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ZARZĄDZENIE NR 16
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.I)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Uroczysko Wrzosy”, położonego na terenie
gminy Wołów, zwanego dalej „rezerwatem”.
§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
stanowiska naturalnego olsu porzeczkowego i łęgu
olszowo – jesionowego z chronionymi i rzadkimi
gatunkami roślin, drzewami pomnikowymi oraz lęgowiska bogatej ornitofauny leśnej i wodno – błotnej.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust.1 jest:
1) zachowanie kompleksu olsu porzeczkowego
i łęgu olszowo – jesionowego, w tym siedliska
przyrodniczego chronionego w ramach Dyrektywy SiedliskowejII) – łęgu jesionowo-olszowego
Circaeo-Alnetum (91E0*);
2) zachowanie, populacji chronionych, rzadkich
i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, co
najmniej na dotychczasowym poziomie, w
szczególności: podejźrzona marunowego, długosza królewskiego, wawrzynka wilczełyko, nasięźrzała pospolitego, kosaćca syberyjskiego, kukułki Fuchsa, kukułki szerokolistnej;
3) utrzymanie bądź odtworzenie łąkowych zbiorowisk roślinnych, w tym stanowiących siedliska
przyrodnicze chronione w ramach Dyrektywy
Siedliskowej – niżowe i górskie łąki użytkowane
ekstensywnie Arrhenatherion
elatioris (6510)
i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion
(6410);
4) zachowanie gatunków ptaków chronionych,
rzadkich i zagrożonych i ich siedlisk, w tym ga-

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

tunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy PtasiejIII) , w szczególności: żurawia, bąka,
łabędzia krzykliwego, bielika, błotniaka stawowego, kropiatki, derkacza, zimorodka, dzięcioła
zielonosiwego, dzięcioła czarnego, dzięcioła
średniego, lerki, gąsiorka;
zachowanie siedlisk przeplatki maturny, traszki
grzebieniastej, kumaka nizinnego i innych gatunków zwierząt występujących w rezerwacie, wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej;
istnienie dużych fragmentów siedlisk o dużym
zróżnicowaniu gatunkowych i wiekowym drzewostanu, dobrze wykształconym runie i podszycie, o ukształtowanych siedliskach roślinnych
z dużym stopniem naturalności lub będących
w trakcie rewitalizacji, co daje podstawy do pozostawienia tych powierzchni do naturalnej sukcesji;
istnienie fragmentów siedlisk zajętych przez
młodsze jednogatunkowe, jednowiekowe drzewostany, sadzone w dużym zagęszczeniu;
niekorzystne dla przyrody zmiany warunków
wodnych;
położenie rezerwatu z dala od uciążliwych obiektów przemysłowych i dużych aglomeracji miejskich;
grunty rezerwatu prawie w całości są pod zarządem Lasów Państwowych i otoczone są przez lasy gospodarcze;
mały ruch turystyczny i okresowa niedostępność
terenu spowodowana wysokim poziomem wód;
położenie rezerwatu w centrum parku krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” i obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000
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Dębniańskie Mokradła PLH020002IV), zwanego
dalej „obszarem Natura 2000”;
13) występowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, wymienionych w załączniku I i II
Dyrektywy Ptasiej oraz w załączniku I, II i IV
Dyrektywy Siedliskowej występujących na terenie rezerwatu – wykaz zawiera załącznik nr 10
do zarządzenia.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków
zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony
czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz
określenie sposobów ich udostępniania zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia. Nie wskazuje się obszarów udostępnionych dla celów naukowych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się obszarów i miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, z wyjątkiem
koszenia łąk położonych w oddziałach leśnych 57 h, i,
69 b, c, d, f, 70 a, 86 a, b, g, 103 d, 104 d, g, h. Na
powierzchniach łąkowych dopuszcza się realizację
pakietów rolnośrodowiskowych.
§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem i jego otuliną,
w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich
załamania przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 9. Mapę rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy” na tle obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty
– projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH020002
przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.
§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000 występującymi w granicach
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rezerwatu przyrody zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia.
§ 11. Cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w części leżącej w granicach rezerwatu zawiera załącznik nr 7.
§ 12. Działania ochronne dla obszaru Natura
2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za
wykonanie tych działań i obszarów ich wdrażania
w granicach rezerwatu zawiera załącznik nr 8 do zarządzenia.
§ 13. Działania dotyczące monitoringu stanu
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i innych
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
oraz realizacji celów działań ochronnych zawiera
załącznik nr 9 do zarządzenia.
§ 14. Wprowadza się następujące ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wołów, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołów oraz
planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:
1) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Wołów obszar rezerwatu winien
być enklawą, bez możliwości lokalizacji jakichkolwiek inwestycji gospodarczych oraz zabudowy
mieszkaniowej;
2) na obszarze otuliny rezerwatu nie należy lokalizować inwestycji i prowadzić prac mogących stanowić zagrożenie dla walorów przyrodniczych rezerwatu, a w szczególności prac melioracyjnych,
przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową, budowy zakładów produkcyjnych mogących pogorszyć stan środowiska;
3) w zlewni Juszki nie planować nowych inwestycji
wodochłonnych.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu:
Edward Biały

_______________
I)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 76, poz. 489
i Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz.1337 oraz z 2012 r., poz. 985
II)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE.L.92.206.7,
Dz. U. UE-sp. 15-2-102 z późn. zm.)
III)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona)
(Dz. U. UE.L.10.20.7)
IV)
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 13 listopada 2007 r.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.

