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Rozpoczęły się prace nad planami zadań ochronnych dla kolejnych czterech obszarów Natura 2000
zlokalizowanych na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego - Gołobórz PLH140028, Łękawica
PLH140030, Podebłocie PLH140033, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029. Projekty dokumentacji
zostaną opracowane przez wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę - Biuro Badań,
Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk" Michał Falkowski, w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10
„Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw
kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego", którego beneﬁcjentem jest Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Z założeniami do projektów planów zadań ochronnych można zapoznać się od 10 lipca 2013 r. w siedzibach oraz na stronach internetowych Katedry i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (więcej
informacji
http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3290:obwieszczenie-z-dnia-17062013r-o-przystpieniu-w-ramach-projektu-pois050300-0028510-do-opracowania-projektow-planow-zada-ochronnych&catid=128:2013&Itemid=159).

W terminie 21 dni tj. pomiędzy 10 lipca a 4 sierpnia 2013 r. wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla
ww. 4 obszarów Natura 2000.

Gołobórz PLH 140028 to jeden z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarów na terenie Niziny
Południowopodlaskiej. O jego wartości świadczy miedzy innymi występowanie siedlisk przyrodniczych reprezentujących bardzo różne wymagania ekologiczne. Skrajnie
ubogie i skrajnie suche piaszczyste gleby porasta mozaika roślinności związanej z naturalnym procesem utrwalania wydm śródlądowych.

Łękawica PLH140030, zlokalizowana na lewym brzegu Wisły, stanowi jedno z rozleglejszych i najlepiej zachowanych na terenie Mazowsza mokradeł. Bezpośrednie
sąsiedztwo wysokich krawędzi wysoczyznowych, warunkujących spływ wód powierzchniowych, okresowe wysięki wód podskórnych oraz działalność bobrów, powodują
ﬂuktuacje pomiędzy łęgowym a olsowym charakterem zbiorowisk leśnych. Istotnym elementem tutejszego krajobrazu są ziołorośla, turzycowiska i łąki.

Podebłocie PLH140033 to jedno z największych i najlepiej zachowanych na terenie Mazowsza mokradeł zlokalizowanych w pradolinie Wisły. Charakterystyczne są tu
rozległe wiosenne wylewiska. W wielu miejscach następuje samoistna renaturyzacja. Obecnie obszar ma charakter mozaiki roślinności: leśnej, zaroślowej, okrajkowej,
szuwarowej, łąkowej oraz ziołoroślowej. Krajobraz urozmaicają niewielkie stawy paciorkowe i liczne torfniaki. Piaszczyste wyniesienia porastają bory sosnowe.
Niedostępność terenu oraz silne podtopienie sprawiają, że większość terenu ma charakter "dziewiczy". Szczególnie cennym pod względem przyrodniczym jest zwarty
kompleks dobrze zachowanych lasów związanych z siedliskami wilgotnymi i bagiennymi.

Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Warszawą a Płockiem. Naturalne, roztokowe koryto rzeki, charakteryzujące się występowaniem
licznych łach i namulisk, kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi, warunkującymi powstawanie naturalnych ﬁtocenoz leśnych i nieleśnych
w swoistym układzie przestrzennym. W dolinie zachowały się liczne starorzecza tworzące charakterystyczne ciągi, otoczone mozaiką zarośli wierzbowych, lasów
łęgowych oraz ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Północna krawędź doliny jest wyraźnie zarysowana i osiąga wysokość względną dochodzącą do ok. 35 m. Od
strony południowej rozciąga się szeroki taras zalewowy, z charakterystycznym elementem krajobrazu jaki tworzą lasy łęgowe.
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