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Załącznik nr 1 do siwz 

 

Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020003 Dolina Łachy w województwie dolnośląskim  

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dolina Łachy 

Kod obszaru PLH020003 

Opis granic obszaru W załączonych plikach *.shp 

SDF Plik PDF SDF stanowiący załącznik nr 1  

Położenie Województwo dolnośląskie, powiat wołowski, powiat trzebnicki, gmina Wołów, Wińsko i Żmigród 

Powierzchnia obszaru (w ha) 991,2  ha 

Status prawny Obszar uznany za mający znaczenie dla wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. 

przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji 

(2008/25/WE ) - notyfikowana jako dokument nr C(2007/ 5403) 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

3 sierpnia 2011 r. 

Termin zatwierdzenia Planu 31 października 2013 r. 

Koordynator Planu Marta Łysiak (mlysiak@rdos.wroclaw.pl), 713406839 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz (e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl), +48721468852 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 

tel. (+48 71) 340 68 07, faks (+48 71) 340 68 06, www.wroclaw.rdos.gov.pl 

 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

1.2.1 Zestawienie dokumentów planistycznych mogących mieć wpływ na powierzchnię obszaru Natura 2000 objętą PZO 
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L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa  

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia [ha] 

 -  -  Nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 28 ust. 11  

ustawy o ochronie przyrody, 

które uzasadniałyby 

nieobejmowanie całości 

obszaru projektem Planu. 

Omawiany obszar Natura 2000 

nie pokrywa się z innego 

rodzaju obszarowymi formami 

przyrody (rezerwatem, parkiem 

narodowym, parkiem 

krajobrazowym), dla których 

ustanowiono plan ochrony czy 

zadania ochronne, nie leży na 

terenie obszaru morskiego dla 

którego nie ma obowiązku 

tworzenia planu zadań 

ochronnych. 

- 

1.2.2 Teren objęty planem  

Nazwa Procent powierzchni obszaru, dla którego sporządza się PZO Powierzchnia [ha] 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Dolina 

Łachy PL020003  

100 991,2  ha 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych Dolina Łachy PLH020003 jest potrzeba utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). Specjalny 

Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 

2007 r. przyjmującą na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji (2008/25/WE ) - notyfikowana jako dokument nr C(2007/ 5403). 

Administracyjnie obszar zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim i trzebnickim, na terenie gmin: Wińsko, 

Wołów i Żmigród. 

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10 km. W międzywalu i jego najbliższym otoczeniu występują 

dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne. Teren ten jest słabo zróżnicowany, nizinny, poprzecinany siecią kanałów i cieków 

naturalnych. W większej części leży na terasie zalewowej, rozwiniętej wśród łagodnych pagórów morenowych. Ponad połowa obszaru 

stanowi zbiorowiska nizinnych łąk kośnych i pastwiska, zaś blisko 40% to zbiorowiska leśne z przewagą lasów o charakterze naturalnym. 

Północno-wschodnia część obszaru zajęta jest przez tereny podmokłe (olsy, turzycowiska). W części środkowej zaznacza się przewaga lasów 

łęgowych i grądowych. W części południowej znajdują się płaty łąk zmiennowilgotnych, wydmy śródlądowej z murawami napiaskowymi 

oraz łąki świeże. Od 2008 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony 

Przyrody proNatura prowadzi w obrębie obszaru program reintrodukcji susła moręgowanego (Spermophilus citellus). Jeśli osiągnięte zostaną 

cele programu i uda się stworzyć stabilną populację gatunku w granicach ostoi, zasadnym będzie uznanie go za przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Łachy, który stanowi jedyne na Dolnym Śląsku miejsce występowania susła moręgwoanego. Park Podworski w 

Głębowicach stanowi ważną ostoje dla kozioroga dobosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita. 

Przedmiotami ochrony w obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wymienione w standardowym formularzu 

danych (SDF):  

 Siedliska nieleśne:  

6410  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

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

6210  Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea 

2330  Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe  murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

  Siedliska leśne:  
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

 gatunki zwierząt:  

1308 mopek Barbastella barbastellus,  

1324 nocek duży  Myotis myotis,  

1355 wydra  Lutra lutra,  

1337 bóbr europejski  Castor fiber, 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) 

1188 kumak nizinny Bombina bombina,  

1059 modraszek telejus  Maculinea teleius (=Phengaris teleius),  

1061 modraszek nausithous  Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous),  

1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita), 

1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, 

1074 barcztaka kataks  Eriogaster catax, 

1149 koza Cobitistaenia (Cobitis taenia taenia) 

1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

1134 różanka Rhodeus sericeus amarus (=Rhodeus amarus) 

1335 suseł moręgowany Spermophilus citellus (=Citellus citellus) 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac przy opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych. 

Z zagrożeń dla obszaru wymienić można sukcesję roślinności lub celowe zalesianie otwartych terenów nieleśnych, zaorywanie łąk w celu ich 

przekształcenia w tereny uprawne, intensyfikacja upraw lub wypasu, podsiewanie wysokowydajnymi mieszankami traw, nadmierne 

nawożenia łąk, szczególnie gnojowicą. Ponadto, nie dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony siedlisk leśnych – w tym 

usuwanie starodrzewów i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu. Wycinanie drzew zasiedlonych przez bezkręgowce. 

Zakłócenia stosunków wodnych wskutek regulacji Łachy lub nie uzasadnionego odmulania cieków. 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, który stanowi, iż dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych 
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na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty. 

Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Przy zastosowaniu publicznie 

dostępnego systemu komunikacyjno-informacyjnego na każdym etapie prac możliwe jest zapoznawanie się z ich wynikami, tj. bieżącym 

projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach prac materiałami. Na poszczególnych etapach opracowania projektu planu 

zadań ochronnych istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego 

w formie zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska, kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i 

przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000.  

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 

Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003 sporządzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w 

sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. W trakcie przygotowywania projektu planu ustalony 

zostanie teren objęty projektem oraz przedmioty ochrony obszaru, sformułowane zostaną założenia do sporządzenia projektu planu, 

informacja o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych podana zostanie do publicznej wiadomości, 

zidentyfikowane zostaną zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których ochrony wyznaczono obszar. Podjęte prace doprowadzą do stworzenia projektu planu, który zostanie uzgodniony zgodnie z art. 

28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Zgodnie powyższym rozporządzeniem prace związane ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych obejmują:  

 opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej,  

 zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,  

 ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,  

 ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony,  

 ustalenie celów działań ochronnych,  

 ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów,  

 ustalenie koniecznych zmian w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

 sporządzenie dokumentacji projektu planu w formie elektronicznej, opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycz-

nych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. 

Ustalenia przedmiotowego planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy 

administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych i wód oraz 
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właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003. W planie 

zadań ochronnych analizuje się również istniejące dokumenty planistyczne: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz  plany urządzenia lasu . 

Podsumowując, projekt planu zadań ochronnych ma służyć wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu zagrożeń poprzez podejmowanie 

właściwych działań ochronnych i tym samym ochronę obszaru i przedmiotów jego ochrony. Jest to dokument dotyczący całego obszaru 

Natura 2000 Dolina Łachy, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu 10 lat. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Ko

d 

Nazwa polska Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osiad

ła 

Pop. 

Lęgo

wa 

Populac

ja Migr. 
Ocena 
pop./po

w. 

Oce
na 

stan
u 

zach. 

Ocena 
izol./re

pr. 