Identyfikacja istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczenia istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków

Zagrożenia wewnętrzne
Wykonanie ekspertyzy w celu rozpoznania zasobów wodnych
i przyczyn ich zmian.

1.

Określenie rodzaju działań wraz z ich lokalizacją i zakresem,
Niekorzystne zmiany warunków wodnych − za
a także parametrów poszczególnych urządzeń hydrotechniczdługie stagnowanie wody w jednych latach, brak
nych mających na celu utrzymanie właściwych stosunków
stagnowania w innych zagrażające cennym siedliwodnych w granicach rezerwatu.
skom przyrodniczym oraz gatunkom chronionym
roślin i zwierząt.
W oparciu o ww. ekspertyzę zabezpieczenie właściwych stosunków wodnych w rezerwacie poprzez wykonanie prac inżynieryjno-technicznych eliminujących niekorzystne zmiany
stosunków wodnych.
Zarastanie łąk z cennymi chronionymi gatunkami
roślin i zwierząt.

Koszenie powierzchni łąkowych w kilku pododdziałach poprzedzone wycięciem
i wywiezieniem wyciętych drzew.

3.

Niska liczebność niektórych chronionych
i rzadkich gatunków roślin.

Prowadzenie prac związanych z wycinaniem i usuwaniem
drzew tylko w określonym terminie. Podjęcie próby uprawy
zachowawczej. Zachowanie właściwych dla potrzeb tych gatunków stosunków wodnych − w miejscach ich występowania.
Prowadzenie odmulania rowów, w których występują populacje roślin wodnych, pod określonymi warunkami.

4.

Niedostateczne zróżnicowanie wiekowe
Przeprowadzenie cięć rozluźniających i kształtujących skład
i gatunkowe niektórych drzewostanów. Nadmierne
gatunkowy oraz zróżnicowanie wiekowe drzewostanów - będązagęszczenie drzew w młodych, jednowiekowych
cych odpowiednikiem czyszczeń i cięć trzebieżowych.
drzewostanach.

5.

Istnienie sztucznych nasadzeń częściowo lub całkowicie niezgodnych z siedliskiem.

Przebudowa drzewostanów w kierunku zgodności
z siedliskiem.

6.

Obecność drzew, krzewów ibylin gatunków obcych biogeograficznie lub niezgodnych
z siedliskiem.

Koszenie łąk, popieranie odnowień naturalnych, stopniowe
usuwanie gatunków obcych.

7.

Wkraczanie roślinności synantropijnej.

Systematyczne usuwanie z rezerwatu.

8.

Ekspansja obcych gatunków zwierząt.

Współpraca z okolicznymi kołami łowieckimi w celu zwiększenia wokół rezerwatu odstrzału gatunków obcych.

9.

Kłusownictwo.

Kontrole prowadzone przez właściwe służby, zbieranie wnyków.

2.

Zagrożenia zewnętrzne
Zrzut nieoczyszczonych ścieków z mostu przy
stawach rybnych do rzeki Juszki i z pobliskiej
drogi do sąsiedniego lasu, stanowiący zagrożenie
10.
dla ryb i innych gatunków zwierząt chronionych
i rzadkich, a także dla chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Kontrola terenu przez właściwe służby.

Zagrożenie dla drzewostanów spowodowane za11.
nieczyszczeniem powietrza.

Poprawa jakości i czystości powietrza poprzez ulepszanie
i modernizację emitorów zanieczyszczeń i urządzeń oczyszczających w dużych zakładach przemysłowych, funkcjonujących
w rejonie rezerwatu.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
tych działań
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Lokalizacja
działań
ochronnych

Oddziały
leśne: 57,
66, 69, 70,
81, 83, 84,
85, 86, 104,
105, 106,
107, 108,
109

Oddział
leśny:103g

Rodzaj działań
ochronnych

Wykonanie ekspertyzy w celu rozpoznania zasobów wodnych
i przyczyn ich zmian. Określenie rodzaju działań wraz z ich lokalizacją
i zakresem, a także parametrów poszczególnych urządzeń hydrotechnicznych mających na celu utrzymanie właściwych stosunków wodnych
w granicach rezerwatu. W oparciu o ww. ekspertyzę zabezpieczenie
właściwych stosunków wodnych w rezerwacie poprzez wykonanie prac
inżynieryjno-technicznych eliminujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych.

Przywrócenie właściwych
dla siedlisk i gatunków je
zasiedlających stosunków
wodnych, szczególnie
istotne dla siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich
i chronionych roślin,
bezkręgowców, ryb,
W celu zachowania populacji włosienicznika wodnego, pływacza zwypłazów, ptaków
czajnego, okrężnicy bagiennej i czermieni błotnej prace wykonywane na
i ssaków.
rowach i kanałach melioracyjnych należy poprzedzić przeniesieniem
części populacji gatunków chronionych do nieobjętych w danym roku
pracami rowów i kanałów – pod nadzorem botanika.
Zachowawcza uprawa
podejźrzonu marunowego.

