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Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Warszawa

W związku z konsultacjami projektu nowego obszaru Natura 2000 „Białowodzka Góra nad
Dunajcem”, opiniując pozytywnie utworzenie tego obszaru, zwracam równocześnie uwagę, Ŝe
sklasyfikowanie – w proponowanym SDF obszaru - reprezentatywności leśnych siedlisk
przyrodniczych jako „D”, wydaje się błędne i niezgodne z decyzją wykonawczą Komisji
Europejskiej w sprawie Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000.
Według naszej wiedzy, a takŜe wg bazy danych INVENT Lasów Państwowych, leśne
siedliska przyrodnicze w tym rezerwacie są reprezentowane przez płaty dobrze wykształcone i
zachowane, w tym przez starodrzewia bukowe i jodłowe, niektóre w wieku ponad 150 lat. Grądy
stanowią unikatową postać ciepłolubną, waŜną dla zachowania pełnego zróŜnicowania siedliska w
Karpatach. W związku z tym, leśne siedliska przyrodnicze, powinny być, obok stanowiska
Buxbaumia viridis, przedmiotem ochrony w tym obszarze.
Zwracam uwagę, Ŝe Standardowy Formularz Danych powinien być zbiorem najlepszej
dostępnej na dany moment wiedzy o obszarze Natura 2000, zapisanej w zestandaryzowanej
formie - a nie moŜe być traktowany jako „wyraz woli chronienia / nie chronienia” pewnych
elementów przyrody obszaru. Konkluzja Seminarium Biogeograficznego, wskazująca na
konieczność uzupełnienia sieci Natura 2000 o stanowisko Buxbaumia viridis na Białowodzkiej
Górze w regionie alpejskim, nie oznacza, Ŝe inne siedliska przyrodnicze z załącznika I i gatunki z
załącznika II, występujące w projektowanym obszarze, nie muszą podlegać ochronie. Tak czy
inaczej zresztą art. 6(1) dyrektywy siedliskoweji zobowiązywałby, przy planowaniu ochrony
obszaru, do objęcia ich środkami ochronnymi i do uzupełnienia SDF.
z powaŜaniem

do wiadomości
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

i w sprawie interpretacji art. 6(1) dyrektywy w tym aspekcie por. nota Komisji Europejskiej w sprawie ustanawiania celów ochrony (conservation
objectives) dla obszarów Natura 2000