Ocen
a 

ogól
na 

Ocena dot. 

wpisu 

S1 233

0 

Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

(Corynephor

us, Agrostis) 

0,63 

   C 

B C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S2 326

0 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w  

Ranunculion 

fluitantis 

0,01  - - 

B 

C B C Nie 

potwierdzono 

występowania 

siedliska w 

obszarze w 

trakcie badań 

terenowych. 

S3 612

0 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe  

Koelerion 

glaucae 

0,10 - - - 

B 

C      B -B Nie znaleziono 

w obszarze w 

trakcie prac 

terenowych  

S4 621

0 

Murawy 

kserotermiczne  

-priorytetowe są 

tylko murawy z 

Festuco-

Brometea 

0,18  - - 

C 

C B C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 
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istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

S5 623

0 

Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(płaty bogate 

florystycznie) 

Nardion 0,19 - - - 

B 

C B C Nie występuje. 

Siedlisko 

omyłkowo 

wpisane w SDF 

obszaru. W 

trakcie badań 

prowadzonych 

w 2011 r. 

stwierdzono 

występowania 

bliźniczki psiej 

trawki Nardus 

stricta, jednakże 

brak innych 

gatunków 

charakterystyczn

ych dla tego 

typu siedliska, 

które 

kwalifikowałoby 

go jako siedlisko 

(w przypadku 

tego typu 

siedliska 

kwalifikuje się 

jedynie płaty 

bogate 

florystycznie) 

S6 641 Zmiennowilgotn Molinion 2,71  -  C B B C Uznano za 
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0 e łąki 

trzęślicowe 

przedmiot 

ochrony 

S7 651

0 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie  

Arrhenatheri

on elatioris 

12,00 - - - 

C 

B B B Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S8 91E

0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

4,66 - - - 

C 

B B B Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S9 917

0 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y  

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

6,68 - - - 

C 

B B B Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S10 919

0 

Kwaśne 

dąbrowy 

Quercion 

robori-

petraeae 

6,68 - - - 
B 

C B B Siedlisko nie 

występuje w 

obszarze.  

pS1

1 

91F

0 

Łęgowe lasy 

dębowo – 

wiązowo - 

jesionowe 

Ficario - 

Ulmetum 

- - - - 

- 

- - - Nowy przedmiot 

ochrony. 

Wcześniej 

zakwalifikowan

y jako 91E0. 

Z1 130

8 

Mopek Barbastella 

barbastellus 

- R - -- C B C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z2 132

4 

Nocek duży Myotis 

myotis 

- R - - C B C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z3 133

7 

Bóbr europejski Castor fiber - V - - D - - D Nie stanowi 

przedmiotu 
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ochrony 

Z4 135

5 

Wydra Lutra lutra - 1-5i - - C A C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z5 133

5  

Suseł 

moręgowany  

Spermophil

us citellus 

(=Citellus 

citellus) 

 

- - - - 

 

 

C  

C 

C  

C 

Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z6 116

6 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

- V - - C B C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z7 118

8 

Kumak nizinny Bombina 

bombina 

- R - - C A C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z8 113

4 

różanka Rhodeus 

sericeus 

amarus 

(=Rhodeus 

amarus) 

- R   - - - - Nie występuje w 

obszarze. Brak 

środowiska 

właściwego dla 

gatunku. 

Gatunek 

umieszczony 

SDF obszaru 

omyłkowo. 

Z9 114

5 

piskorz Misgurnus 

fossilis 

- C   xx Xx xx Xx Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z1

0 

114

9 

koza Cobitistaeni

a (Cobitis 

taenia 

taenia) 

- V   Xx xx Xx Xx Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z11 105 Modraszek Maculinea - 1 loc.   xx xx xx xx Uznano za 



12 

 

9 teleius teleius przedmiot 

ochrony 

Z1

2 

106

1 

modraszek 

nausithous   

Maculinea 

nausithous 

- 1 loc.   xx xx xx xx Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z1

3 

107

4 

Barczatka 

kataks 

Eriogaster 

catax 

- 3000   xx xx xx xx Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z1

4 

108

8 

kozioróg dębosz Cerambyx 

cerdo 

- C   C A C C Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z1

5 

108

4 

Pachnąca 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

- R   C A C B Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

 

 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów oraz zasadach współpracy. Następnie  30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej 

(Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie 

Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie 

dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego obszaru). Następnie w dniu 23 listopada 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji 

Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu 
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wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 r. informujące o 

przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów Natura 

2000, w tym dla obszaru Dolina Łachy PLH020003. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu 

Gminy w Wińsku, Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, Starostwa w Wołowie oraz Starostwa w Trzebnicy. W 

pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów będących właścicielami działek położonych w 

granicach obszaru Natura 2000, prowadzących działalność w ich obrębie lub z innych przyczyn będących zainteresowanymi pracami nad 

projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łachy. Do kluczowych dla obszaru instytucji oraz sołtysów sołectw w 

granicach których zidentyfikowano właścicieli działek wysłano zawiadomienia o pierwszym spotkaniu dyskusyjnym/warsztatach 

organizowanym przez wykonawcę PZO. Dodatkowo, do sołtysów przesłano pismo wraz z informacją o spotkaniu/warsztatach do wywieszenia 

w zwyczajowo przyjętym miejscu aby umożliwić wszystkich zainteresowanym podmiotom i osobom udział w spotkaniu. W procesie prac nad 

projektem Planu przewidziano minimum dwa spotkania dyskusyjne/warsztaty. Ich głównym celem było zgromadzenie wszelkich dostępnych 

informacji dotyczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony. Po spotkaniach 

sporządzane były protokoły, które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w Gminnym 

Centrum Kultury w Wińsku, przy ul. Piłsudskiego 42 w dniu 7 grudnia 2011 r. Wszyscy uczestniczy warsztatów zostali włączeni w skład 

Zespołu Lokalnej Współpracy (osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie jej danych osobowych na platformie Informacyjno- Komunikacyjnej). 

Zespół ten pracował pod przewodnictwem Koordynatorów projektu Planu i brał udział w jego opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji 

podczas spotkań dyskusyjnych. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 5 listopada 2012 r. w  Świetlicy Wiejskiej w Głębowicach. Końcowy projekt 

Planu udostępniono w celu składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych w siedzibie Urzędu do Urzędu Gminy w Wińsku, 

Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, Starostwa w Wołowie oraz Starostwa w Trzebnicy, na stronie 

internetowej (w Biuletynie Informacji Publicznej), w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) 

oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim w dniu … 2012 roku 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności (W przypadku podmiotów prywatnych należy uzyskać ich zgodę na 

zamieszczenie danych personalnych w projekcie PZO w formie pisemnego oświadczenia). 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

Planowanie przestrzenne, polityka 

regionalna, promocja regionu 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław  

e-mail: 

umwd@dolnyslask.pl  

tel.: (71) 776 90 00 

Starostwo Powiatowe w 

Wołowie 

Planowanie przestrzenne, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną, nadzór nad 

gospodarką przestrzenną w lasach 

Plac Piastowski 2,  

56-100 Wołów  

e-mail: 

starostwo@powiatwolowski.

