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Plan warsztatów

1. Krótki opis obszaru SOO

Położenie geograficzne obszaru SOO

Kraj związkowy:
Meklemburgia-Pomorze
Przednie

Powiat:
Vorpommern-Greifswald

Notka przyrodnicza

Rozległe podmokłe łąki przed wydmami,
przechodzące w niczym niezakłócone muliste
pasma

Masyw wydm
śródlądowych o
ponadregionalnym
znaczeniu

Grzęzawiska przejściowe i
trzęsawiska zatopione pośród
oddalonych od nabrzeża
wydm, porośniętych lasami
sosnowymi i obszary lasów
bagiennych

Pasmo nizinne, momentami
o szerokości kilometra z
nadbrzeżnymi bagnami
zalewowymi, olchowymi
lasami łęgowymi i silnie
ekstensywnie
zagospodarowanymi łąkami
bagiennymi

Wyspa Riether
Werder
Pow. ok. 82 ha

Pow. obszaru SOO: 1.428
ha
w tym: ok. 800 ha wody

Plan warsztatów

1. Krótki opis obszaru SOO
2. Planowanie zarządzania SOO w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Tryb postępowania podczas
planowania zarządzania SOO
 Wybór fachowy, nie dla wszystkich obszarów SOO w planach zarządzania M-V

• wysoki potencjał konfliktów
• i / lub duże znaczenie merytoryczne / z deficytami
• nie w rezerwatach lub w parkach narodowych (= istniejące obszary specjalnej ochrony)

 Integracja także w inne plany specjalistyczne

• niemieckiej armii na placach ćwiczeń wojskowych (wojskowe mapy topograficzne)
• biznesplany dla lasów, o ile dotyczą lasów w rozumieniu Landeswaldgesetz (ustawa o lasach kraju
związkowego
• administracji dużych obszarów chronionych (mapy parków krajobrazowych lub narodowych)

 Instytucje odpowiedzialne: urzędy państwowe ds. rolnictwa i środowiska
 Przyjęcie planu zarządzania SOO przez Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz [Ministerstwo rolnictwa, środowiska i ochrony konsumentów] jako
najwyższego urzędu ds. ochrony przyrody; wiążące dla pozostałych urzędów ds. ochrony
przyrody
 Finansowanie przez ELER: 75 % środków UE i 25 % środków kraju związkowego

Wytyczne dot. planowania zarządzania SOO

Wytyczne dot. przebiegu, zawartości i formy
opracowania obowiązujące w całym kraju
 jednorodna metodyka
• przepisy dot. kartowania i oceny typów siedlisk
przyrodniczych wg załącznika I dyrektywy siedliskowej
• opis postępowania podczas kartowania i oceny gatunków
wg załącznika II dyrektywy siedliskowej
• instrukcja wytyczania i oceny ostoi ptactwa w obszarach
specjalnej ochrony ptaków UE

 Zapewnienie stosownego udziału stron
zainteresowanych, stowarzyszeń i społeczności

 Wyniki są ze sobą porównywane i analizowane w
aspekcie ogólnokrajowym

Plan warsztatów

1. Krótki opis obszaru SOO
2. Planowanie zarządzania FFG w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

3. Zawartość planu zarządzania SOO

Zawartość planu zarządzania SOO

I. Podstawy w kontekście ochrony przyrody
 Ogólny opis obszaru, aktualny sposób użytkowania
 Znaczenie obszaru SOO dla sieci Natura 2000
(status na szczeblu kraju związkowego i na szczeblu
europejskim)
 inwentaryzacja przestrzenna i ocena stanu ochrony typów
siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków
 Określenie istotnych elementów środowiska
 Podsumowująca ocena obszaru:
• analiza deficytów
• sformułowanie celu ochrony dla obszaru SOO
• ustalenie zróżnicowanych celów ochrony dla typów siedlisk
przyrodniczych i gatunków

II. Wdrożenie środków zorientowane na
konsensus
 Wstępna kontrola projektów/ (bieżące) użytkowanie i plany
• unikanie pogorszenia („ongoing activities“)
• obowiązek zgłaszania sposobu użytkowania w przypadku
niekorzystnego stanu ochrony

 Planowanie środków zgodnych z celami ochrony
• obowiązkowe środków ochrony i odtwarzania elementów
środowiska
• pożądane środki rozwojowe

 Instrumenty do wdrażania środków
• regulacje umowne
• regulacje administracyjne
• obszary chronione, ochrona biotopów
• nadzór nad obszarem
 Kalkulacja kosztów obowiązkowych środków ochrony i
odtwarzania elementów środowiska / Finansowanie

