykliczne
usuwanie samosiewów drzew oraz koszenie ³¹k storczykowych, ekosystemy rezerwatu ulegaj¹ szybkiej renaturyzacji.
£¹cznie stwierdzono tu 4 rodzaje siedlisk z Za³¹cznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywaj¹cych ok. 75 %
powierzchni. Unikalna flora z kilkunastoma zagro¿onymi gatunkami, wa¿ne stanowisko p³azów i gadów –11
gatunków, z czego 3 znajduj¹ siê w Za³¹czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
UJŒCIE ILANKI
(pow. 908,45 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Ostoja obejmuje przyujœciowy odcinek doliny
Ilanki, której szerokoœæ na tym odcinku dochodzi do
1 km. Rzeka meandruje tu wœród torfowisk niskich, porzuconych, szybko zarastaj¹cych ³¹k i renaturyzuj¹cych
siê lasów ³êgowych. Pod³o¿e jest miejscami silnie uwodnione, na niewielkiej powierzchni wystêpuje ruchome
p³o. Obszar niedostêpny, lasy ³êgowe miejscami przechodz¹ w olsy. Dobrze zachowana, naturalna
i renaturyzuj¹ca siê dolina niewielkiej rzeki. Mozaika
mozgowisk, szuwarów turzycowych, lasów i zaroœli ³êgowych, starorzeczy. Jedne z najlepiej wykszta³conych
i zachowanych p³atów ³êgów wierzbowo-topolowych
i jesionowo-olszowych w województwie. Stroma skarpa doliny skupia roœlinnoœæ umiarkowanie ciep³olubn¹.
Stwierdzono w obszarze 8 typów siedlisk z Za³¹cznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmuj¹cych ³¹cznie ponad 50 % powierzchni. Obserwowano tu równie¿ 7
gatunków zwierz¹t z Za³¹cznika II Dyrektywy. Znajduj¹
siê tu najliczniejsze w zachodniej Polsce stanowiska ¿ó³wia b³otnego, a na obrze¿ach obszaru - gniewosza
plamistego.
UJŒCIE NOTECI
(pow. 3994,54 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Jest to obszar zalewowy po³o¿ony w dolinie Warty pomiêdzy Gorzowem a Santokiem oraz w dolnie
Noteci obejmuj¹cy 6-cio kilometrowy odcinek w górê
rzeki. Obszar obejmuje dobrze zachowane fragmenty
lasów ³êgowych na lewym brzegu Warty, których najcenniejsze fragmenty znajduj¹ siê w rezerwacie
Santockie Zakola. Na zboczach doliny Warty powy¿ej
zabudowañ Santoka znajduj¹ siê dobrze zachowane p³aty muraw kserotermicznych. Stwierdzono tutaj 20
gatunków ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej. S¹
to g³ównie gatunki wodno-b³otne jak kropiatka, derkacz, b¹k, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, bocian czarny,
ale równie liczna jest grupa ptaków drapie¿nych jak
kanie czarna i ruda, trzmielojad, bielik, b³otniak ³¹kowy.
Stwierdzono tutaj 8 rodzajów siedlisk z Za³¹cznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz wystêpowanie 6 gatunków z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Spoœród siedlisk chronionych - wymienionych w Za³¹cz119
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typowo wykszta³cone p³aty lasów i zaroœli ³êgowych, wci¹¿
podlegaj¹cych zalewom, oraz mozaikê szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych ³¹k i zaroœli wierzbowych. Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów doliny Odry: stwierdzono tu
wystêpowanie 10 rodzajów siedlisk z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmuj¹cych ³¹cznie ok. 77 %
powierzchni obszaru i 8 gatunków z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Najlepiej w lubuskim
wykszta³cone i zachowane p³aty, wci¹¿ zalewanych lasów ³êgowych i niskich gr¹dów. Ponadto, obszar stanowi
wa¿ny korytarz ekologiczny.
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niku I Dyrektywy Siedliskowej nale¿y wymieniæ starorzecza, ni¿owe ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie, murawy
kserotermiczne, lasy ³êgowe i zaroœla wierzbowe, ³êgowe
lasy
dêbowo-jesionowe
oraz
gr¹d
œrodkowoeuropejski. Lasy ³êgowe zajmuj¹ 20 % powierzchni obszaru.
UJŒCIE WARTY
(pow. 33 297,35 ha, w ca³oœci w województwie lubuskim)
Obszar obejmuje terasê zalewow¹ Warty, przy jej
ujœciu do Odry, wraz z Kostrzyñskim Zbiornikiem Retencyjnym i fragmentem doliny Odry, poprzecinan¹
licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kana³ami.
Na terenach zalewowych dominuj¹ okresowo zalewane
³¹ki i pastwiska, szuwary, zaroœla wierzb i ³êgi wierzbowe. Prawie co roku oko³o 1/3 obszaru jest zalewana przez
wodê, roczne wahania jej poziomu dochodz¹ do 3,5 m,
a najwy¿szy poziom wody wystêpuje przewa¿nie w marcu lub kwietniu. Zdarzaj¹ siê ponadto silne wahania
poziomu wód pomiêdzy wczesn¹ wiosn¹ i póŸn¹ jesieni¹. Na obszarze poza wa³ami dominuj¹ ekstensywnie
u¿ytkowane ³¹ki i pola orne. Na krawêdzi dolin wykszta³ci³y siê p³aty muraw kserotermicznych. Obszar obejmuje
ostojê ptasi¹ oraz siedliskow¹ w tych samych granicach.