pl 
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prywatnych, ochrona środowiska na 

obszarze powiatu, udostępnianie informacji 

tel.: (71) 380  59 01 

Starostwo Powiatowe w 

Trzebnicy 

Planowanie przestrzenne, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną, nadzór nad 

gospodarką przestrzenną w lasach 

prywatnych, ochrona środowiska na 

obszarze powiatu, udostępnianie informacji 

ul. Ks. Dziekana Bochenka 6, 

55-100 Trzebnica 

e-

mail:powiat@powiat.trzebni

ca.pl, tel.: (71) 387 95 01  

Wójt Gminy Wińsko Planowanie przestrzenne i ochrona 

środowiska na obszarze gminy, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną  

i planowanie przestrzenne, udostępnianie 

informacji 

Plac Wolności 2, 

56-160 Wińsko 

e-mail: 

gmina.winsko@winsko.pl 

tel.: (71) 389 81 00 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Wołów 

Planowanie przestrzenne i ochrona 

środowiska na obszarze gminy, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną  

i planowanie przestrzenne, udostępnianie 

informacji 

Rynek – Ratusz 

56-100 Wołów 

e-mail: 

sekretariat@wolow.pl 

tel.: (71) 319 13 05 

Burmistrz Żmigrodu Planowanie przestrzenne i ochrona 

środowiska na obszarze gminy, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną  

i planowanie przestrzenne, udostępnianie 

informacji 

Plac Wojska Polskiego 2 – 3 

55-140 żmigród 

e-mail: 

urzad@zmigrod.com.pl 

tel.: (71) 385 30 57 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór nad gospodarka leśną, prowadzenie 

działań w zakresie edukacji ekologicznej i 

ochrony przyrody 

ul. Grunwaldzka 90, 

50-950 Wrocław 

e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel: (71) 377 17 00 

Nadleśnictwo Wołów Prowadzenie gospodarki leśnej oraz działań 

w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony 

przyrody 

ul. Leśna 37, 

56-100  Wołów 

e-mail: 

wołow@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel. (071) 380 93 61 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

 ul. J. Matejki 5 

50-333 Wrocław 

  

 e-mail: 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

tel.: (71) 322 66 81 

mailto:gmina.winsko@winsko.pl
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Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, 

prowadzenie działań w zakresie ochrony 

przyrody na terenie województwa 

pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-951 Wrocław 

e-mail: 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl

, 

tel.: (71) 340 68 07 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych, Oddział Terenowy we 

Wrocławiu 

zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 

ul. Mińska 60 

54-610 Wrocław 

e-mail: sekretariat@dodr.pl, 

tel.: (71) 339 80 21 

Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

doradztwo rolnicze w zakresie rozwoju wsi, 

rynków rolnych, w szczególności 

bezpośrednie wsparcie rolników w ramach 

WPR w obszarach tematycznych: zdrowie i 

dobrostan zwierząt, zdrowotność roślin, 

ochrona środowiska, upowszechnianie 

programów rolno środowiskowych i zasad 

cross-complience 

ul. Zwycięska 12 

53-033 Wrocław 

e-mail: 

wroclaw@anr.gov..pl, 

tel.: (71) 356 39 00 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

wsparcie finansowe rolinctwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy 

-  tel: (71) 341 45 56 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody  

„pro Natura” 

Prowadzenie działań w zakresie czynnej 

ochrony oraz edukacji ekologicznej 

ul. Podwale 75, 

50-449 Wrocław 

e-mail: 

pronatura@pronatura.org.pl 

tel.: (071) 343 09 58 

Lokalna Grupa Działania 

Kraina Łęgów Odrzańskich 

Prowadzenie działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju  

Plac Kopernika 6, 

59-230 Prochowice 

e-mail: lgdodra@op.pl   

tel.: (71) 343 08 49  

Stowarzyszenie Wzgórz 

Wińskich 

Prowadzenie działań w zakresie  

turystyki ekologicznej, promocja regionu 

Turzany 12 

56-160 Turzany 

- 

Właściciele/użytkownicy 

gruntów 

właściciele, dzierżawcy gruntów rolnych - - 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (W przypadku podmiotów prywatnych należy uzyskać ich zgodę na zamieszczenie danych personalnych w 

projekcie PZO w formie pisemnego oświadczenia). 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista, moderator, przedstawiciel  

RDOŚ we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

e-mail: 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.

pl 

tel.: 721468852 

Marta Łysiak Koordynator planu, przedstawiciel RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

e-mail: 

mlysiak@rdos.wroclaw.pl 

tel.: 71 340 68 39 

Krzysztof 

Konieczny 

Ekspert   PTPP „pro Natura” k.konieczny@eko.wroc.pl 

Ryszard Mirytiuk Wójt Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko mirytiuk@poczta.onet.pl 

Krzysztof 

Stachurski  

Przedstawiciel ARiMR Wołów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, oddział w Wołowie 

krzysztof.stachurski@armir.

gov.pl 

Marek Wilk Przedstawiciel DZMIUW we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Biuro Wołów  

mawi54@wp.pl 

71 389 13 88 

Elżbieta 

Wawruszczak 

Przedstawiciel Urzędu Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko e.wawruszczak@winsko.pl 

71 389 8112 

Stanisława Łoza Przedstawiciel Urzędu Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko inwestycje@winsko.pl 

71 389 81 86 wew. 10 

Beata Jaworska Przedstawiciel Urzędu Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko gmina.winsko@winsko.pl 

Bogusława Folkman Przedstawiciel Urzędu Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko rolnictwo@winsko.pl 

Grażyna Góral Przedstawiciel RDLP we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

grazyna.goral@wroclaw.lasy

.gov.pl 

71 377 17 33 

Joanna Dyrdoń Przedstawiciel Nadleśnictwa Wołów Nadleśnictwo Wołów joanna.dyrdon@wroclaw.las

mailto:mirytiuk@poczta.onet.pl
mailto:krzysztof.stachurski@armir.gov.pl
mailto:krzysztof.stachurski@armir.gov.pl
mailto:mawi54@wp.pl
mailto:e.wawruszczak@winsko.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
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y.gov.pl 

Jacek Czepnik  Przedstawiciel Nadleśnictwa Wołów Nadleśnictwo Wołów jacek.czepnik@wroclaw.lasy

.gov.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu 

widzenia celu opracowania Planu 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 

Standardowy Formularz  Danych 

dla obszaru Natura 2000 “Dolina 

Łachy” PLH020003 

Informacje o obszarze Niepełna, wymagająca 

weryfikacji 

www.natura2000.gdos.gov.pl 

Materiały 

publikowane 

Program ochrony środowiska 

gminy Wińsko (Bogusława 

Folkman, Elżbieta Wawruszczak ) 

Informacje ogólne 

o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy 

Informacja o wysokiej 

wartości 

http://bip.winsko.pl/datadir/doc

/bip_1270819111.pdf 

Materiały 

publikowane 

Program ochrony środowiska 

gminy Wołów na lata 2010–

2013 z perspektywą na lata 2014-

2017 zespół (Przedsiębiorstwa 

Doradczo-Technicznego EKO-

ROTECH z siedzibą w Wołowie 

pod kierownictwem mgr Roberta 

Gelmudy Wołów, marzec 2010 r.) 

Informacje ogólne 

o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy 

Informacja o wysokiej 

wartości 

http://gmina.wolow.sisco.info/?

id=4966 

Materiały 

publikowane 

Wojewódzki Program Ochrony 

Środowiska Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl 
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z uwzględnieniem lat 2012-2015. 

Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego. Wrocław, 2008 r. 

Materiały 

publikowane 

Program zrównoważonego 

rozwoju i ochrony środowiska 

województwa dolnośląskiego. 

