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4 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu ustanowili plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko
PLB100002.
Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, pokój 1120 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
Obszar Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 o powierzchni 10 186,30 ha położony jest w
województwie łódzkim w powiecie poddębickim na terenie gmin: Pęczniew i Zadzim, powiecie sieradzkim
na terenie gmin: Sieradz i Warta oraz w województwie wielkopolskim, powiecie tureckim na terenie
gminy Dobra.
Teren ostoi stanowi zbiornik zaporowy Jeziorsko wraz z przyległym od południa fragmentem doliny Warty
oraz doliną Pichny i jej dopływami na odcinku od ujścia do wsi Rudniki, kompleksem stawów rybnych koło Pęczniewa oraz obszarem podmokłych łąk i pastwisk w
okolicach wsi Chorążka.
Zbiornik Jeziorsko na Warcie leży na granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego, pomiędzy miejscowościami Skęczniew (tama) i Warta. Pod względem wielkości
całkowitej objętości wodnej jest to trzeci, po zbiorniku Solińskim i Włocławskim zbiornik zaporowy w Polsce, a jeśli chodzi o pojemność powodziowo-użytkową i
powierzchnię zalewu terenu, nawet największy. Jego powierzchnia przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 43 km2, przy minimalnym 17,6 km2. Zbiornik ma szerokość od
1,8 do 3,5 km i długość 16 km. W cyklu rocznym charakterystyczne dla zbiornika są silne zmiany poziomu wody. Jego napełnianie odbywa się wiosną i trwa do końca
kwietnia. Z końcem czerwca poziom wody w zbiorniku może ponownie obniżać się, by osiągnąć stan minimalny w listopadzie. Taki cykl zmian powoduje, że począwszy
od lipca lub sierpnia, znaczną część zbiornika tworzą rozległe płytkie rozlewiska i błotniste plaże. Południową część zajmuje rezerwat przyrody „Jeziorsko" o powierzchni
2 350,6 ha porośniętych głównie przez zbiorowisko wierzb wąskolistnych Salicetum triandro-viminalis oraz szuwar turzycy zaostrzonej zespołu Caricetum gracilis
(głównie południowa i środkowa część lądowej części rezerwatu). Mniejszy udział mają zbiorowiska łąkowe i trzcinowiska.
Zbiornik otoczony jest przede wszystkim przez grunty orne, zajęte pod uprawy zbóż i roślin okopowych. Jedynie w południowej części zbiornika, w okolicach wsi Glinno,
Włyń i Proboszczowice, przylegają do niego większe obszary łąk i pastwisk. Oba brzegi zbiornika są zupełnie bezleśne, z wyjątkiem okolic przepompowni w Ostrowie
Warckim i stawów w Pęczniewie, gdzie istnieją niewielkie powierzchnie drągowin sosnowych. Natomiast w okolicy Glinna, w odległości około 1 km od brzegu zbiornika,
znajduje się bardzo duży i zróżnicowany biotopowo kompleks leśny, ciągnący się na południe w kierunku Zduńskiej Woli i Sieradza, częściowo leżący w granicach ostoi.
Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 są następujące gatunki ptaków i ich siedliska:
perkozek Tachybaptus ruﬁcollis;
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus;
kormoran Phalacrocorax carbo sinensis;
bączek Ixobrychus minutus;
czapla biała Egretta alba;
czapla siwa Ardea cinerea;
łabędź krzykliwy Cygnus cygus;
gęś zbożowa Anser fabalis;
gęś białoczelna Anser albifrons;
gęgawa Anser anser;
ohar Tadorna tadorna;
krakwa Anas strepeta;
cyraneczka Anas crecca;
krzyżówka Anas platyrhynchos;
głowienka Aythya felina;
żuraw Grus grus;
czajka Vanellus vanellus;
rycyk Limosa limosa;
kulik wielki Numenius arquata;
krwawodziób Tringa totanus;
mewa mała Hydrocoloeus minutus (Larus minutus);
rybitwa rzeczna Sterna hirundo;
rybitwa białowąsa Chlidonias hybryda (Chlidonias hybridus);
rybitwa czarna Chlidonias niger;
brzegówka Riparia riparia;
remiz Remiz pendulinus.

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych związane jest z realizacją projektu nr: POIS.05.03.00-00-186/09 ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000 na obszarze Polski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V ,,Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych", działanie 5.3 ,,Opracowanie planów ochrony" współﬁnansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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