Plan zarządzania SOO

Podstawy – Opis obszaru

Rezerwat krajobrazowy:
Nadbrzeże Haff

Informacje na temat:
 położenia

Obszar specjalnej ochrony ptaków UE: DE 2251-403
Wydmy śródlądowe i lasy koło Altwarp

Legenda
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Am Stettiner Haff

Park krajobrazowy

 klimatu, geologii, wód
 historii użytkowania

Rezerwat przyrody
Rezerwat ochrony przyrody:
Wydmy śródlądowe Altwarp, jezioro Neuwarp i Riether Werder

Rezerwat krajobrazowy
Obszar specjalnej ochrony
ptaków UE
Granica obszaru SOO

DE 2251-301
Wydmy śródlądowe Altwarp, jezioro Neuwarp i Riether Werder
Obszar specjalnej ochrony ptaków UE: DE 2250-471
Kleines Haff, jezioro Neuwarp i Riether Werder

 aktualnej potencjalnej
wegetacji naturalnej
 podstaw dot. planowania
przestrzennego
 obszarów chronionych

Podstawy – Bieżące użytkowanie

Legenda
Typy biotopów, użytkowanie
Las

Osada, infrastruktura, architektura krajobrazu
Las liściasty

Dzielnica mieszkaniowa

Las liściasty, mieszany (<10% d. iglastych)

Teren mieszany

Las mieszany liściasty (90/10-70/30)

Teren przemysłowy

Las mieszany (50/50)

Hodowla zwierząt

Las mieszany iglasty (90/10-70/30)

Obiekt wojskowy

Las iglasty

Teren niezabudowany

Skraj lasu

Instalacja wodna

Poręba

Zakład zaopatrzenia i utylizacji

Polana/przesieka

Teren komunikacyjny

Grupa drzew, żywopłot, zarośla
Rząd drzew

Drogi komunikacyjne

Murawy suche i ekstensywne/podłoże skaliste

Zagajnik, grupa drzew

Wrzosowisko

Zarośla, krzewy

Sucha murawa

Żywopłot
Aleja

Podłoże skaliste

Wody naturalne, torfowiska i nadbrzeża

Pojedyncze dominujące drzewo

Użytki rolne
Wilgotne łąki zielone
Świeże lub suche łąki zielone
Pole uprawne, ogrodnictwo przemysłowe

Wydobycie i nasypy
Wydobycie surowców
Nasyp

Niewielkie wody stojące < 1 ha
Wody stojące > 1 ha
Torfowisko i bagno
Wody otwarte (zalew)
Biotopy nadbrzeżne (plaża, wydmy wędrujące,
klif)
Wody płynące
Tereny zalewowe
Przepompownia
Przystań

Ścieżka rowerowa

Plany
Zakres obowiązywania planu zabudowy nr 3/2001
Projekt zabudowy „Miejsce odpoczynku Rieth”

Pozostałe oznaczenia
Granica obszaru SOO

Szlak turystyczny

Podstawy – Inwentaryzacja i ocena dóbr
chronionych

„Zasada sygnalizacji świetlnej“
doskonały
Zestawienie terenów
cząstkowych w
ogólny typ siedliska
przyrodniczego i
ocena

dobry

zły

Dobry stan ochrony: < 25 % terenów cząstkowych = „C“
MV: Wykorzystanie schematu Pinneberg

Podstawy – Typy siedlisk przyrodniczych

Według StDB 2004 (status referencyjny): 6 zgłoszonych TSP
 1130* Estuaria
 2330 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Corynephorus i Agrostis na wydmach śródlądowych
 7140 Grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska
 7230 Alkaliczne mokradła
 9190 Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na piaszczystych równinach
 91D0* Lasy bagienne

Według inwentaryzacji 2007:

obecnie występuje 5 TSP

 1150* Laguny przybrzeżne
 2310 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista (wydmy śródlądowe)
 2330 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Corynephorus i Agrostis na wydmach śródlądowych
 7140 Grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska
 91D0* Lasy bagienne

3 TSP niepotwierdzone
2 TSP nowo zidentyfikowane

Podstawy – Typy siedlisk przyrodniczych

1150*

Laguny przybrzeżne

Stan ochrony: zły = C
Aktualna powierzchnia: ok. 691 ha
Deficyty:
• wymuszona wymiana wody z położonym przed nimi
zbiornikiem wodnym Haff
• słabo wykształcona wegetacja podpowierzchniowa,
bogata w makrofity, w strefach płytkich
• mała różnorodność gatunkowa makrozoobentosu

Podstawy – Typy siedlisk przyrodniczych

2310

Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista (wydmy śródlądowe)