Uchwała nr XLIV/842/2002 

Sejmiku województwa 

Dolnośląskiego w sprawie 

programu ochrony środowiska 

pod nazwą „Program 

zrównoważonego rozwoju i 

ochrony środowiska 

województwa dolnośląskiego 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl 

Materiały 

publikowane 

Strategia rozwoju województwa 

dolnośląskiego do 2020 roku. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLVIII/649/2005 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 30 listopada 2005 roku. 

Wrocław, listopad 2005 r. 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl 

Materiały 

publikowane 

Polityka Ekologiczna Państwa w 

latach 2009 – 2012 z 

perspektywą do roku 2016” – 

przyjęta uchwałą Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

22 maja 2009 r. 

Informacje ogólne  
Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 
http://www.mos.gov.pl 

Materiały 

publikowane 

Strategia wdrażania krajowej 

sieci Econet. Praca zbiorowa pod 

redakcją Anny Liro Koordynator 

projektu Zenon Dederko, 

Fundacja IUCN Poland 

Informacje ogólne 
Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 

http://www.bocian.org.pl/bibli

oteka/ksiazki-i-inne-wieksze-

opracowania 
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Materiały 

publikowane 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. Uchwała nr 

XLVIII/873/2002 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 30 sierpnia 2002 roku. 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 
http://www.wbu.wroc.pl 

Materiały 

publikowane 

Studium zagospodarowania 

przestrzennego pasma Odry w 

granicach woj. Dolnośląskiego. 

Opracowanie wykonane pod 

kierunkiem mgr inż. arch. 

Stanisława Dancewicza 

Dyrektora Wojewódzkiego Biura 

Urbanistycznego w Wrocławiu 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 
http://www.wbu.wroc.pl 

Materiały 

publikowane 

Inwentaryzacja stanowisk roślin 

chronionych na terenie gminy 

Wińsko (Teresa Macicka, Wanda 

Wilczyńska Wrocław 1992) 

Informacje na temat 

występowania chronionych 

i zagrożonych gatunków 

roślin na terenie gminy 

Wińsko 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane 

Waloryzacja przyrodnicza gminy 

Wińsko na potrzeby miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego (Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura” autorzy Grzegorz 

Bobrowicz, Krzysztof Konieczny, 

Wrocław, październik 1999) 

Informacje na temat 

walorów przyrodniczych 

na terenie gminy Wińsko 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane 

Mapy i charakterystyka gleb 

uroczysk Colin, Czaplice, Kumaki 

i Barkowo (Kotlina Żmigrodzka) 

Prezentacja wyników 

badań dotycząca gleb w 

rezerwatach PTPP 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 
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(Akademia Rolnicza we 

Wrocławiu, Instytut 

Gleboznawstwa i Ochrony 

Środowiska Rolniczego, 

studenckie Koło Naukowe 

Gleboznawstwa i Ochrony 

Środowiska. Prace wykonano pod 

kierunkiem dr Cezarego Kabały, 

dr Anny Karczewskiej, dr Adama 

Bogacza Wrocław 2001) 

proNatura 

Materiały 

publikowane 

„Ptaki Śląska” (Uniwersytet wro-

cławski sprawozdania Zakładu 

ekologii Ptaków stacji Ornitolo-

gicznej 2001 r.)  

 

Praca zawierająca 

informacje na temat 

ornitofauny  

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane 

„Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 

(Instytut Ochrony Przyrody  Pol-

skiej akademii Nauk, Kraków) 

 

Informacje na temat 

walorów przyrodniczych 

na terenie ostoi 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane 

„Charakterystyka gleb w rejonie 

potoku Łacha (powiat Wołów)”  

Akademia Rolnicza we Wrocła-

wiu Instytut Gleboznawstwa i 

Ochrony Środowiska Rolniczego 

studenckie Koło Naukowe Glebo-

znawstwa i Ochrony Środowiska 

Prace wykonano pod kierunkiem 

dr Cezarego Kabały, dr Anny 

Karczewskiej, dr Adama Bogacza 

Wrocław 1999) 

Prezentacja wyników 

badań dotycząca gleb w 

rejonie Łachy 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 
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Materiały 

publikowane 

Stan istniejący i uwarunkowania 

rozwojowe turystyki gminy Wiń-

sko (Grzegorz Bobrowicz, 

Krzysztof Konieczny, Andrzej 

Ruszlewicz, Krzysztof Smolnicki 

Wińsko 2000) 

 

Informacje na temat 

walorów uwarunkowań 

turystycznych gm. Wińsko 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane Inwentaryzacja zoologiczna gmin: 

Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie, 

Wińsko i Wołów (Fulica Wojciech 

Jankowskie, Wrocław 1991 – 

1993) 

Informacje na temat 

występowania gatunków 

zwierząt na terenie gminy 

Wińsko 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane 

Program Ochrony walorów przy-

rodniczych przestrzeni rolniczej 

Obszaru Przyrodniczo Wrażliwe-

go Dolina Baryczy” (Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Redak-

cja Krzysztof Konieczny, autorzy: 

Grzegorz Bobrowicz, Krzysztof 

Konieczny, Andrzej Wuczyński 

Współpraca: Dorota Chmielo-

wiec, Andrzej Ruszlewicz, War-

szawa 2003 r.) 

 

Informacje na temat 

uwarunkowań 

przyrodniczych gminy 

Wińsko 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wzgórza Trzebnickie (Fulica 

Wojciech Jankowski Wrocław, 

listopada 1998 r.) 

Opracowanie przyrodnicze 

dla Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Wzgórza 

Trzebnickie 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 
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Materiały 

publikowane 

Studium Techniczno – ekono-

miczno – ekologiczne Program 

ochrony wód zlewni Baryczy Etap 

III (Instytut ochrony środowiska 

oddział we Wrocławiu, Wrocław 

2002)  

 

Opracowanie 

hydrologiczne 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 
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Materiały 

publikowane 

Śmieci w gminie Wińsko (Pro 

natura i publiczne gimnazjum w 

Wińsku Urząd gminy wińsko stan 

na rok 2000) 

Opracowanie na temat 

gminnych i dzikich 

wysypiskach śmieci 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Materiały 

publikowane 

Stan populacji i wybrane 

elementy z ekologii bociana 

białego Ciconia cinconia w 

okolicach żmigrodu, (Krzysztof 

Konieczny 1992 r.) 

Inwentaryzacja bociana 

białego w gminie Wińsko 

Informacja o średniej 

wartości 

Biblioteka PTPP proNatura 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Flora naczyniowa 

antropogenicznych stawów w 

rezerwacie Polder (Dolny Śląsk) 

(Ewa Szczęśniak. Małgorzata 

Klupak) 

Opracowanie na temat 

roślin naczyniowych w 

obrębie Rezerwatu 

przyrody proNatura Polder 

w granicach ostoi 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Ars botanica 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Monitoring przyrodniczy na 

terenie PTPP proNatura Polder 

(lata 2002 - 2008) (Zygmunt 

Sajdok, Zygmunt Kącki) 

Opracowanie na temat 

siedlisk przyrodniczych 

oraz chronionych i 

zagrożonych gatunków 

roślin w obrębie rezerwatu 

przyrody proNatura Polder 

w granicach ostoi 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Uniwersytet Wrocławski 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Monitoring przyrodniczy na 

terenie PTPP proNatura Ruskie 

Łąki (lata 2002 - 2008) (Zygmunt 

Sajdok, Zygmunt Kącki) 

Opracowanie na temat 

siedlisk przyrodniczych 

oraz chronionych i 

zagrożonych gatunków 

roślin w obrębie rezerwatu 

przyrody proNatura Ruskie 

Łąki w granicach ostoi 

Informacja o wysokiej 

wartości 

Uniwersytet Wrocławski 
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Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane   

nieopublikowane oraz informacje ustne.  

