Uchwała nr 21/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 21.09. 2016 r
w sprawie ustanowienie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska popiera wniosek Stowarzyszenia "Nasza
Olszanica" o ustanowienie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie.
Według dokumentacji przekazanej przez Stowarzyszenie "Nasza Olszanica" obszar planowany
pod użytek ekologiczny „Łąki Olszanickie” wykazuje znaczące w skali lokalnej i regionalnej
walory przyrodnicze – stwierdzono na nim liczną, zróżnicowaną awifaunę lęgową, do której
należą gatunki ptaków o najwyższym statusie ochrony w Unii Europejskiej, a także rzadkie
gatunki płazów i cenne zbiorowiska roślinne. Z tego powodu badany obszar kwalifikuje się do
objęcia go ochroną w formie użytku ekologicznego. Celem ochrony użytku „Łąki Olszanickie"
jest zachowanie obszaru będącego fragmentem naturalnego ekosystemu, którego ochrona
ma znaczenie dla zachowania lokalnej różnorodności biologicznej, siedlisk przyrodniczych
i krajobrazu.
W obrębie terenu i najbliższej okolicy w okresie lęgowym 2016 r. stwierdzono występowanie
75 gatunków ptaków należących do 12 rzędów, w tym 60 to gatunki związane lęgowo - teren
obszaru planowanego użytku ekologicznego obejmuje w całości lub w części ich terytoria lęgowe
lub jest miejscem gniazdowania oraz kluczowym żerowiskiem. Większość gniazdującej awifauny
to gatunki związane ekologicznie z siedliskami zakrzaczeń, zarośli i zadrzewieniami, występują
także gatunki polne i łąkowe. W stwierdzonym lokalnym ugrupowaniu awifauny udział gatunków
wodnych jest znikomy. Liczba 75 stwierdzonych gatunków wskazuje, że mimo niewielkiej 4 ha
powierzchni, inwentaryzowany obszar charakteryzuje się wysoką, ponadprzeciętną różnorodnością
gatunkową, nawet w skali lokalnej. W tej liczbie 71 gatunków to ptaki objęte ochroną gatunkową
na terenie kraju, 19 gatunków to gatunki zagrożone , 5 gatunków jest wymienionych w Załączniku
1. dyrektywy ptasiej, 4 gatunki należą do ptaków z Czerwonej Listy ptaków Unii Europejskiej,
a trzy są wymieniane na Czerwonej Liście ptaków Europy.
Dane te wskazują, że obszar wnioskowanego obszaru cechuje się ponadprzeciętną wartością
awifaunistyczną i w okresie lęgowym jest miejscem gniazdowania wielu ptaków, w tym wielu
cennych i zagrożonych o wysokim statusie ochrony w Polsce i w Unii Europejskiej.