Oddziały
leśne:81 d-h, Zachowanie populacji
82a-d, 83a, wawrzynka wilczełyko.
g-i, 105a,b,d

Oddziały
leśne: 66 o, Przebudowa drzewosta81 a , b, i, 85 nów w kierunku zgodnog, 103 a ,
ści z siedliskiem.
107 d, g

Oddziały

Zakres działań ochronnych

Rozrzedzenie gęsto ro-

Zbiór materiału w rezerwacie, namnożenie w wyspecjalizowanej
placówce naukowej, a następnie wysadzenie w rezerwacie.
Prace prowadzić we współpracy z botanikiem.

Utrzymanie nawilgocenia gleby na dotychczasowym poziomie.

66 o - cięcia rozluźniające ze zmniejszeniem udziału świerka, sadzenie
sosny w dwóch nawrotach w pierwszych 10 latach,81 a, b cięcia rozluźniające ze zmniejszeniem udziału świerka, wycinaniem modrzewia,
preferowane pozostawianie sosny, brzozy i olszy, 81 i - wycięcie 50%
brzozy w 3 nawrotach co 5 lat. W lukach podsadzanie jesionu; w lukach
z odnowieniem sztucznym i naturalnym jesiona dopuszcza się grodzenie; − przebudowa sośnin na ols w ciągu 5 pierwszych lat, − przebudowa drzewostanu w kierunku łęgu jesionowo- olszowego, usuwanie modrzewia i robinii w ciągu 10 lat w 2 nawrotach, sukcesywne podsadzanie
olchy czarnej i jesionu w proporcji jesion 20%, olcha czarna 80%, grodzenie jesionu.
107 d − przebudowa w kierunku olsu, usunąć sosnę w ciągu 10 lat
w 2 nawrotach, − przebudowa drzewostanu poprzez usuniecie świerka
w 3 nawrotach co 5 lat. Podsadzać sukcesywnie olchę czarną. W celu
zachowania populacji kukułki Fuchsa w oddziałach leśnych 81 i oraz
103 a cięcia rozluźniające w drzewostanach prowadzić w okresie zimowym (1 listopad-15 marzec), nie składować drewna na skrajach oddziałów i leśnych drogach, nie wjeżdżać tam ciężkim sprzętem (Nie dotyczy
Orzeszkowej Drogi przebiegającej przez pododdziały 81a-c). Intensywność cięć według zasad hodowli lasu, ale dobór drzew do wycinki losowy, a nie jak wskazują zasady pozostawienie drzew o prawidłowej budowie. W miarę możliwości popierać tworzenie biogrup.
Prowadzenie cięć rozluźniających, będących odpowiednikiem czyszczeń
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68 b, c, 70 c, w młodszych kategoriach
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g, 107 f, 108
a, c, 109 h
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i cięć trzebieżowych. Intensywność cięć według zasad hodowli lasu,
odpowiednio do wieku drzewostanu zastosować normy do czyszczeń lub
trzebieży. Ale dobór drzew do wycinki losowy, a nie jak wskazują zasady, pozostawienie drzew o prawidłowej budowie. W miarę możliwości
popierać tworzenie biogrup. Prace leśne w oddziale leśnym 66 prowadzić w taki sposób aby zachować wszystkie kępy długosza królewskiego.

Prowadzenie cięć rozluźniających i kształtujących skład gatunkowybędących odpowiednikiem czyszczeń i cięć trzebieżowych, w tym usuwanie gatunków obcych .

6.

Oddziały
leśne:66 b, c,
d, h, i, l; 68
f, h, i, 70 k,
81 f, g, h, 82
a, b, d, 103 f,
104 f, 106 g,
108 f, k, l,
109 a, c, g,
124 k, 149 i

Rozrzedzenie gęsto rosnących drzewostanów
w młodszych kategoriach
wiekowych, zmiana proporcji udziału poszczególnych gatunków drzew
w kierunku zgodności
z siedliskiem, zwiększenie zróżnicowania gatunkowego drzewostanów,
usuwanie gatunków obcych.

W celu zachowania populacji kukułki Fuchsa w oddziałach leśnych 81 f,
g, h, 82 a, b, d cięcia rozluźniające w drzewostanach prowadzić
w okresie zimowym (1 listopad-15 marzec) nie składować drewna na
skrajach oddziałów i leśnych drogach, nie wjeżdżać tam ciężkim sprzętem (Nie dotyczy Orzeszkowej Drogi przebiegającej przez pododdziały
81a-c ). Prace leśne w oddziale leśnym 66 prowadzić w taki sposób aby
zachować wszystkie kępy długosza królewskiego. Intensywność cięć
według zasad hodowli lasu, odpowiednio do wieku drzewostanu zastosować normy do czyszczeń lub trzebieży. Ale dobór drzew do wycinki
losowy, a nie jak wskazują zasady pozostawienie drzew o prawidłowej
budowie. W miarę możliwości popierać tworzenie biogrup.
Zachowywać przestoje. Dopuszcza się dosadzanie w lukach gatunków
drzew zgodnych z siedliskiem, jednakże należy stosować o połowę niższe zagęszczenie sadzonych drzew niż przewiduje to instrukcja leśna.

