
Projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000
PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie – opis obszaru 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie jest obszarem Natura 
2000  mającym  znaczenie  dla  Wspólnoty  (zwany  dalej  Obszarem).  Obejmuje  dawną, 
przypałacową chłodnię z XIX w. położona w lesie wraz z najbliższym otoczeniem (około 200 
m od skraju lasu i około 300 m od najbliższej zabudowy Cieszkowa).

Położenie
Obszar  zajmuje  powierzchnię  18,7  ha  i  w  całości  leży  w  regionie  biogeograficznym 
kontynentalnym  w  gminie  Cieszków,  powiecie  milickim,  województwie  dolnośląskim. 
Zajmuje działki ewidencyjne: 125/11, 122/10 oraz 62 leżące w Leśnictwie Zwierzyniec w 
Cieszkowie (oddział 11), Nadleśnictwo Milicz. Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno – 
geograficzną,  Obszar  położony  jest  w  prowincji  Niżu  Środkowoeuropejskiego  (31), 
podprowincji Nizina Środkowopolska (318), makroregionie Nizina Południowowielkopolska 
(318.1),  mezoregionie  Wysoczyzna  Kaliska  (318.12)  (Kondracki  2000).  Rzeźba  terenu 
Wysoczyzny Kaliskiej ukształtowała się w wyniku peryglacjalnych procesów denudacyjnych. 
Denudacja silnie zniszczyła występujące tu pokrywy morenowe. Miejscami zachowały się 
jednak ostańce moren czołowych. Takim większym i wyróżniającym się w rzeźbie terenu 
ostańcem jest między innymi wał Wzgórz Cieszkowskich, przebiegający przez całą gminę z 
południowego-zachodu  na  północny-wschód.  Maksymalną  wysokość  omawiane  wzgórza 
osiągają na wschód od Cieszkowa (182,6 m npm), w okolicy chłodni. Jeśli chodzi o położenie 
geobotaniczne,  to  Obszar  ten  leży  w  państwie  Holarktyki,  obszarze  Eurosyberyjskim, 
prowincji Niżowo – Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, dziale A – Bałtyckim, poddziale Pasu 
Wyżyn Środkowych, krainie Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich, na pograniczu okręgów 
Zachodniego  i  Wschodniego  (Szafer,  Zarzycki  1972).  Natomiast  uwzględniając  podział 
zoogeograficzny  Obszar  leży  w  państwie  Holarktyda,  podpaństwie  Palearktyka,  krainie 
Eurosyberyjskiej,  prowincji  Nemoralnej,  obszarze  Europejskim,  regionie 
Środkowoeuropejskim,  podregionie  Środkowym,  okręg  Środkowopolski,  podokręg 
Wielkopolsko-Podlaski  (Starkel  (red.)  1999).  Według  regionalizacji  przyrodniczo-leśnej 
omawiany  obszar  Natura  2000  leży  na  terenie  krainy  III  –  Wielkopolsko-Pomorskiej,  w 
dzielnicy Krotoszyńskiej (III. 8a) (Trampler i in. 1994). 

Gleby
Dominacja utworów piaszczysto-żwirowych w strukturze litologicznej podłoża zdecydowała, 
o przewadze gleb lekkich, bielicowych. 

Klimat
Obszar, tak jak cała gmina Cieszków położony jest w zasięgu regionu klimatycznego śląsko-
wielkopolskiego  znajdującego  się  pod  wpływem  oceanicznych  i  kontynentalnych  mas 
powietrza  (z  przewagą tych pierwszych).  Klimat  regionalny gminy charakteryzują poniżej 
przedstawione parametry:

• usłonecznienie  średnioroczne  ~1600  h  (należące  do  najwyższych  w  woj. 
dolnośląskim); 

• temperatury  średnie  wieloletnie:  średnioroczna  7,5º  C,  nieco  wyższa  temperatura 
października niż kwietnia wskazuje na przewagę wpływów oceanicznych (cieplejsza 
jesień niż wiosna);

• średnia roczna wilgotność względna – 81%;
• opady: suma średnioroczna < 550 mm;



• liczba  dni  z pokrywą śnieżną  50-60, średnia grubość pokrywy śnieżnej  10-15 cm, 
maksymalna – do 40 cm;

• klimatyczny bilans wodny: od 0 do -20 mm, gmina należy do najsuchszych rejonów 
województwa;

• wiatry: dominujący kierunek – W (22%) i NW (16%). 
Na tle województwa dolnośląskiego klimat gminy wyróżnia się względnie wysokim
usłonecznieniem oraz większą suchością. 

Wody powierzchniowe
Przez Obszar przepływa ciek wodny, który łączy się z ciekiem Borownica, który uchodzi do 
Rowu Śląskiego który wpływa do Orlej  będącej prawobrzeżnym dopływem Baryczy. Wał 
Wzgórz Cieszkowskich stanowi lokalny wododział oddzielający zlewnię Rowu Śląskiego od 
zlewni Baryczy. Na terenie Obszaru, po obu stronach drogi leśnej prowadzącej od skraju lasu 
pod  chłodnię,  są  obniżenia  terenu,  które  w  deszczowe  lata  napełniają  się  wodą  tworząc 
płytkie, okresowe zbiorniki.

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru
Na terenie  Obszaru  nie  ma  innych  form ochrony  przyrody.  Również  nie  przewiduje  się 
objęcia Obszaru, czy jego części inną formą ochrony niż sieć Natura 2000.

Przedmioty ochrony obszaru
Obszar został powołany dla ochrony występujących w nim gatunków nietoperzy: mopka (do 
200  osobników  zimujących  -  hibernujących)  i  nocka  dużego  (10-15  osobników), 
wymienionych w Załączniku II  Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Poza tymi gatunkami 
nietoperzy  występują  również  gatunki  wymienione  w  Załączniku  IV  w/w  Dyrektywy: 
mroczek  późny,  nocek  rudy,  nocek  Natterera,  gacek  brunatny,  gacek  szary.  Listy 
przedmiotów  ochrony  Obszaru  nie  należy  traktować  jako  ostatecznej.  Może  ona  ulec 
zmianom w toku prac na sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru. 


