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W związku z naszymi wcześniejszymi wystąpieniami w sprawie planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025, w związku z planowaniem ochrony obszaru
Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037, a takŜe w związku z projektami budowy
wyciągów narciarskich w Małych Pieninach, przedstawiam dodatkowo następującą opinię:
Cele ochrony obszaru Natura 2000 muszą uwzględniać nie tylko stale występujące w tym
obszarze siedliska i gatunki dla których obszar został wyznaczony, ale takŜe rolę obszaru w
zapewnieniu spójności sieci Natura 2000. JeŜeli jakiś obszar Natura 2000 pełni funkcję korytarza
ekologicznego waŜnego dla zapewnienia spójności między innymi obszarami Natura 2000, to
zachowanie tej funkcji takŜe naleŜy do „załoŜeń i celów ochrony obszaru Natura 2000” i
powinno być odzwierciedlone w planie zadań ochronnych – nawet gdyby gatunki wykorzystujące
taki korytarz nie miały w takim obszarze samodzielnych populacji uzasadniających wskazanie ich
jako przedmiotów ochrony.
Małe Pieniny (pokryte komplementarnymi przestrzennie obszarami Natura 2000 Małe
Pieniny PLH120025 i Podkowce w Szczawnicy PLH120037) pełnią taką funkcję korytarza w
stosunku do duŜych drapieŜników. Choć te gatunki nie mają samodzielnych znaczących populacji
w obszarze Małe Pieniny PLH120025, ani tym bardziej w obszarze Podkowce w Szczawnicy
PLH120037, to uwaŜamy Ŝe ze względu na „regularną przechodniość” i wykorzystywanie terenu
jako korytarza, w obu w/w obszarach powinny być wskazane jako przedmioty ochrony.
W konsekwencji, w obu obszarach konieczne wydaje się zagwarantowanie przyrodniczej
integralności obszarów, w tym ich ochrona przed urbanizacją, w tym przed lokalizacją nowej
infrastruktury narciarskiej.
W stosunku do obszaru Małe Pieniny podkreślaliśmy to juŜ we wcześniej zgłaszanych
wnioskach. Uprzejmie proszę przyjąć analogiczny wniosek takŜe w stosunku do obszaru
Podkowce w Szczawnicy PLH120037, a takŜe jako stanowisko Klubu Przyrodników w sprawach
rozbudowy stacji narciarskiej na Szafranówce, wyciągów narciarskich na Durbaszce, Wysokim
Wierchu, Jarmucie i in. miejscach.
W przypadku rysia, zapewnienie łączności ekologicznej Pienińskiego Parku Narodowego
Beskidem Sądeckim, m. in. przez Małe Pieniny, naleŜy takŜe do celów i warunków ochrony
obszaru Natura 2000 Pieniny PLH120013.
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