
 
 

 

Opis założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
PLH300001 „Biedrusko” 

 
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) 
dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 
z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 4 dyrektywy ptasiej (DYREKTYWA RADY 79/409/EWG 
z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – Dz. U. L 103 z 25.4.1979 ze 
zm). 
 

1. Obszar Natura 2000 PLH300001 „Biedrusko” o powierzchni 9641,658 ha został 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93WE jako obszar mający znaczenie 
dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na 
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny – 
Dz. U. L 43 z 13.2.2009). 

2. Obszar obejmuje teren poligonu Biedrusko (z wyłączeniem miejscowości Biedrusko). 
Położony jest w bliskim sąsiedztwie Poznania (na północ od miasta) nad rzeką Wartą, w 
większości na jej lewym brzegu. Charakterystyczną cechą obszaru jest sieć licznych 
rowów z okresowo zanikającą wodą. Obecne są również małe i średniej wielkości 
jeziora, starorzecza, a także liczne drobne oczka wodne. Do najcenniejszych należy 
wspaniale zachowany kompleks starorzeczy nadwarciańskich w okolicy Gołębowa oraz 
śródleśne Jezioro Gogulec wraz z przyległym torfowiskiem przejściowym. Roślinność 
centralnej części obszaru zdominowana jest przez rozległe połacie muraw oraz zarośla 
żarnowcowe i tarninowe. Występują one w kompleksie przestrzennym z murawami 
bliźniczkowymi i wrzosowiskami oraz łąkami. Lasy występują głównie na zachodnich 
obrzeżach poligonu. Są to przeważnie grądy i kwaśne dąbrowy z niewielkim udziałem 
dąbrów świetlistych oraz łęgów. Te ostatnie zachowały się w postaci fragmentów także 
w dolinie Warty. 

3. Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze (po myślniku 
podano kod siedliska; * oznaczono siedliska priorytetowe): 

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi – 2330; 
• starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion – 3150; 
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – 3260; 
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) – 

4030; 
• *suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) – 6120; 
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenio 

septentrionalis-Festucion pallentis) – 6210; 
• *górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie) – 6230; 
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – 6410; 
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) – 

6430; 



 
 

 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – 
6510; 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) – 7140; 

• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion – 7150; 
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk – 

7230; 
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 

9170; 
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) – 9190; 
• *ł ęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – 91E0; 
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – 91F0; 
• *ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) – 91I0. 
 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac. 
 
Obowiązek sporządzenia projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 
r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).   

Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie 
elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu teleinformatycznego będzie 
możliwe zapoznawanie się z kolejnymi etapami stanu prac nad projektem planu zadań 
ochronnych i zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu. 

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) do materiałów gromadzonych 
podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizuje spotkania 
dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono 
obszar PLH300001 „Biedrusko” lub dyskusję publiczną. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa 
miejscowego w formie zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska, kierując się 
koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 
a) organy administracji leśnej; 
b) organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 
c) właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód a także właścicieli 

nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru 
PLH300001 „Biedrusko”; 

d) jednostki wojskowe; 
e) przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze PLH300001 „Biedrusko”; 



 
 

 

f) przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze PLH300001 
„Biedrusko”. 

 
Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych 

obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów 
władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu. 
 


