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Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydana została
publikacja Obszary Natura 2000 w województwie lubuskim. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na
temat obszarów Natura 2000 oraz siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin i zwierząt, dla
których wyznaczono obszary Natura 2000.
Wprowadzenie sieci Natura 2000 w Polsce spotkało się z obawami wielu środowisk. Budziło sporo emocji
i wątpliwości. Jej nowatorska koncepcja powstała w celu zaspokojenia potrzeby zachowania bezcennych
wartości przyrodniczych, w harmonii z nieprzerwanym rozwojem gospodarczym. Szybkie wchodzenie w
struktury Unii Europejskiej ograniczało możliwości pełnej edukacji społeczeństwa o tej formie ochrony
przyrody. Dopiero z czasem przekonano się, że na obszarach Natura 2000 dopuszcza się inwestowanie,
o ile nie zagraża ono siedliskom przyrodniczym oraz siedliskom gatunków, dla których wyznaczono te
obszary. Wiedza o sieci Natura 2000 jest potrzebna, gdyż obszary objęte tą formą ochrony obejmują
około 20% powierzchni kraju. W województwie lubuskim wyznaczono 75 obszarów obejmujących ponad
25% powierzchni, w tym 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 62 specjalne obszary ochrony siedlisk
oraz 1 obszar o podwójnym statusie ochrony, stanowiący zarówno obszar specjalnej ochrony ptaków jak i obszar specjalnej ochrony siedlisk.
Wielu ludzi uważa, że województwo lubuskie jest małym obszarem i dość jednolitym tworem pod względem przyrodniczym. Jednak z książki dowiemy się o dużej
różnorodności przyrodniczej tego terenu. Znajdziemy tu opisy począwszy od największego obszaru siedliskowego jakim są Uroczyska Puszczy Drawskiej, aż po małeobiekty wież kościelnych w Sulechowie i Skwierzynie. W przypadku obszarów ptasich znajdziemy informacje o najmniejszym jakim są Stawy Przemkowskie, położone na
południu województwa oraz największym - Lasy Puszczy nad Drawą, znajdującym się na północno-wschodnich krańcach.
Niniejsze wydawnictwo będzie pomocne zarówno dla administracji i mieszkańców tych terenów, jak i dla młodzieży szkolnej i akademickiej, a także przyrodników i
turystów odwiedzających województwo lubuskie.
Wydanie publikacji zostało doﬁnansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
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