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

 

Obszar zajmuje powierzchnię 991,2 ha i położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym. Administracyjnie obszar zlokalizowany 

jest w województwie dolnośląskim,   w powiecie wołowskim i trzebnickim, na terenie gmin: Wińsko, Wołów i Żmigród. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno – geograficzną, obszar położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji Nizin 

Środkowopolskich (318), makroregionie Obniżenie Milicko – Głogowskie (318.3), mezoregionie Kotlina Żmigrodzka (318.33) oraz  w 

makroregionie Wał Trzebnicki (318.4), mezoregionie Wzgórza Trzebnickie (318.44) (Kondracki 2000). 

 

Według regionalizacji przyrodniczo- leśnej (Trampler i in. 1994) obszar należy do krainy Śląskiej (V), Dzielnicy Wrocławskiej (V.II), 

mezoregionów: Obniżenia Ścinawskiego i Wzgórz Trzebnicko - Ostrzeszowskich.  

Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej (Trampler i in. 1994) obszar należy do krainy Śląskiej (V), Dzielnicy Wrocławskiej (V.II), 

mezoregionów: Obniżenia Ścinawskiego i Wzgórz Trzebnicko - Ostrzeszowskich.  

 

Gleby 

W dolinie rzeki Łachy występują mady, w głębszych obniżeniach terenowych gleby mułowo – torfowe i torfowe, natomiast z płytszych 

obniżeniach czarne ziemie.  

 

Klimat 

Obszar położony jest w rejonie nadodrzańskim środkowym, charakteryzującym się najwyższymi temperaturami na Dolnym Śląsku, ciepłym 

latem i łagodną zimą.  

Klimat regionalny charakteryzują poniższe parametry: 

 temperatury średnie z wielolecia – średnioroczna 8 C; 

 opady – suma średnioroczna  600 mm; 
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 przewaga wiatrów z kierunku zachodniego i  południowo-zachodniego. 

 

Wody powierzchniowe 

 

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy na długości 10 km, która stanowi dopływ rzeki Baryczy. 

Łacha to w górnym biegu – według Podziału Hydrograficznego Polski – ciek o nazwie Smorzogowski do którego wpływa tzw. Dopływ spod 

Wprzęgowa oraz Dopływ spod Smarzęgowa Wielkiego. Poniżej Dopływu spod Smarzęgowa Wielkiego ciek Smorzogowski wpada do 

Granicznej Wody jako jego lewy dopływ. Odcinek Łachy do miejscowości Lubiel nosi nazwę Granicznej Wody, która stanowi lewy dopływ 

cieku Łacha. Zatem ciek zwany Łacha stanowi w górnym odcinku Strusiński Rów, w środkowym biegu Graniczną Wodę i w dolnym biegu 

Łachę.  

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

 

Na terenie Doliny Łachy istnieje kilka tzw. społecznych rezerwatów Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody proNatura: Bielawka, Colin, 

Długa, Kumaki, Polder, proNatura, Ruskie Łąki. W okolicach obszaru Dolina Łachy znajdują się dwa parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy 

Doliny Baryczy i Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy, 

 

Przedmioty ochrony obszaru 

 

W SDF obszaru wyróżniono 7 rodzajów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (zajmujących w sumie około 31% jego 

powierzchni) oraz 14 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

 

 Siedliska nieleśne:  

6410  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  

6510  Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie 

6210  Murawy kserotermiczne  

2330  Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 
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 Siedliska leśne:  

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny   

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

91F0 Łęgowe lasy dębowo - wiązowe  

 gatunki zwierząt:  

1308 mopek Barbastella barbastellus,  

1324 nocek duży  Myotis myotis,  

1355 wydra  Lutra lutra,  

1335 suseł moręgowany Spermophilus citellus (=Citellus citellus) 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus,  

1188 kumak nizinny Bombina bombina,  

1059 modraszek telejus  Maculinea teleius,  

1061 modraszek nausithous  Maculinea nausithous,  

1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita), 

1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, 

1074 barcztaka kataks  Eriogaster catax, 

1149 koza Cobitistaenia (Cobitis taenia taenia), 

1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

 

Struktura krajobrazu 

Obszar tworzony jest przez mozaikę siedlisk leśnych i łąkowych o zróżnicowanym użytkowaniu (pastwiska i użytki zielonego użytkowanie 

kośnie). Obszar rozciąga się wzdłuż doliny rzecznej Łachy. 

Korytarze ekologiczne 

Ostoja jest ważnym korytarzem ekologicznym łączącym zlewnie Odry i Jezierzycy z doliną Baryczy. Stanowi ważny korytarz migracyjny dla 
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wydry Lutra lutra oraz innych zwierząt pomiędzy doliną rzeki Baryczy a doliną rzeki Odry.  

Istniejące formy ochrony przyrody 

Obszar ostoi nie pokrywa się formami ochrony przyrody w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 

r., Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 

 

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszar powiązany jest ze Specjalnym Obszarem Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041, Specjalnym Obszarem 

Ochrony siedlisk Natura Wzgórza Warzęgowskie PLH020079 oraz pośrednio ze Specjalnym Obszarem Ochrony siedlisk Natura 2000 

Dębniańskie Mokradła PLH020002 i Specjalnym Obszarem Ochrony siedlisk Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018. 

  

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju 

Obszar ostoi zlokalizowany jest na terenach użytkowanych głównie rolniczo. Dodatkową działalnością jest działalność z zakresu gospodarki 

leśnej. W aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego utrzymane są zapisy o rolniczo-leśnym sposobie użytkowania 

gruntów ostoi.  

 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest 

to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK). 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa   

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Grunty orne    

Łąki trwałe    

Pastwiska trwałe    

Sady    
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Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące    

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne    

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie 

otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).   

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Sady     

Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

Inne    
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

W tej części należy podać informację o przyjętych wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, które  mogą mieć wpływ na 

przedmioty ochrony. „Przez tytuł opracowania należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku 

aktów publikowanych także miejsce publikacji, nr i poz.”. 

 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Studium Uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wińsko przyjętego uchwałą 

Rady Gminy w Wińsku nr 

XVII/108/99 z dnia 27 

grudnia 1999 r.  

 

Urząd Gminy w Wińsku 

Ustalenia studium wskazują tereny 
zlokalizowane w obrębie rezerwatu 
pro Natura „Polder” jako tereny do 
zalesienia. Tereny te stanowią 
siedliska przyrodnicze.  
 

– niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie (6510)  

- wydmy śródlądowe w 

murawami napiaskowymi 

(2330) 

- 1074 barczatka kataks 

Eriogaster catax 

- kumak nizinny Bombina 

bombina (1188) 

W zakresie 

użytkowania 

gruntów zbędne – 

wpływ na 

siedliska  

przyrodnicze i 

siedliska 

gatunków. Na 

terenach tych 

zaleca się 

zachowanie 

dotychczasowego 

użytkowania. 