7.

Oddziały
leśne:81,103,
150

Wycięcie modrzewia w pododdziałach 81c i 103c oraz świerka
i modrzewia w 150 b w ciągu pierwszych 5-ciu lat.
Usuwanie gatunków
obcych biogeograficznie
i siedliskowo.

Usunięcie robinii akacjowej w ciągu 10-ciu lat w pododdziale 103a.
Usunięcie czeremchy amerykańskiej w pododdziałach 103a,c,f w pierwszych 5-ciu latach. Powtarzanie tego zabiegu w miarę potrzeb.
Prowadzenie cięć rozluźniających, w tym usuwanie gatunków obcych.
Zachować przestoje. Dopuszcza się w lukach dosadzanie gatunków
zgodnych z siedliskiem, jednakże należy stosować o połowę niższe
zagęszczenie sadzonych drzew niż przewiduje to instrukcja leśna.

8.

Oddziały
Zwiększenie zróżnicowaleśne: 81 c,
nia wiekowego drzewo- W celu zachowania populacji kukułki Fuchsa w oddziałach leśnych 103
103c, 103 d,
stanów.
c, d cięcia rozluźniające w drzewostanach prowadzić w okresie zimo150 b
wym (1 listopad−15 marzec) nie składować drewna na skrajach oddziałów i leśnych drogach, nie wjeżdżać tam ciężkim sprzętem (Nie dotyczy
Orzeszkowej Drogi przebiegającej przez pododdziały 81a-c).

9.

Cały rezerwat

10.

Cały rezerwat

Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich
i chronionych gatunków
W miarę potrzeb.
roślin poprzez usuwanie
roślinności synantropijnej.
Usuwanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa osób
przebywających
w granicach rezerwatu.

Usuwanie wiatrołomów oraz wiatrowałów z linii oddziałowych, dróg,
udostępnionych szlaków oraz linii kolejowej. Ścinka drzew zamierających i martwych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
rosnących w odległości nie większej niż 1,5 wysokości tych drzew od
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ww. elementów infrastruktury liniowej.
Dopuszcza się usuwanie poza obszar rezerwatu drewna iglastego, pozyskanego w wyniku prowadzenia ww. cięć.
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe:
Działania obligatoryjne: zachowanie siedliska przyrodniczego, ekstensywne użytkowanie kośne, z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza
rezerwat. Zachowanie 4 luk w drzewostanie (2 w północnej i 2
w południowej części oddziału 104 h) wraz z wizurami dla odtwarzania
korytarzy ekologicznych łączących fragmenty łąk.

11.

57 h, i, 69 b,
c, d, f, 70 a, Zachowanie łąkowego
86 a, b, g,
charakteru siedliska.
104 d, g, h

Działania fakultatywne: mechaniczne koszenie co najmniej 50% powierzchni w każdym roku, naprzemiennie, na wysokości5-15 cm,w
okresie sierpień – październik. W razie braku efektu dopuszcza się koszenie coroczne na całej powierzchni. W oddziale leśnym 104 h przez
okres pierwszych trzech lat należy kosić mechanicznie corocznie (okres
sierpień-październik) na wysokości 5-15 cm, po upływie trzech lat łąki
należy kosić na powierzchni 50 %, naprzemiennie, w każdym roku inna
powierzchnia. W zachowanych w części południowej oddziału 104 h
dwóch lukach w drzewostanie należy wyciąć drzewa znajdujące się
wewnątrz luk i wywieźć poza rezerwat, następnie należy wyrównać
frezem leśnym powstałe po wycięciu drzew pnie i odrośla. Wizury
o szerokości 4 − powinny łączyć luki ze sobą i z drogą umożliwiającą
wywóz biomasy, dopuszcza się w miejscu przejścia wizur przez rowy
wykonanie przepustów umożliwiających komunikację, a także
w miejscach szczególnie wilgotnych na trasie wizury wzmocnienie podłoża w postaci dylówki.
Łąki użytkowane ekstensywnie:
Działania obligatoryjne: Zachowanie siedliska przyrodniczego, ekstensywne użytkowanie kośne, z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza
rezerwat.
Działania fakultatywne: Koszenie mechaniczne, coroczne po 15 lipca na
wysokości 5−15 cm.

12.

Oddział
leśny: 103d;
linia oddzia- Utrzymanie charakteru
łowa między łąkowego.
oddziałami
81a, 82,

Działania obligatoryjne: Utrzymywanie charakteru łąkowego na obszarze dawnej szkółki oraz linii oddziałowej o łącznej powierzchni 0,94 ha,
poprzez wykaszanie raz na dwa lata polany oraz linii oddziałowej wraz
z wywozem pozyskanej biomasy.
Działania fakultatywne: Koszenie mechaniczne w terminie sierpniowym, na wysokości 5−15 cm. Na powierzchni przewidzianej w danym
roku do skoszenia pozostawić 20% powierzchni nieskoszonej (za każdym razem w innym miejscu). W razie braku efektu należy wprowadzić
koszenie coroczne.
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie
sposobów ich udostępniania.
Lp. Cel udostępniania
1.

