REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W LUBLINIE

WPN.6230.9.4.2017.WE

Lublin, 28 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie opracowania planu zadah ochronnych (PZO) dla
obszaru Natura 2000 Pawtow PLH060065

W dniu 7 grudnia 2017 r. w swietlicy w Kaniem, gm. Rejowiec Fabryczny, odbylo sie.
spotkanie dotyczace opracowania planu zadah ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000
Pawlow. W spotkaniu uczestniczylo 27 osob, w tym pracownicy administracji,
przedstawiciele lokalnej spofecznosci, przedsie.biorcow, Lasow Pahstwowych, Polskiego
Zwiazku towieckiego, Lubelskiej Izby Rolniczej, Powiatowego Zespolu Doradztwa
Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie zostalo
zorganizowane przez pracownikow Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie

(RDO&).
Uczestnicy spotkania zapoznali sie. z programem warsztatow, z celami projektu pn.
„Opracowanie planow zadah ochronnych dla obszarow Natura 2000" POIS.02.04.00-00193/16-01 i zakladanymi efektami jego realizacji oraz z informacja, o zrodlach jego

finansowania. W pierwszej prezentacji scharakteryzowano plan zadah ochronnych i etapy
jego powstawania, przedstawiono informacje, o wplywie zapisow PZO na osoby i podmioty
zwiazane z obszarem Natura 2000, w tym gospodarujace na tym terenie, podano informacje.
o dostQpnych zrodlach danych o obszarach Natura 2000, celach utworzenia Zespolu
Lokalnej Wspolpracy (ZLW), korzysciach z konsultacji spolecznych i udzialu w ZLW.
Poinformowano rowniez o porozumieniu mie.dzy Dyrektorem Generalnym Lasow

Pahstwowych i Generalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
dotyczacym wspolpracy w zakresie tworzenia PZO oraz o zakresie dokumentacji
opracowywanej przez Regionalna^ Dyrekcje. Ochrony Srodowiska w Lublinie dla obszaru

Natura 2000 Pawlow (opracowaniem be.dzie obj^ty obszar Natura 2000 z wylaczeniem
gruntow zarzadzanych przez Lasy Pahstwowe).
Uczestnicy warsztatow zostali poinformowani o spotkaniach planowanych w 2018 r.
i zaproszeni do udzialu w pracach ZLW. Uczestnictwo w ZLW zadeklarowalo 15 osob.

W kolejnej cze.sci prezentacji scharakteryzowano dzialanie sieci Natura 2000 w Polsce,
zwrocono uwage. na specyfike. tej formy ochrony przyrody, role_ lokalnych spolecznosci
i tradycyjnej gospodarki w zachowaniu roznorodnosci gatunkowej. Omowiono korzysci

z funkcjonowania sieci Natura 2000 i mozliwosci pozyskiwania srodkow finansowych na
dzialania zwiazane z ochrony przyrody w obszarach ochrony.

W drugiej prezentacji przedstawiciel RDO& scharakteryzowal obszar Natura 2000
Pawlow, przedstawil gatunki i siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktorych powolano ww.
obszar (la^cznie 20 przedmiotow ochrony), zwrocil uwage. na znaczenie ekstensywnej
gospodarki (umiarkowane rolnictwo) w ksztaitowaniu bioroznorodnosci, wskazai optymalne
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warunki ochrony przyrody w obszarze oraz zagrozenia dla gatunkow i siedlisk. Wsrod
zagrozen wymieniono przeksztalcenia stosunkow wodnych, zly stan wod, obecnosc leja
depresyjnego, ktorego przyczyna, jest pobor wod na cele komunalne oraz przemysl
wydobywczy, brak uzytkowania la^k, zalesianie oraz - jako zagrozenie potencjalne tworzenie infrastruktury komunikacyjnej zwiazanej z planowane eksploatacja. we.gla

kamiennego. Pracownik RDO& powiedzial, ze duze znaczenie dla przyrody Polesia, gdzie
lezy obszar Natura 2000 Pawl6w, mialy zmiany hydrologiczne wywolane w 2 pol. XX w.,
m.in. przez budowe. Kanalu Wieprz-Krzna.
Dzierzawca stawow z Gospodarstwa Rybackiego w Kaniem poinformowal, ze na ww.
obszarze nie funkcjonuje system melioracyjny, zapytal m.in. o finansowanie wykonania

ekspertyz dotyczacych staw6w i uzyskal odpowiedz pracownikow RDO& - inwestor
przygotowuje ekspertyzy na swoj koszt. W trakcie dyskusji Dzierzawca poruszyl rowniez
wiele innych kwestii dotyczacych ww. obszaru oraz finansowania ochrony przyrody, m.in.:
1) planowane jest zamkniecie kopalni margla w Rejowcu Fabrycznym, co be_dzie
przyczyna^ braku zasilania stawow Doplywem spod Rejowca; brak wody w stawach w
bardzo krotkim czasie wywofa ich degradacje. - zarosnie.cie zbiornikow i szkody
przyrodnicze; nie be.dzie czasu na wykonanie ekspertyz hydrologicznych, aby
zapobiec skutkom braku wody;
2) na terenie zarzadzanym przez Gospodarstwo Rybackie w Kaniem gniazduja. 3 pary
bociana czarnego i bielika; w zwiazku z ochrony tych ptakow nie ma wsparcia
finansowego z budzetu pahstwa dla gospodarki na stawach;
3) po odebraniu rekompensat wodno-srodowiskowych przez Ministerstwo Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srodladowej ochrona przyrody w gospodarstwach stawowych nie
jest finansowana;
4) stawy maja, korzystny wplyw na mikroklimat poprzez parowanie; odgrywaja^ rowniez
role, w retencjonowaniu ogromnych ilosci wody w srodowisku;
5) stawy w Kaniem sa. miejscem wystepowania zorwia blotnego oraz strzebli blotnej.
Przedstawiciel PD Co Sp. z o.o. zapytal o zasady powolania obszaru Natura 2000
Pawlow oraz o prawdopodobiehstwo zmian granic i powolania nowych obszarow na
omawianym terenie. W nawiazaniu do prezentacji zwrocil takze uwage., ze wsrod warunkow
zachowania przedmiotow ochrony wymienione zostaly m.in. takie, ktore dotycza. naturalnosci
wod i ze zalozenia ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 powinny uwzgledniac plany
gospodarowania wodami z ich ramami czasowymi. Przedstawiciel spolki powiedzial rowniez,
ze z map archiwalnych obszaru wynika, ze w przeszlosci stawy nie byly zasilane obecnym