31 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Uchwała Rady Gminy 

Wińsko Nr XLIV/229/09 z 

dnia 29 kwietnia 2009 r.            

o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany 

"Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wińsko" 

 

 

Urząd Gminy Wińsko 
Obszar Natura 2000 Dolina Łachy 
nie jest objęty zmianą Studium 
 

 Brak wpływu Brak wpływu 

Uchwała Rady Gminy 

Wińsko nr LXX/366/201 z 

dnia 10 listopada 2010 r. w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

"Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wińsko" Rada Gminy 

Wińsko   

 

 

 

Urząd Gminy Wińsko 
Obszar Natura 2000 Dolina Łachy 
nie jest objęty zmianą Studium 
 

 Brak wpływu Brak wpływu 

http://bip.winsko.pl/datadir/doc/bip_1291119545.pdf
http://bip.winsko.pl/datadir/doc/bip_1291119545.pdf
http://bip.winsko.pl/datadir/doc/bip_1291119504.pdf
http://bip.winsko.pl/datadir/doc/bip_1291119504.pdf
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Uchwała Rady Gminy 

Wińsko Nr LXX/365/2010 

z dnia 10 listopada             

2010 r. w sprawie 

przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

"Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wińsko" 

 

Urząd Gminy Wińsko 
Obszar Natura 2000 Dolina Łachy 
nie jest objęty zmianą Studium 
 

 Brak wpływu Brak wpływu 

Uchwała Rady Gminy 

Wińsko Nr LXX/367/2010 

z dnia 10 listopada              

2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy 

Wińsko nr XLIV/229/09 z 

dnia 29 kwietnia 2009r. o 

przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany 

"Studium uwarunkowań            

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wińsko" 

 

Urząd Gminy Wińsko 
Obszar Natura 2000 Dolina Łachy 
nie jest objęty zmianą Studium 
 

 Brak wpływu Brak wpływu 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Uchwała nr XVIII/126 / 

2004 Rady Miejskiej w 

Wołowie z dnia 25 marca 

2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego zespołu wsi: 

Pełczyn, Warzęgowo, 

Nieszkowice, Pierusza, 

Pawłoszewo, Łazarzowice, 

Smarków, Straża, Gródek, 

Siodłkowice, Proszkowa, 

Stęszów - MPZP GMINA 

WOŁÓW - STREFA I. 

 

Urząd Miasta i Gminy 

Wołów 

Działka nr 319/130 – tereny 
wskazane do dolesień (ZLd).  
 

- 91E0* łęgi wierzbowe, 

olszowe, jesionowe, 

topolowe  

- wydra Lutra lutra 1335   

W przypadku 

fragmentu 

położonego nad 

rzeką Łachą 

wskazane 

odstąpienie o 

zalesienia tego 

fragmentu z uwagi 

na możliwy 

wpływ na stosunki 

wodne oraz 

możliwe 

zaburzenie 

lokalnego 

korytarza 

migracyjnego.  
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Wołowie NR XLIII/323/09 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego zespołu wsi: 

Pełczyn, Warzęgowo, 

Nieszkowice, Gródek, 

Pierusza, Pawłoszewo, 

Łazarzowice, Smarków, 

Straża, Siodłkowice, 

Proszkowa, Stęszów  

 

Urząd Miasta i Gminy 

Wołów 

W projekcie Planu działka nr 
319/130 – tereny wskazane do 
dolesień (ZLd).  
 

- 91E0* łęgi wierzbowe, 

olszowe, jesionowe, 

topolowe  

- 1335  wydra Lutra lutra  

W przypadku 

fragmentu 

położonego nad 

rzeką Łachą 

wskazane 

odstąpienie o 

zalesienia tego 

fragmentu z uwagi 

na możliwy 

wpływ na stosunki 

wodne oraz 

możliwe 

zaburzenie 

lokalnego 

korytarza 

migracyjnego.  

 



35 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Uchwała nr 

XXXVIII/287/10 Rady 

Miejskiej w Żmigrodzie z 

dnia 9 lipca 2010 r. w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu 

Barkowo (Dz. Urz. Woj. 

Doln. Nr 207, 3208 z 5 

listopada 2010 r.)   

 

Urząd Miejski w 

Żmigrodzie 

Ustalenia Planu nie wpływają na 
sposób użytkowania gruntów w 
granicach obszaru Natura 2000 
Dolina Łachy  
 

 Brak wpływu Brak wpływu 

Studium uwarunkowań i 

zagospodarowania 

przestrzennego Żmigród, 

uchwalonego uchwałą nr 

XII/73/07 Rady Miejskiej w 

Żmigrodzie z dnia 27 

września 2007 r. , 

zmienionego uchwałą nr 

XIII/80/07 z dnia 15 

listopada 2007 r., uchwałą 

nr XXV/154/08 Rady 

Miejskiej w Żmigrodzie z 

dnia 22 grudnia 2008 r.  

oraz uchwałą nr 

0007.V.45.2001 Rady 

Urząd Miejski w 

Żmigrodzie 

Ustalenia Studium nie wpływają na 
sposób użytkowania gruntów w 
granicach obszaru Natura 2000 
Dolina Łachy  
 

 Brak wpływu Brak wpływu 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Miejskiej w Żmigrodzie z 

dnia 31 marca 2011 r.  

 

PLAN URZĄDZENIA 

LASU dla Nadleśnictwa 

Wołów na okres od 1 

stycznia 2005 r. do 31 

grudnia 2014 r.  

 

Nadleśnictwo Wołów 

W wydzieleniach 60 a, 62 j  zakłada 
się wykonanie cięć zupełnych – 
rębni I.  
 

- Łęgi wierzbowe, olszowe, 

jesionowe, topolowe 

(91E0*) 

- grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (9170) 

- kumak nizinny Bombina 

bombina (1188) 

- traszka grzebieniasta 

Triciatus  (1166) 

Z uwagi na 

występujące w 

tych miejscach 

siedliska 91E0 i 

9170 oraz miejsce 

bytowania 1188 i 

1166 zaleca się 

rezygnację z  rębni 

I na rzecz rębni 

złożonej 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu 

wdrażanie projektu 

Ustalenie 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Aneks do PLANU 

URZĄDZENIA LASU dla 

Nadleśnictwa Wołów 

 

Nadleśnictwo Wołów 

Aneks do PUL w SOO Dolina 
Łachy zakładał prace 
uprzątnieniowe w wydzieleniach w 
których w 2009 r. wiatrołom 
wyrządził szkody 

 
Przyczyny 

niezależne  

 

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt 13. 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadnienie do 

wyłączenia z prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze    Aneks   

2330 murawy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi  

(Corynephorus, Agrostis) 

C 6,09 ha 1 płat 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

2011 r. Ponadto korzystano z  

monitoringu botanicznego na terenach 

PTPP proNatura 

6210 murawy kserotermiczne  - - - 
- 

 
dobry 

Nie potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze  trakcie prac 

terenowych prowadzonych w latach 

2011 – 2012 r. 

6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion)  
B 26,86 ha 4 płaty 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

2011 - 2012 r. 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie  
B 114,8 ha 8 płatów 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

2011 - 2012 r. 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

- - - - dobry 

Nie potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze  trakcie prac 

terenowych prowadzonych w latach 

2011 – 2012 r. 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 
- - - - dobry 

Nie potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze  trakcie prac 

terenowych prowadzonych w latach 

2011 – 2012 r. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadnienie do 

wyłączenia z prac terenowych 

6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe  
- - - - dobry 

Nie potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze  trakcie prac 

terenowych prowadzonych w latach 

2011 – 2012 r. 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe  
C 72,9 ha  4 płaty 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

2011 – 2012 r. r.Wykorzystano również 

wcześniejszą inwentaryzację Lasów 

Państwowych oraz Plan Urządzenia 

Lasu. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo –

wiązowo – jesionowe  
B 12 ha 1 płat 

Załącznik 

mapowy 

 

 dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska przeprowadzono w 
2011 – 2012 r. Wykorzystano również 
wcześniejszą inwentaryzację Lasów 
Państwowych oraz Plan Urządzenia 
Lasu. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  
C   

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska przeprowadzono w 
2011 – 2012 r. Wykorzystano również 
wcześniejszą inwentaryzację Lasów 
Państwowych oraz Plan Urządzenia 
Lasu. 