Edukacyjny
i turystyczny

Obszary i miejsca udostępniane

Sposoby udostępniania

Szlaki turystyczne
Istniejące, oznakowane szlaki turystyczne: rowerowy i pieszy,
ogólnodostępne, bez
przebiegające przez oddziały: 66, 81, 103, 124, 149, 150
ograniczeń

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–8–

Poz. 3923

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Uroczysko Wrzosy”
oraz jego otuliną, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania − według
Państwowego Układu Współrzędnych Geograficznych 1992
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Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Mapa rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy” na tle obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty –
projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH020002
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Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody
Lp.

Przedmiot ochrony

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
890

spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych

853

niewłaściwe kształtowanie poziomu wód

141

zaprzestanie koszenia i zmiany w strukturze gatunkowej

950

zarastanie krzewami

952

eutrofizacja – nadmierny udział nitrofilnych bylin

954

inwazja gatunków obcych geograficznie

141

zaprzestanie koszenia i zmiany w strukturze gatunkowej

950

zarastanie krzewami

952

eutrofizacja – nadmierny udział nitrofilnych bylin

954

inwazja gatunków obcych geograficznie

701

zanieczyszczenia wód

830

regulowanie koryt rzecznych

701

zanieczyszczenia wód

830

regulowanie koryt rzecznych

1. 91E0* Łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum

2.

3.

6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Populacje gatunków ssaków:
4. 1337 bóbr europejski Castor fiber, 1355 wydra
Lutra lutra
5.

Populacje gatunków ryb:1134 różanka Rhodeus
sericeus, 1145 piskorz Misgurnus fossilis

701
Populacje gatunków płazów:1166 traszka grzebieniasta
830
6.
Triturus cristatus, 1188 kumak nizinny Bombina
bombina
952

7.

1052 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna

zanieczyszczenia wód
egulowanie koryt rzecznych
wypłycanie, zarastanie niewielkich stawów

141

zaprzestanie koszenia i zmiany w strukturze gatunkowej
istniejących łąk

167

eksploatacja lasu bez odnowienia

963

zawleczenie choroby (choroba jesionów)

Populacje gatunków nietoperzy:1324 nocek duży
8. Myotis myotis, 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinie, 1308 mopek Barbastella barbastellus

Nie rozpoznano
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Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w części leżącej w granicach rezerwatu

Lp.

1.

2.

3.

Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

91E0* Łęg jesionowo-olszowy
Circaeo-Alnetum

Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w co najmniej
niepogorszonym stanie ochrony na całej powierzchni siedliska.

6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i dążenie do osiągnięcia
właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego na całej powierzchni siedliska.

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i dążenie do osiągnięcia
właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego na całej powierzchni siedliska.

Populacje gatunków ssaków:
1337 bóbr europejski
Castor fiber ,
4.
1355 wydra
Lutra lutra

Nie ma potrzeby podejmowania specyficznych działań dla ochrony gatunków.
Ochrona siedlisk gatunków. Utrzymanie liczebności gatunku na obecnym
poziomie.

Populacje gatunków ryb:

5.

1134 różanka
Rhodeus sericeus ,

Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności i parametrach populacji gatunków
bytujących w rezerwacie stanowiących cele ochrony obszaru Natura 2000.

1145 piskorz
Misgurnus fossilis,
Populacje gatunków płazów:

6.

1166 traszka grzebieniasta
Triturus cristatus,

Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności i parametrach populacji gatunków
bytujących
w rezerwacie, stanowiących cele ochrony obszaru Natura 2000.

1188 kumak nizinny
Bombina bombina

7.

1052 przeplatka maturna
Euphydryas maturna

Zapewnienie dostępu do rośliny pokarmowej. Uzupełnienie stanu wiedzy
o liczebności i parametrach populacji bytującej w rezerwacie stanowiącej cel
ochrony obszaru Natura 2000.

Populacje gatunków nietoperzy:
1324 nocek duży
Myotis myotis,
8.

1323 nocek Bechsteina
Myotis bechsteinie,
1308 mopek
Barbastella barbastellus

Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności i parametrach populacji gatunków
bytujących w rezerwacie stanowiących cele ochrony obszaru Natura 2000.
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Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Działania ochronne dla obszaru Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie
tych działań i obszarów ich wdrażania w granicach rezerwatu przyrody

Lp.

Obszar
wdrażania

Przedmiot ochrony

Rodzaj i zakres działań ochronnych

Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie działań

Wykonanie ekspertyzy w celu rozpoznania zasobów wodnych i przyczyn ich zmian.

1.

2.

Oddziały
leśne: 81, 82,
103, 104

Łęg jesionowoolszowy CircaeoAlnetum (kod 91E0*)

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
Określenie rodzaju działań wraz z ich lokalizacją i zakresem,
we Wrocłaa także parametrów poszczególnych urządzeń hydrotechwiu/Nadleśnictwo
nicznych mających na celu utrzymanie właściwych stosunWołów/Dolnośląski
ków wodnych w granicach rezerwatu.
Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
W oparciu o ww. ekspertyzę zabezpieczenie właściwych
we Wrocławiu
stosunków wodnych w rezerwacie poprzez wykonanie prac
inżynieryjno-technicznych eliminujących niekorzystne
zmiany stosunków wodnych.