Doplywem (spod Rejowca) i zapytal czy w zwiazku z zamknieciem kopalni planowane jest
wykonanie ekspertyzy hydrologicznej na potrzeby ochrony obszaru.
Wojt Gminy Rejowiec Fabryczny pozytywnie odniosl sie. do planow przeprowadzenia
badah, ktore zaktualizuja^ stan wiedzy o obszarze. Powiedzial, ze nie ma jeszcze decyzji, co
stanie s\q z terenem kopalni, ze w cia^gu 1-3 lat taka decyzja zostanie podje.ta; mozliwy jest

kierunek „wodnego" zagospodarowania tego terenu, z czego stawy nie be.da, mialy korzysci.
Dyskusja dotyczyla takze rolniczego uzytkowania lak. Wojt Gminy Rejowiec
Fabryczny powiedzial, ze gmina Rejowiec nie jest terenem typowo rolniczym i ze laki
zarastaja^ z powodu braku uzytkowania; przyczyna, jest brak zwierzaj w gospodarstwach.
Przedstawiciel rolnikow, prowadz^cy gospodarstwo w Pawlowie, powiedzial, ze obecnie kosi
la^ki do doplat rolnosrodowiskowych a pozostalq. cze.sc zamierza kosic po wycince drzew
i przywroceniu la,k do rolniczego uzytkowania. Przedstawiciel mieszkahcow Pawlowa
powiedzial, ze na cz^sci obszaru nie jest mozliwe koszenie z powodu obecnosci bobrow,
kt6re blokuja, przeplyw wod. Zwrocil takze uwage., ze na spotkania powinni by6 zapraszani
wlasciciele gospodarstw, ktorzy maja^ wiedze. przyrodnicza. o obszarach, na ktorych
gospodaruja^. Zapytal rowniez o aktualne mapy obszaru - gdzie mozna je znalezc.

Przedstawicielka RDO^ skierowala pytanie do pracownikow Lasow Pahstwowych czy zakres PZO dla Natura 2000 jest uwzgle.dniony w Planie Urzadzenia Lasu (PUL).
Przedstawiciel Nadlesnictwa Chelm powiedzial, ze obecny PUL dla Nadlesnictwa obowia.zuje
do kohca 2017 r., od 1 stycznia 2018 r. przez 10 lat be.dzie obowiazywal nowy PUL. Na
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pytanie czy be.dzie on zawieral pelen zakres PZO dla obszaru Natura 2000, zgodny z ustawa.

o ochronie przyrody, odpowiedz byla przeczaca.

Pracownicy RDOS odnosili sie. do wnioskow zglaszanych wtrakcie dyskusji i udzielali

odpowiedzi na pytania. Powiedzieli m.in., ze:

1) powolanie nowych obszarow w ramach Natura 2000 jest malo prawdopodobne
a uzasadnienie dla wylaczenia terenu z obszaru ochrony musi bye poparte,
udowodnione wynikami badah;

2) problem hydrologii zwiazany z planowanym zamknieciem kopalni margla powinien
bye przeanalizowany przez Wykonawcow badah do PZO; nalezy ocenic wplyw
ewentualnych zmian stosunkow wodnych na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000;

3) Plan Gospodarowania Wodami w obszarze dorzecza Wisly zaklada osicigniecie
dobrego potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego Rowu Mokrego, ktorego stan
ma znaczenie dla ochrony przyrody w obszarze Natura 2000, do 2027 r.;

przedstawiona w prezentacji informacja w zakresie renaturyzacji ciekow dotyczyla

optymalnych, a nie zaplanowanych w PZO, warunkow dla ochrony siedlisk
i gatunkow;

4) RDOS realizuje wypfate. odszkodowah za szkody w rolnictwie powodowane przez
dziafalnosc bobrow i prowadzi inne dzialania zwiazane z zarzadzaniem tym

gatunkiem;

5) mapy obszaru sa. zafacznikami do standardowych formularzy danych, mozna je
znalezc na stronach poswie.conych sieci Natura 2000 w Polsce;

6) spotkania sa. otwarte dla wszystkich zainteresowanych; zaproszenia sa. wysylane sa.
do szerokiego grona odbiorcow; problemem jest dotarcie do danych kontaktowych
osob prywatnych bedacych wlascicielami dzialek.

W trakcie warsztatow uczestnikom zostaly udoste.pnione materialy w postaci
standardowych formularzy danych (SDF) obszaru Natura 2000 Pawlow, mapy obszaru
i wybrane informacje z zalozeh do opracowania PZO oraz pokazane przykladowe
dokumentacje planow zadah ochronnych.

fot. 1.

fot. 2

Sporzadzil: Wojciech Ejankowski
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