9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 

 

- - - 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

Nie potwierdzono występowania 
siedliska w obszarze  trakcie prac 
terenowych prowadzonych w latach 
2011 – 2012 r. 

Gatunki zwierząt    Aneks   
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadnienie do 

wyłączenia z prac terenowych 

1074 Barczatka kataks 

(Eriogaster catax) 
-  2 

Załącznik 

mapowy 

 

słaby 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej 

ostoi przeprowadzono w 2012 r. 

1059 Modraszek teleius 

(Maculinea teleius) 
-  1 

Załącznik 

mapowy 

 

słaby 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej 

ostoi przeprowadzono w 2012 r. 

1061 Modraszek nausithous 

(Maculinea nausithous) 
-  1 

Załącznik 

mapowy 

 

słaby 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej 

ostoi przeprowadzono w 2012 r. 

1088 Kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo 
B  4 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej ostoi 

przeprowadzono w 2012 r. 

1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma barnabita) 

C  3 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej ostoi 

przeprowadzono w 2012 r. 

1149 Koza Cobitis taenia 

(Cobitis taenia taenia) 
-  ` 

Załącznik 

mapowy 

 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej ostoi 

przeprowadzono w 2012 r. 

1145 Piskorz  (Misgurnus fossilis) -  ` 

Załącznik 

mapowy 

 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej ostoi 

przeprowadzono w 2012 r. 

1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina 
B  11 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej ostoi 

przeprowadzono w 2012 r. 

1166 Traszka grzebieniasta 

(Triturus cristatus) 
     -  1 

Załącznik 

mapowy 
dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem 

stanowisk gatunku na obszarze całej 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadnienie do 

wyłączenia z prac terenowych 

 ostoi przeprowadzono w 2012 r. 

1335 Wydra (Lutra lutra) D  1 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem gatunku przeprowadzono w 2011 

r. Rozpoznanie przeprowadzono również 

w okresie zimy 2011/2012 gdzie badano 

tropy gatunku 

1337 Bóbr europejski (Castor 

fiber) 
D  2 

Załącznik 

mapowy 

 

dobry 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem gatunku przeprowadzono w 2011 

r. 

1335 Suseł moręgowany 

Spermophilus citellus (=Citellus 

citellus) 

C  1 
Załącznik 

mapowy 
niedostateczny 

Badania terenowe w ramach prac nad 

planem zadań ochronnych zostały 

zakończone  w III kwartale 2012r, 

natomiast gatunek dodany został do 

listy przedmiotów ochrony obszaru w 

IV kwartale 2012r. 

1308 Mopek (Barbastella 

barbastellus) 
C  1 

Załącznik 

mapowy 
dostateczny 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem gatunku przeprowadzone zostaną  

w trakcie obowiązywania planu 

1324 Nocek duży (Myotis 

myotis) 
C  1 

Załącznik 

mapowy 
dostateczny 

prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem gatunku przeprowadzone zostaną  

w trakcie obowiązywania planu 

 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) – kod siedliska 2330 

Charakterystyka 

Siedlisko śródlądowych wydm z murawami napiaskowymi wykształca się na luźnych piaskach, które mają o wiele bardziej urozmaicony skład  

mechaniczny niż piaski pochodzenia morskiego. Specyficzną fizjonomię i strukturę nadają siedlisku luźne, ubogie gatunkowo murawy 

szczotlichowe zbudowane głównie z niskich, kępowych traw. Gatunkiem charakterystycznym jest szczotlicha siwa Corynephorus canescens, 

pomiędzy której kępkami rosną drobne rośliny jednoroczne: sporek wiosenny Spergula vernalis, chroszcz nagołodygowy Teesdalea nudicaulis, 

rogownica pięciopręcikowa Cerastium semdecandrium. Występuje tu również mietlica pospolita Agrostis capillaris. W miarę wzrostu 

stabilizacji piasków pojawiać się mogą kolejne gatunki sukcesyjne, przede wszystkim kserotermiczne trawy: kostrzewa owcza Festuca ovina, 

kostrzewa czerwona Festuca rubra oraz charakterystyczna dla muraw piaskowych macierzanka piaskowa Thymus serpyllum. 

W Dolinie Łachy siedlisko stwierdzone zostało w obrębie rezerwatu społecznego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody proNatura Polder  

i charakteryzuje się występowaniem gatunków cennych gatunków jak np. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, sitniczka szczecinowata 

Isolepis etacea. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 2 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, 

stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 uznano za niezadowalający (U1)  

Ranga w obszarze – ważny przedmiot ochrony w obszarze, wyróżniający się na tle siedlisk leśnych i łąkowych. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 6,24/0,63 % (dane z SDF); 6,08/0,43%(po weryfikacji)  

Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska 2330 w SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na etapie 

badań terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO.  

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

 Siedlisko nie jest obecnie zagrożone. Potencjalne zagrożenie może stanowić silny rozwój gatunków obcego pochodzenia, zaniechanie wypasu 

i w konsekwencji zarastanie krzewami i podrostem drzew. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Siedlisko nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych. Podstawą prawidłowego funkcjonowania siedliska w ostoi jest prowadzenie 
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ekstensywnego wypasu lub koszenia płatu siedliska oraz usuwanie nalotu krzewów i drzew. 

 

Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatoris) kod siedliska 6510 

Charakterystyka 

Łąki te reprezentowane są przez typowo rozwinięte zbiorowiska roślinne ze związku Arrhenatherion lub nieco zniekształcone zbiorowiska 

mocno nawiązujące składem florystycznym do tego związku. Łąki te charakteryzuje udział rajgrasu wyniosłego Arrhenatherium elatius oraz 

innych gatunków ze związku Arrhenaterion, zwłaszcza : dzwonek rozpierzchły Campanula patula, przytulia pospolita Galim mollugo, 

pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, świerzbnica polna Knautia arvensis oraz kozibrod łąkowy Tragopogon pratensis. Płaty siedliska 6510 

kontaktują się często i przenikają z płatami łąk wilgotnych z rzędu Molinietalia tworząc specyficzną, bogatą gatunkowo mozaikę siedlisk 

łąkowych. Powoduje to, iż niekiedy wyraźne rozgraniczenie płatów siedliska łąk świeżych od innych typów siedlisk łąkowych jest niemożliwe 

W przedmiotowym obszarze łąki świeże zajmują stosunkowo dużą, rozproszoną powierzchnię nieleśną. Wykształcenie i stan zachowania tego 

typu siedliska przyrodniczego w granicach obszaru określić można jako dobre – płat siedliska w obrębie rezerwatu społecznego pro Natury 

„Polder” w niewielkim południowym fragmencie nawiązuje do zbiorowiska muraw bliźniczkowym – stwierdzono występowanie bliźniczki 

psiej trawki Nardus stricta – jednakże nie reprezentuje on składem gatunkowym muraw bliźniczkowych. Łąki wchodzące w skład tego siedliska 

występują w różnych częściach obszaru, jednakże największe jej płaty znajdują się w obrębie rezerwatów społecznych pro Natury „Polder” i 

„Ruskie Łąki” oraz w północnej i centralnej części obszaru. W płatach nieużytkowanych regularnie zaznacza się udział ekspansywnych 

gatunków rodzimych takich jak np.  trzcinnik pospolity Calamagrostis epigejos. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 64 stanowiskach w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w 

krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków (36 stanowisk) uznano za niezadowalający (U1) – 56,25 %. Na 19 monitorowanych 

stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 29,69 % i tylko na 9 stanowiskach stan siedliska oceniono jako właściwy (FV) – 

14,06 %, 

Ranga w obszarze – istotna. Zajmuje największą powierzchnię z siedlisk przyrodniczych w obszarze. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 118,9/12 % (dane z SDF); 114,8/11,58 % (po weryfikacji) 

Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska 2330 w SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na etapie 

badań terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO.  