Działania obligatoryjne: zachowanie siedliska przyrodniczeRegionalna Dyrekcja
go, ekstensywne użytkowanie kośne, z wywiezieniem pozyOchrony Środowiska
Oddziały leśne
skanej biomasy poza rezerwat.
6410 Zmiennowilgotne
we Wrocła57 h, i, 69
łąki trzęślicowe (Moliwiu/Nadleśnictwo
b,c,d,f, 70 a,86
Działania fakultatywne: mechaniczne koszenie co najmniej
nion)
Wołów/beneficjenci
g
50% powierzchni w każdym roku, naprzemiennie, na wysoprogramów rolnośrokości 5−15 cm, w okresie sierpień – październik. W razie
dowiskowych
braku efektu dopuszcza się koszenie coroczne na całej powierzchni.
Działania obligatoryjne:
Zachowanie4 luk w drzewostanie o łącznej powierzchni
około 1,08 ha (2 w północnej i 2 w południowej części oddziału 104 h) wraz z wizurami dla odtwarzania korytarzy
ekologicznych łączących fragmenty łąk .
Zachowanie siedliska przyrodniczego, ekstensywne użytkowanie kośne, z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza
rezerwat.
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocła6410 Zmiennowilgotne Przez okres pierwszych trzech lat należy kosić mechanicznie
wiu/Nadleśnictwo
łąki trzęślicowe (Moli- corocznie (okres sierpień-październik) na wysokości 5-15
Wołów/beneficjenci
nion)
cm, po upływie trzech lat łąki należy kosić na powierzchni
programów rolnośro50 %, naprzemiennie, w każdym roku inna powierzchnia.
dowiskowych
W zachowanych w części południowej oddziału 104 h
dwóch lukach w drzewostanie należy wyciąć drzewa znajdujące się wewnątrz luk i wywieźć poza rezerwat, następnie
należy wyrównać frezem leśnym powstałe po wycięciu
drzew pnie i odrośla.
Działania fakultatywne:

3.

Oddział leśny
104 h

Wizury o szerokości 4- powinny łączyć luki ze sobą i z
drogą umożliwiającą wywóz biomasy, dopuszcza się
w miejscu przejścia wizur przez rowy wykonanie przepustów umożliwiających komunikację, a także w miejscach
szczególnie wilgotnych na trasie wizury wzmocnienie podłoża w postaci dylówki.

4.

Działania obligatoryjne: Zachowanie siedliska przyrodni6510 Niżowe i górskie
czego, ekstensywne użytkowanie kośne, z wywiezieniem
Oddziały leśne łąki użytkowane ekspozyskanej biomasy poza rezerwat
86 a, b, 103 d, tensywnie (Arrhenathe104 g, d
rionelatioris)
Działania fakultatywne: Koszenie mechaniczne, coroczne po
15 lipca na wysokości 5−15 cm

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu/Nadleśnictwo
Wołów/beneficjenci
programów rolno
środowiskowych
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Oddziały
leśne: 57, 70,
71, 82, 83, 84,
85, 86, 103,
104, 106, 107,
108, 109, 124,
149, 150

Populacje gatunków
ssaków: 1337 bóbr
europejski Castor fiber,
1355 wydra Lutra lutra
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Nie ma potrzeby podejmowania specyficznych działań dla
ochrony gatunków. Ochrona siedlisk gatunków, poprzez
utrzymanie właściwych stosunków wodnych. Należy utrzymać populacje na obecnym poziomie.

Poz. 3923

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu/ Nadleśnictwo Wołów/Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu

Działania obligatoryjne:

6.

7.

8.

9.

Oddział leśny:
103d; linia
Przeplatka maturna
oddziałowa
Euphydryas maturna
między oddziałami 81
a 82

Cały rezerwat

Rzeka Juszka

Populacje gatunków
nietoperzy: nocek duży
Myotis myotis, nocek
Bechsteina Myotis
bechsteinie, mopek
Barbastella barbastellus

Populacje gatunków
ryb: różanka Rhodeus
sericeus, piskorz
Misgurnus fossilis

Populacje gatunków
płazów: traszka grzeOdziały leśne:
bieniasta Triturus
84,85,106,107
cristatus, kumak nizinny Bombina bombina

Utrzymywanie charakteru łąkowego na obszarze dawnej
szkółki oraz linii oddziałowej o łącznej powierzchni 0,94 ha,
poprzez wykaszanie raz na dwa lata polany oraz linii oddziaRegionalna Dyrekcja
łowej wraz z wywozem pozyskanej biomasy.
Ochrony Środowiska
we WrocłaDziałania fakultatywne:
wiu/Nadleśnictwo
Wołów/beneficjenci
Wykaszanie raz na dwa lata ,polany oraz linii oddziałowej
programów rolnośroKoszenie mechaniczne w terminie sierpniowym, na wysokodowiskowych
ści 5-15 cm. Na powierzchni przewidzianej w danym roku
do skoszenia pozostawić 20% powierzchni nieskoszonej (za
każdym razem w innym miejscu). W razie braku efektu
należy wprowadzić koszenie coroczne.

Nie stwierdzono potrzeby prowadzenia działań dotyczących
ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz ich siedlisk. Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności populacji gatunków
Nadleśnictwo Wołów
bytujących w rezerwacie stanowiących cele ochrony obszaru
Natura 2000.

