Plany ochrony dla Stawów Milickich i Torfowiska Doliny Izery
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał zarządzenia w sprawie ustanowienia
planów ochrony dla rezerwatów przyrody Stawy Milickie oraz Torfowiska Doliny Izery.
Celem ochrony rezerwatu Stawy Milickie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielu
szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych,
stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku, a także innych gatunków zwierząt,
roślin i ich siedlisk.
Na obszarze rezerwatu przyrody Stawy Milickie stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków,
w tym około 150 gatunków lęgowych. W granicach rezerwatu przyrody stwierdzono występowanie 47miu gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej, 30 gatunków znajdujących się w załączniku I
Dyrektywy ptasiej i jednocześnie w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a także 11 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt. Cały rezerwat znajduje się w granicach obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041, obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB02000
oraz Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Ponadto obszar ten został wpisany na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu Konwencja Ramsar, a
także jako jedyny w Polsce należy do międzynarodowej sieci jezior i innych zbiorników wodnych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi - Living
Lakes.
Celem ochrony rezerwatu przyrody Torfowiska Doliny Izery jest zachowanie kompleksu torfowisk typu wysokiego i przejściowego wraz z całą różnorodnością ﬂory i fauny
występującej na tym obszarze. Torfowiska Gór Izerskich tworzą unikalny w skali Polski kompleks ekosystemów bagiennych i jednocześnie największy w górach Polski
obszar skupiający typy torfowisk górskich. Do największych osobliwości ﬂorystycznych rezerwatu należą brzoza karłowata Betula nana (jedno z trzech stanowisk jakie
występują w Polsce), sosna drzewokosa Pinus x rhaetica oraz wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum.
Rezerwat Torfowiska Doliny Izery charakteryzuje także duże bogactwo gatunkowe ptaków, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych. Jest to jedna z kluczowych ostoi
karkonosko-izerskiej populacji cietrzewia, a 75% jego powierzchni znajduje się w granicach stref ochronnych wyznaczonych dla tego gatunku. Cietrzew uznawany jest za
gatunek sztandarowy, wymagający ochrony czynnej. Cały rezerwat znajduje się w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Torfowiska Gór Izerskich
PLH020047 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Izerskie PLB020009.
Ustalenia planów ochrony sformułowane zostały na podstawie dokumentacji stanu przyrody tych rezerwatów z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28 ustawy o ochronie przyrody.
Określone w planach ochrony zadania ochronne mają na celu utrzymanie walorów przyrodniczych z uwzględnieniem celów ochrony ww. rezerwatów. Rodzaje i zakres
zabiegów ochronnych ustalono biorąc pod uwagę dynamikę procesów przyrodniczych, stwierdzone zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne - przyjmując, że działania te
wspomagać będą naturalne procesy przyrodnicze.
Zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 30 grudnia 2013 r. i wejdą w życie 14 stycznia 2014 r. Zarządzenia dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w części Zarządzenia / Akty prawa miejscowego, Ochrona przyrody /
Zarządzenia w sprawie ustanowionych planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz w Zadania doﬁnansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
Plany ochrony zostały wykonane w ramach realizacji projektu „Wykonanie planów ochrony trzech rezerwatów przyrody", współﬁnansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
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