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Opinia przyrodnicza
W związku z planowanym przeprowadzeniem w dniach 08-09 sierpnia b.r. na obszarze
Maltańskiego Klina Zieleni (leśnictwo Antoninek) imprezy masowej o nazwie "Rave Party w
koronach drzew Techno & Trans" pragnę wyrazić opinię na temat ewentualnego wpływy w.w.
wydarzenia na stan fauny i flory tego obszaru.
Planowane wydarzenie, w związku z emitowanym hałasem oraz wzmożoną aktywnością
ludzi, obejmie swym zasięgiem zbudowaną na tym obszarze ścieżkę edukacyjną w koronach
drzew oraz szeroko rozumiany (minimum kilkaset metrów) obszar wokół niej. Na terenie tym
występuje kilkadziesiąt chronionych prawem gatunków zwierząt kręgowych - niektóre ptaki są
zaliczane do gatunków rzadkich, należących do grupy z listy Natura 2000, np.: muchołówka
mała Ficedula parva, zimorodek Alcedo atthis, dzięciol czarny Oryocopus martius, dzięcioł
średni Dendrocopos medius. Część gatunków odbywa lęgi jeszcze w końcu lipca i ich nielotne
lub słabo lotne pisklęta mogą przebywać w tym czasie bezpośrednio przy ścieżce edukacyjnej a
w związku z powyższym wydarzenie powyższe może bezpośrednio zdecydować o ich
przeżywalności. Do takich gatunków zaliczają się występujące na tym terenie m.in. wilga
Oriolus oriolus czy strzyżyk Troglodytes troglodytes. Pragnę zaznaczyć, że umyślne płoszenie a
w skrajnych przypadkach prawdopodobnie także zabijanie chronionych gatunków zwierząt (a z
takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia) wymaga stosownych, wymaganych prawem
pozwoleń organów rządowych odpowiedzialnych za ochronę przyrody. Wydarzenie to może
również wpłynąć na śmiertelność migrujących (głównie w okresie wieczorno - nocnym)
chronionych gatunków płazów występujących na tym obszarze. Wreszcie należy również
zwrócić uwagę na jedno z nielicznych poznańskich stanowisk grzyba o nazwie purchawica
olbrzymia (czasznicy olbrzymiej) Calvatia gigantea znajdującego sie w odległości kilkudziesięciu
metrów od ścieżki w koronach drzew, które w skutek masowego charakteru wydarzenia może
ulec zniszczeniu.
W świetle powyższych faktów wyrażam opinię, że wymienione powyżej wydarzenie nie
powinno być organizowane na tym obszarze z uwagi na jego potencjalne wysoce destrukcyjne
oddziaływanie na miejscowa faunę i florę.
Pozostaję z wyrazami szacunku
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