Utrzymanie siedlisk dla gatunków we właściwym stanie
ochrony. Wykonanie ekspertyzy w celu rozpoznania zasobów wodnych i przyczyn ich zmian. Określenie rodzaju
działań wraz z ich lokalizacją i zakresem, a także parametrów poszczególnych urządzeń hydrotechnicznych mających
na celu utrzymanie właściwych stosunków wodnych
w granicach rezerwatu. W oparciu o ww. ekspertyzę zabezpieczenie właściwych stosunków wodnych w rezerwacie
poprzez wykonanie prac inżynieryjno-technicznych eliminujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych.

Regionalna Dyrekcja
ochrony Środowiska
we Wrocławiu/ Nadleśnictwo Wołów/Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu

Utrzymanie siedlisk dla gatunków we właściwym stanie
ochrony. Zapobieganie wypłycaniu i zarastaniu trzciną i
rdestnicą pływającą stawku w oddziale leśnym 106 poprzez
wykaszanie roślinności wodnej. Zapobieganie nadmiernemu
ocienieniu lustra wody przez usuwanie zakrzaczeń
w bezpośrednim sąsiedztwie stawku.

Regionalna Dyrekcja
ochrony Środowiska
we Wrocławiu/Nadleśnictwo
Wołów/Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

– 21 –

Poz. 3923

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 16 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i innych chronionych
i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz realizacji celów działań ochronnych

Lp.

Przedmiot ochrony

Monitoring
Monitorowany wskaźnik realizacji celów
stanu ochrony
działań
ochronnych

Metoda
monitoringu

Zachowanie struktury
siedliska oraz właściwych
stosunków wodnych
(zgodnie z metodyką
GIOŚ).

Kontrola siedliska w zakresie
utrzymania właściwych stosunków wodnych

Zachowanie struktury
fitocenozy oraz charakterystycznej dla tego typu
łąk szaty roślinnej (zgodnie z metodyką GIOŚ).

Ocena skuteczno- Raz na 6 lat
ści koszenia

Zachowanie struktury
fitocenozy oraz charakterystycznej dla tego typu
łąk szaty roślinnej (zgodnie z metodyką GIOŚ).

Ocena skutecznoRaz na 6 lat
ści koszenia

Populacje gatunków ssaków: 1337 bóbr europejski Castor fiber, 1355 wydra Lutra lutra

Ocena stanu zachowania
populacji gatunków i ich
siedlisk, na podstawie
oceny wskaźników stanu
zachowania siedlisk.

Kontrola siedlisk
gatunków
w zakresie
Raz na 6 lat
utrzymania właściwych warunków do rozwoju

Populacje gatunków ryb: 1134 różanka Rhodeus
sericeus,1145 piskorz Misgurnus fossilis

Ocena stanu zachowania
populacji gatunków i ich
siedlisk, na podstawie
oceny wskaźników stanu
zachowania siedlisk
(zgodnie z metodyką
GIOŚ).

Kontrola siedlisk
gatunków
w zakresie
Raz na 6 lat
utrzymania właściwych warunków do rozwoju

Populacje gatunków płazów:1166 traszka grzebieniastaTriturus cristatus,1188 kumak nizinny
Bombina bombina

Ocena stanu zachowania
populacji gatunków i ich
siedlisk, na podstawie
oceny wskaźników stanu
zachowania siedlisk
(traszka grzebieniasta zgodnie z metodyką
GIOŚ).

Kontrola siedlisk
gatunków
w zakresie
Raz na 6 lat
utrzymania właściwych warunków do rozwoju

7.

Przeplatka maturna Euphydryas maturna (kod
1052)

Ocena stanu zachowania
populacji gatunków i ich
siedlisk, na podstawie
oceny wskaźników stanu
zachowania siedlisk.

Ocena skutecznoRaz na 3 lata
ści koszenia

8.

Populacje gatunków nietoperzy: 1324 nocek duży Ocena stanu zachowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum (kod
91E0*)

Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)(kod 6510)

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
(kod 6410)

Raz na 6 lat

Kontrola siedlisk Raz na 6 lat
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Myotis myotis,1323 nocek Bechsteina Myotis
bechsteinie,1308 mopek Barbastella barbastellus

9.

10.

11.

12.
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populacji gatunków i ich
siedlisk, na podstawie
oceny wskaźników stanu
zachowania siedlisk (nocek duży - zgodnie
z metodyką GIOŚ).

Poz. 3923

gatunków
w zakresie
utrzymania właściwych warunków do rozwoju

Stan populacji podejźrzonu marunowego

Ocena stanu zachowania
populacji gatunku i jego
siedliska.

-

coroczna

Stan populacji 12 najcenniejszych gatunków ptaków rezerwatu: bąk, bocian czarny, łabędź krzykliwy, bielik, cyraneczka, kropiatka, derkacz,
żuraw, kszyk, samotnik, zimorodek, wąsatka

Ocena składu i struktury
ornitofauny.

-

Raz na 3 lata

Stan populacji najcenniejszych 6 gatunków roślin
rezerwatu: nasięźrzał pospolity, długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, kosaciec syberyjski,
czermień błotna, kukułka Fuchsa

Ocena stanu zachowania
populacji gatunków i ich
siedlisk.

