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Załoenia do opracowania planu zada ochronnych obszaru Natura 2000
PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi
Celem opracowania projektu planu zada ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie
właciwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowizek 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. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).
Obszar Natura 2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi o powierzchni 8 518 ha, został
zatwierdzony decyzj Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjcia na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów majcych
znaczenie dla Wspólnoty składajcych si na kontynentalny region biogeograficzny
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669).
Aktualny status prawny, powierzchnia obszaru oraz jego współrzdne geograficzne
regulowane s na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
przyjcia pitego zaktualizowanego wykazu terenów majcych znaczenie dla Wspólnoty
składajcych si na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr
C(2011) 8278).
Obszar obejmuje dolin Tanwi, od miejsca gdzie wypływa z Puszczy Solskiej, a do jej ujcia
do Sanu. redni przepływ rzeki na wysokoci Ulanowa wynosi 12 m3/s. Dolina jest szeroka
(kilkaset m do 1 km), a płaskie dno jest wyniesione ok. 2 m nad rednim poziomem rzeki.
Dolina jest tylko czciowo odwadniana rowami, a rzeka tylko czciowo uregulowana. Dno
doliny jest porozcinane przez liczne starorzecza, z których najdłusze ma kilka kilometrów.
Równin zalewow buduj utwory holoc skie, aluwia, gliny i piaski rzeczne, a punktowo
mady i torfy. Najwikszy kompleks torfów połoony jest w górnej czci opisywanego
odcinka doliny.
Administracyjnie obszar połoony jest na terenie województwa lubelskiego w powiecie
biłgorajskim na terenie gmin Biłgoraj, Biszcza, Ksipol, Aleksandrów, Łukowa, Obsza oraz
na terenie województwa podkarpackiego w powiecie nia skim na terenie gmin Ulanów i
Harasiuki.
Siedliska przyrodnicze w ostoi zajmuj ok. 45% powierzchni obszaru, a zidentyfikowano ich
tu 18 typów. Obok typowych dla szerokiej doliny rzecznej siedlisk łkowych i
torfowiskowych oraz starorzeczy i muraw napiaskowych, za znaczce uznano bór wy ynny
jodłowy i bory chrobotkowe. Gatunek roliny - starodub łkowy ma tu stanowisko blisko
południowej granicy zasigu w Polsce, std mimo niskiej liczebnoci, uznano t populacj za
wart ochrony. Obszar wany dla ochrony przeplatki aurinia, ktora wystepuje tu w systemie
metapopulacji, a take dla kilku gatunków ryb (kozy, głowacza białopłetwego i minoga
strumieniowego).
Dla całego obszaru Natura 2000 bdzie opracowywany projekt planu zada ochronnych.

Przedmiotem ochrony na terenie ostoi Dolina Dolnej Tanwi s nastpujce gatunki:
1337 Bóbr europejski Castor fiber
1355 Wydra europejska Lutra lutra
1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
1188 Kumak nizinny Bombina bombina
1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri
1149 Koza Cobitis taenia
1163 Głowacz biało płetwy Cottus gobio
1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
1042 Zalotka wiksza Leucorrhinia pectoralis
1065 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
1617 Starodub łkowy Angelica palustris
Przedmiotem ochrony na obszarze s nastpujce typy siedlisk przyrodniczych:
2330 Wydmy ródldowe z murawami napiaskowymi
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6120 Ciepłolubne, ródldowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6230 Górskie i niowe murawy bliniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
6410 Zmiennowilgotne łki trzlicowe (Molinion)
6430 Ziołorola górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorola nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)
6510 Niowe i górskie wiee łki uytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z rolinnoci torfotwórcz (ywe)
7140 Torfowiska przejciowe i trzsawiska (przewanie z rolinnoci z ScheuchzerioCaricetea)
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum, Pino)
91E0 Łgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)
91P0 Wy ynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa posta PeucedanoPinetum)
Lista przedmiotów ochrony moe ulec weryfikacji w toku prac.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr
151, poz. 1220. z pón. zm.) dla obszarów Natura 2000 obowizkowo sporzdza si plan
zada ochronnych ustanawiany w drodze zarzdzenia regionalnego dyrektora ochrony
rodowiska na okres 10 lat.
Plan zada ochronnych jest narzdziem zarzdzania zasobami przyrody, dla których
wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zada ochronnych
jest jak najszybsze rozpoczcie działa niezbdnych dla skutecznej ochrony czyli
zapewnienie, e siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie

zostan utracone. Plan ma okreli aktualny stan przedmiotów ochrony, zagroenia dla
utrzymania lub osignicia ich właciwego stanu przez co naley rozumie zapewnienie
cigłoci istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbdne
działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a take
terenu i terminu ich wdraania.
Dokumentacj projektu planu zada ochronnych zestawia si etapowo w formie
elektronicznej. Za pomoc publicznie dostpnego systemu teleinformatycznego bdzie
moliwe zapoznawanie si z kolejnymi etapami prac nad projektem planu zada ochronnych i
zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu. Materiały bd
publikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie
(www.lublin.rdos.gov.pl).
Istnieje moliwo zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomoc rodków komunikacji
elektronicznej na poczt sekretariat@rdos.lublin.pl bez koniecznoci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z pón. zm.) do materiałów
gromadzonych podczas prac nad sporzdzaniem projektu planu zada ochronnych.
Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie zorganizuje spotkania dyskusyjne z
udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzcych działalno w
obrbie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura
2000 PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi.
Plan zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa
miejscowego, w formie zarzdzenia Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Lublinie
wspólnie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Rzeszowie, kierujc si,
wynikajc z zapisu ustawowego, koniecznoci utrzymania i przywracania do właciwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków rolin i zwierzt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000.
Ustalenia planu zada ochronnych mog w sposób bezporedni oddziaływa na: organy
administracji lenej; organy administracji samorzdowej i terenowe organy administracji
rzdowej; włacicieli i uytkowników gruntów rolnych, lenych oraz wód oraz włacicieli
nieruchomoci, w obrbie których wystpuj przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi; przedsibiorców, którzy prowadz działalno na obszarze
Natura 2000; przedsibiorców zainteresowanych realizacj przedsiwzi na obszarze Natura
2000. Ponadto ustalenia planu zada ochronnych winny by transponowane do rónych
obowizujcych dokumentów planistycznych pozostajcych w kompetencjach organów
władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowa kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urzdzenia lasu.