Stan ochrony: doskonały= A
Aktualna powierzchnia: ok. 0,33 ha
Warunki zachowania:
• Użytkowanie pielęgnacyjne, aby zapobiec
zarastaniu i migracji trzcinnika piaskowego i
• powstrzymanie rozpoczynającej się sukcesji zarośli

Podstawy – Typy siedlisk przyrodniczych

2330

Suche, piaszczyste wrzosowiska z Corynephorus i Agrostis na wydmach
śródlądowych

Stan ochrony: doskonały= A
Aktualna powierzchnia: ok. 10,3 ha
Warunki zachowania:
• Użytkowanie pielęgnacyjne celem utworzenia się
mozaiki z różnorodnych stadiów sukcesji otwartych
muraw na wydmach śródlądowych i piaskach lotnych
• Zapewnienie niedoboru substancji odżywczych

Podstawy – Typy siedlisk przyrodniczych

7140

Grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska

Stan ochrony: dobry
Aktualna powierzchnia: ok. 4,04 ha
Warunki zachowania:
• Zapewnienie/stabilizacja warunków
hydrogeologicznych

• Zagwarantowanie stref buforowych

Podstawy – Typy siedlisk przyrodniczych

91D0*

Lasy bagienne

Stan ochrony: dobry= B
Aktualna powierzchnia: ok. 3,31 ha
Warunki zachowania:
• Zapewnienie/stabilizacja warunków
hydrogeologicznych
• Zagwarantowanie stref buforowych

Podstawy – Gatunki

Według StDB 2004 (Stan referencyjny)






zgłoszono 5 gatunków

1355 Wydra
1130 Boleń
1099 Minóg rzeczny
1145 Piskorz
1149 Koza

Aktualnie stwierdzone występowanie (2008/2009) 7 gatunków








1355 Wydra
1130 Boleń
1099 Minóg rzeczny
1145 Piskorz
1149 Koza
1337 Bóbr europejski
1308 Nocek duży

Stan ochrony: dobry
(ocena na podstawie roszczeń habitatowych i
wyposażenia przestrzeni naturalnej obszaru SOO)

Opracowanie w ramach aktualizacji planu zarządzania SOO

Podstawy – Gatunki ptaków typowe dla obszaru
Legenda
Stwierdzone i ocenione ostoje ptaków gniazdujących
Żuraw
Orzeł bielik, kania ruda i dzięcioł czarny
Skowronek borowy, Dudek, świergotek polny, kozodój i dzierzba gąsiorek
Bekas, bojownik, błotniak stawowy, brodziec krwawodzioby i szlamik rycyk
Ohar, kaczka płaskonos, czernica, głowienka, krakwa (tylko Riether Werder)
Rybitwa rzeczna i mewa śmieszka

Stwierdzone i ocenione ostoje ptaków wędrownych
Biegus zmienny i brodziec leśny
Orzeł bielik
Rybitwa czarna i mewa mała
Gęś białoczelna, głowienka i mewa mała
Bąk

Położenie znaleziska/stwierdzona obecność
Dane: Ocena własna bez Lp.

Kod UE

Dane: ILN (2007) wraz z Lp. w tekście

Lp. w tekście

Pozostałe oznaczenia
Granica obszaru SOO

20 gatunków ptaków gniazdujących istotnych dla zarządzania
13 dobry

7 zły

4 gatunki ptaków wędrownych istotnych
dla zarządzania
4 dobry

Stan ochrony
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Wdrażanie – Określenie potrzeby działania

Aktualny stan ochrony:
dobry (A) lub(B)

Stan ochrony w
referencyjnym czasie:
dobry (B)
dobry (A)

Stan ochrony w
referencyjnym czasie :
zły (C )

Zgłoszenie obszaru
2004

Aktualny stan ochrony
zły (C )
i/lub utrata terenów

:

Obligatoryjne cele
odtwarzania

(priorytetowe)
cele rozwojowe

Dla typów siedlisk przyrodniczych i
gatunków z załącznika II

Cele dla typów siedlisk przyrodniczych i gatunków

Podstawowe zobowiązanie

Zachowanie wszystkich typów siedlisk
przyrodniczych i gatunków

Kod

St.och. 2004

St.och.akt.

1150*

C

C

2310

B

A

2330

B

A

7140

B

B

91D0*

C

B

Gatunek

St.och. 2004

St.och.akt.