-

raz na 6 lat

Stan populacji 22 rzadkich gatunków ptaków
rezerwatu: perkozek, gęgawa, krakwa, krzyżówka,
błotniak stawowy, krogulec, wodnik, kokoszka,
Ocena liczebności, składu
łyska, czajka, słonka, siniak, turkawka, dzięcioł
i struktury ornitofauny.
czarny, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony,
dzięcioł średni, lerka, świerszczak, strumieniówka, brzęczka, zniczek, gąsiorek

raz na 6 lat

Monitoring wykonywany będzie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
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Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.

Wykaz siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, wymienionych w załączniku I i II Dyrektywy Ptasiej
oraz w załączniku I, II i IV Dyrektywy Siedliskowej, występujących na terenie rezerwatu
Wykaz siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:
1. Łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum (kod 91E0*)1
2. Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris (kod 6510)1
3. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (kod 6410)1

Wykaz zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej:
1. Bóbr europejski Castor fiber (kod 1337)1
2. Wydra Lutra lutra (kod 1355)1
3. Nocek duży Myotis myotis (kod 1324)1
4. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (kod 1323)1
5. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (kod 1318)
6. Mopek Barbastella barbastellus (kod 1308)1
7. Różanka Rhodeus sericeus (kod 1134)1
8. Piskorz Misgurnus fossilis (kod 1145)1
9. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166)1
10. Kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188)1
11. Przeplatka maturna Euphydryas maturna (kod 1052)1

Wykaz zwierząt z Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej:
1. Nocek Natterera Myotis nattereri
2. Nocek wąsatek / nocek Brandta Myotis mystacinus / Myotis brandtii
3. Nocek rudy Myotis daubentonii
4. Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
5. Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus
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6. Borowiec wielki Nyctalus noctula
7. Gacek brunatny Plecotus auritus
8. Rzekotka drzewna Hyla arborea
9. Żaba jeziorkowa Rana lessonae
10. Żaba moczarowa Rana arvalis

Wykaz ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej:
1. Bąk Botaurus stellaris (kod A021)
2. Bocian czarny Ciconia nigra (kod A030)
3. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (kod A038)
4. Bielik Haliaetus albicilla (kod A075)
5. Błotniak stawowy Circus aeruginosus (kod A081)
6. Kropiatka Porzana porzana (kod A119)
7. Derkacz Crex crex (kod A122)
8. Żuraw Grus grus (kod A127)
9. Zimorodek Alcedo atthis (kod A229)
10. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus (kod A234)
11. Dzięcioł czarny Dryocopus martius (kod A236)
12. Dzięcioł średni Dendrocopos medius (kod A238)
13. Lerka Lullula arborea (kod A246)
14. Gąsiorek Lanius collurio (kod A338)

Wykaz ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej:
1.kszyk Gallinago Gallinaro (kod A153)
2.słonka Scolopax rusticola (kod A155)
siedliska i gatunki będące przedmiotem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH020002 występujące
w granicach rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy”
1
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Ocena skutków regulacji (OSR)
Zrządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy”
1. Cel wprowadzenia zarządzenia.
Celem wprowadzenia regulacji jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.
zm.).
2. Przedmioty na które oddziałuje akt normatywny.
Zarządzenie będzie bezpośrednio oddziaływać na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we
Wrocławiu, a także Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
W opiniowaniu i konsultacjach społecznych projektu planu ochrony uczestniczyli: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Nadleśnictwo Wołów, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we Wrocławiu, Rada Miasta i Gminy Wołów, Regionalna Rada Ochrony
Przyrody oraz społeczeństwo, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Koszty działań ochronnych w ciągu 20 lat obowiązywania planu szacuje się na około 1 300 000 zł.
Obejmują one: prace dotyczące drzewostanów, przywrócenie właściwych dla siedlisk i gatunków je
zasiedlających stosunków wodnych, wykaszanie siedlisk łąkowych, zachowawczą uprawę podejźrzonu marunowego, usuwanie gatunków obcych biogeograficznie i siedliskowo, a także monitoring.
Koszty związane z pracami w drzewostanach pokryje Nadleśnictwo Wołów, koszty monitoringu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pozostałe koszty związane z działaniami
ochronnymi pokryje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Środki na ich realizację w większości planuje się pozyskać z funduszy wspierających finansowo
działania ochronne na obszarach cennych przyrodniczo (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – za pośrednictwem Centrum
Koordynacji Projektów Środowiska).
Zatwierdzony plan ochrony będzie stanowił podstawę merytoryczną i formalną do aplikowania o
środki finansowe do funduszy wspierających czynną ochronę przyrody.
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Zarządzenie będzie miało korzystny wpływ na rynek pracy, gdyż prace wykonywane w ramach realizacji planu ochrony będą wykonywane przez osoby lub firmy wybrane w drodze zapytań ofertowych lub w drodze zamówień publicznych.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
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Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzną gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.
7. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej.
Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w:
1) Dyrektywie Siedliskowej − Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE.L.92.206.7, Dz. U. UE-sp.
15-2-102 z późn. zm.),
2) Dyrektywie Ptasiej − Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE.L.10.20.7).