W obszarze wystêpuj¹ chronione siedliska przyrodnicze, ³¹cznie 11 typów, reprezentowanych przez 14
podtypów, reprezentuj¹ce dobrze zachowane fragmenty
dolin du¿ych rzek i ich krawêdzi, ze starorzeczami, okresowo zalewanymi ³¹kami i pastwiskami, lasami ³êgowymi,
gr¹dami i murawami kserotermicznymi. £¹czna powierzchnia siedlisk chronionych na podstawie
Dyrektywy Rady 92/43/EWG wynosi ponad 7 % powierzchni obszaru. Czêœæ ostoi - dawny rezerwat S³oñsk,
obecnie czêœæ Parku Narodowego Ujœcie Warty jest jednym z najcenniejszych obszarów wodno-b³otnych
w Europie Œrodkowej. Przy pó³nocno-zachodniej granicy obszaru znajduje siê system umocnieñ obronnych,
które s¹ miejscem zimowania dla du¿ej kolonii nietoperzy (do 500 os.). Obszar obejmuje: Park Narodowy Ujœcie
Warty (7 955,86 ha), czêœæ Parku Krajobrazowego Ujœcie Warty (28 487,8 ha), rezerwat przyrody Lemierzyce
(3,32 ha) i rezerwat przyrody Pamiêcin (11 ha), rezerwat przyrody Dolina Postomin (68,66 ha). Fragment
obszaru stanowi ostoja Ramsar S³oñsk (4 244 ha), ustanowiona w 1984 roku.
UROCZYSKA BORÓW DOLNOŒL¥SKICH
(pow. 12 227,39 ha, w tym 59 % w województwie lubuskim)
Ostoja stanowi kilka kompleksów, bêd¹cych fragmentami Borów Zielonogórskich i Borów Dolnoœl¹skich
w zlewni Nysy £u¿yckiej i Kwisy, porastaj¹cych ubogie
gleby piaszczyste, miejscami podtopione. Drzewostany
zdominowane s¹ przez sosnê. Fragmenty lasów liœciastych wystêpuj¹ rzadko. W zachodniej czêœci ostoi
znajduj¹ siê liczne stawy. Ostoja obejmuje tak¿e dobrze
zachowane torfowiska z rzadkimi roœlinami atlantycki-

mi. Stwierdzono tu wystêpowanie 21 rodzajów siedlisk
z za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej, choæ zajmuj¹ one
sumaryczn¹ bardzo niewielk¹ powierzchniê ca³oœci obszaru. Szczególnie wartoœciowe s¹ siedliska podmok³e
o charakterze priorytetowym (torfowiska wysokie, bory
bagienne) oraz wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem bagiennym rozproszone w postaci niewielkich enklaw
wœród gospodarczych borów sosnowych. Miêdzy Nys¹
a Kwis¹ koncentruj¹ siê najcenniejsze przyrodniczo dla
Borów Dolnoœl¹skich elementy o atlantyckim charakterze zasiêgowym. Jest to g³ówny w Polsce obszar
koncentracji atlantyckich gatunków roœlin na krañcach
ich zasiêgu (ponik³o wielo³odygowe, wrzosiec bagienny
i przygie³ka brunatna). Wystêpuje tu 16 w tym 12 potwierdzonych w roku 2007 gatunków z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej. Bogata jest fauna bezkrêgowców. Na tym terenie znajduj¹ siê wa¿ne stanowiska
wa¿ek: trzepli zielonej i zalotki wiêkszej. Jest to równie¿
wa¿na ostoja wilka, który regularnie przebywa na tym
terenie.
UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ
(pow. 65815,96 ha, w tym 45 % w woj. lubuskim)
Ostoja obejmuje wiêksz¹ czêœæ du¿ego kompleksu leœnego na równinie sandrowej, po³o¿onej
w œrodkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach
dominuj¹ drzewostany sosnowe, jednak du¿y jest udzia³
buczyn i d¹brów; niektóre ich p³aty maj¹ charakter zbli¿ony do naturalnego. Najcenniejszym przyrodniczo
obszarem jest centralna czêœæ ostoi, po³o¿ona w wid³ach
rzek: Drawy i P³ocicznej. S¹ tu liczne jeziora (najwiêkszym z nich jest Jez. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeŸbie
terenu odznaczaj¹ siê meandry obu rzek, obramowane
wysokimi skarpami. Charakterystyczn¹ cech¹ tych rzek
jest bystry pr¹d wywo³any silnym spadkiem terenu. Ich
koryta i doliny zachowa³y charakter zbli¿ony do naturalnego. Jeziora s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem
trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne
do eutroficznych. Dobrze zachowane cenne siedliska
przyrodnicze, w tym 23 z Za³¹cznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. W odniesieniu do ¿yznych i kwaœnych buczyn jest to jeden z wa¿niejszych obszarów w Polsce uroczysko Radêcin w Drawieñskim Parku Narodowym
i kwaœne buczyny na zboczach doliny Drawy s¹ jednymi
z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej dynamice. Bogate populacje wielu
rzadkich i zagro¿onych gatunków – 25 z Za³¹cznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG m.in. silne populacje: bobra, wydry, ¿ó³wia b³otnego. Bogata ichtiofauna,
a szczególnie reofilna fauna wodna z takimi zagro¿onymi gatunkami jak: ³osoœ, minóg rzeczny, certa, oraz
stosunkowo liczne i trwa³e populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: g³owacz bia³op³etwy, pstr¹g
potokowy i lipieñ.
Opracowa³: dr Marek Maciantowicz
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze
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