Wydra

B

B

Boleń

B

B

Minóg rzeczny

B

B

Piskorz

C

B

Koza

B

B

brak obligatoryjnych celów odtwarzania

ale:
 obligatoryjne zachowanie aktualnego stanu
ochrony i zapewnienie go odpowiednimi
środkami (ochrona, pielęgnacja, użytkowanie)
=
„zakaz pogorszenia“ obszaru SOO
 pożądany rozwój szczególnie istotnych typów
siedliska przyrodniczego 7140 i 91D0
 priorytetowy rozwój siedliska 1150* celem
osiągnięcia dobrego stanu ochrony

Cele dla gatunków ptaków
istotnych dla zarządzania
Ptaki gniazdujące
Gatunek ptaka

Ptaki wędrowne
Aktualny stan
ochrony
B

Świergotek polny
Skowronek borowy

A-B

Dzierzba gąsiorek

C

!

Kania ruda

B

Dzięcioł czarny

C

Orzeł bielik

B

Dudek zwyczajny

B

Kozodój

C

!

Ohar

A

Rybitwa rzeczna

B

Kaczka płaskonos

A

Kaczka czernica

B

!

Błotniak stawowy
Brodziec krwawodzioby
Kaczka krakwa

!
!

Głowienka
Bojownik
Szlamik rycyk
Żuraw

B-C
C
B
B

!

!
!

C
C
B

Gatunek ptaka
Bąk

Aktualny stan
ochrony
B

Rybitwa czarna

B

Mewa mała

B

Tracz bielaczek

B

brak obligatoryjnych celów odtwarzania
ale:
 obligatoryjne zachowanie aktualnego stanu ochrony dla
wszystkich gatunków ptaków istotnych dla zarządzania
 priorytetowa potrzeba rozwoju dla 6 gatunków ptaków
gniazdujących ( ! )

 pożądany rozwój 11 gatunków ptaków gniazdujących i 4
gatunków ptaków wędrownych

Plan warsztatów

1. Krótki opis obszaru SOO
2. Planowanie zarządzania SOO w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

3. Zawartość planu zarządzania SOO
4. Inwentaryzacja i ocena dóbr chronionych
5. Określenie potrzeby działania

6. Koncepcja środków

Wdrażanie – Przykładowe środki
Zespół środków
 jezioro Neuwarp
 Riether Werder

 północne nabrzeże jeziora Neuwarp
 zachodnie nabrzeże jeziora Neuwarp
 południowe nabrzeże jeziora Neuwarp
 wody płynące na obszarze
 Tereny niezalesione wzgl. wydmy i
wrzosowiska
 Lasy
 Moore
Przykładowe środki dla typu 2310, świergotek
polny, skowronek borowy i dudek (E, wE)
Ochrona i zwiększenie obszaru wrzosowisk
piaszczystych, otwartych muraw i europejskich
wrzosowisk suchych, także w rozumieniu
strukturalnej i powierzchniowej optymalizacji ostoi
ptaków
trockenen Heiden, auch i.S. einer strukturellen und
flächenmäßigen Optimierung von Bruthabitaten

Tereny niezalesione wzgl. wydmy i wrzosowiska
Zespół środków dla siedlisk przyrodniczych na terenach
niezalesionych
Koszenie trzcinki piaskowej (min. 2x w roku)
Koszenie trzcinki piaskowej (min. 2x w roku ) i spasanie
owiec/kóz (pastwiska ogrodzone lub niskoprodukcyjne
Usuwanie trzcinki piaskowej (wraz z kłączami) / Tworzenie
gleb o niewykształconym profilu

Spasanie owiec/kóz (pastwiska ogrodzone lub
niskoprodukcyjne)
Sukcesywne usuwanie rosnących zarośli (np. osikowych)
Usuwanie Orlicy pospolitej (wraz z kłączami)
Sukcesywne usuwanie wyrastających robinii

Wdrażanie – Instrumenty wdrażania

Instrumenty do wdrażania środków
 Instrumenty prawne
• Realizacja w oparciu o Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG § 33)
• Objęcie ochroną jako obszaru chronionego (BNatSchG § 23 – 29)
• Zarządzenia szczegółowe w obszarach SOO i obszarach specjalnej ochrony ptaków UE
(BNatSchG § 33)
• Wykonanie regulacji w oparciu o pozostałe przepisy prawa
 Instrumenty administracyjne (przykłady)
• Dotacje projektów
• Realizacja z wykorzystaniem środków zastępczych i koherencyjnych
• Monitoring instytucjonalny/ Nadzorowanie obszaru z polecenia urzędów ds. ochrony
przyrody
 Instrumenty umowne
• Umowy z użytkownikami gruntów (np. działania agrośrodowiskowe)
• Dobrowolne porozumienie z użytkownikami (np. użytkownicy do celów turystycznych)
• Umowy ze stowarzyszeniami, zrzeszeniami, honorowymi nadzorcami obszarów

Dziękuję za Państwa
uwagę!