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF), B (po weryfikacji) 



44 

 

Zagrożenia 

Siedlisko na większości płatów jest zagrożone poprzez sukcesję drzew i krzewów, brak regularnego użytkowania kośnego, udział 

ekspansywnych gatunków. Z potencjalnych zagrożeń wymienić można zmianę użytkowania siedliska na grunty orne, pozostawianie pokosu na 

powierzchni siedliska, nawożenie oraz ekspansję gatunków obcych. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Podstawą prawidłowego funkcjonowania siedliska w ostoi jest ekstensywne użytkowanie kośne z usuwaniem pokosu z powierzchni siedliska 

oraz usuwanie drzew i krzewów.  

 

 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – kod siedliska 6410  

Charakterystyka 

Zróżnicowane, półnaturalne łąki powstałe na skutek ekstensywnej gospodarki. Specyficzną cechą siedliska jest zmienny poziom wody 

gruntowej w ciągu roku, stanowiący zasadniczy element różnicujący to siedlisko przyrodnicze. Łąki te wyróżniają się wielogatunkową strukturą 

ze stałym udziałem trzęślicy modrej Molinia caerula. Z innych gatunków reprezentatywnych dla tego siedliska przyrodniczego wymienić można 

bukwicę zwyczajną Betonica officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, koniopłoch łąkowy Silanum silaus, oman wierzbolistny 

Inula salicyna, sierpik barwierski Serratula tinctoria, czarcikęs łąkowy Succia pratensis. 

Siedlisko dość powszechne w granicach obszaru Dolina Łachy. Wykształcenie i stan zachowania tego typu siedliska przyrodniczego w granicach 

obszaru Dolina Łachy określić można jako dobre - występują one w północnej i południowej części obszaru. Największy i najcenniejszy płat 

siedliska występuje w Smogorzówku.  

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 35 stanowiskach w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w 

krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków (24 stanowisk) uznano za niezadowalający (U1) – 68,57 %. Na 9 monitorowanych 

stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 25,71 % i tylko na 2 stanowiskach stan siedliska oceniono jako właściwy (FV) – 5,71 

%, 

Ranga w obszarze – istotna. W obszarze zajmuje dość duże powierzchnię łąkowe i charakteryzuje się występowaniem płatów bogatych 

florystycznie. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 26,86/ 2,71 % (dane z SDF); 26,86/2,71% (po weryfikacji) 
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Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Siedlisko na większości płatów jest zagrożone poprzez sukcesję drzew i krzewów oraz udział ekspansywnych gatunków (trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica). Ponadto, z uwagi na rozdrobnienie działek i wielu ich użytkowników, płaty 

siedliska użytkowane są niejednorodnie. Z potencjalnych zagrożeń wymienić można zmianę użytkowania siedliska na grunty orne, 

pozostawianie pokosu na powierzchni siedliska, nawożenie, ekspansję gatunków obcych oraz niewłaściwe melioracje na rowach w sąsiedztwie 

siedliska, które mogłyby wpływać na stopień uwilgotnienia płatów siedliska. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Podstawą prawidłowego funkcjonowania siedliska w ostoi jest ekstensywne użytkowanie kośne z usuwaniem pokosu z powierzchni siedliska 

oraz usuwanie drzew i krzewów.  

 

 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio – Carpinetum i Tilio - Carpinetum) – kod siedliska 9170 

 

Charakterystyka 

Wielogatunkowe lasy liściaste, stanowiące w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej zonalną roślinność leśną siedlisk żyznych i 

dominujący potencjalnie typ roślinności. Wielogatunkowy drzewostan mogą budować niemal wszystkie występujące na danym terenie gatunki 

drzew liściastych. Charakteryzują się występowaniem takich gatunków jak: graba Carpinus betulus, dąb szypułkowy Quercus robur, lipa 

drobnolistna Tilia cordata, buk pospolity Fagus sylvatica, częstymi domieszkami jest buk pospolity Fagus sylvatica i klon pospolity Acer 

platanoides. W podszycie najczęściej występuje leszczyna pospolita Coryllus avellana, głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna i 

dwuszyjkowy Crategus laevigata, trzmielina pospolita Eunomynus europea, jarząb pospolity Sorbus auccuparia i dereń świdwa Cornus 

sanguinea. Warstwę runa tworzą gatunki jak: przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, przytulia leśna Galium sylvaticum, jaskier różnolistny 

Ranuculus auricomus, zawilec gajowy Anemone nemorosa, turzyca cienista Carex umbrosa. Grądy zajmują szerokie spektrum gleb, od gleb 

rdzawych, przez gleby płowe, brunatne, czarne ziemie leśne, aż po gleby opadowo-glejowe. Również substrat glebowy jest bardzo 

urozmaicony - od piasków, w wyjątkowych przypadkach nawet wydmowych, po ciężkie gliny i iły. W klasyfikacji siedlisk leśnych ten typ 

ekosystemu występuje na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw, a także na analogicznych siedliskach wyżynnych. 

 

W granicach obszaru Dolina Łachy siedlisko występuje w jego północnej części w mozaice z łęgami wierzbowo, topolowo, olszowo, 

jesionowymi (91E0*). Reprezentują w obszarze uboższą odmianę siedliska zniekształconą udziałem sosny Pinus sylvestris i świerka 

pospolitego Picea abies w drzewostanie i brakiem graba Carpinus betulus. W podszycie bogatą warstwę tworzą dereń świdwa Cornus 

sanguinea, leszczyna pospolita Coryllus avellana, kruszyna pospolita Frangula alnus. 
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23 lipca 2009 r. na terenie Nadleśnictwa Wołów, doszło do wiatrołomu i katastrofalnych uszkodzeń w drzewostanie w wyniku huraganowego 

wiatru, który wiał z prędkością 36m/s, któremu towarzyszyły nawalne deszcze. Z tego powodu wszystkie płaty siedliska w obszarze  zostały 

uszkodzone i zubożone. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Nie prowadzono monitoringu dla tego typu siedliska przyrodniczego. 

Ranga w obszarze – istotna 

 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 46,2/ 4,66 % (dane z SDF); 63,14/6,9 % (po weryfikacji) 

Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska  w SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na etapie badań 

terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO.  

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Stan siedliska uległ pogorszeniu w wyniku powstania wiatrołomu. 

Zagrożenia 
Zagrożeniem jest również wkraczanie inwazyjnych gatunków obcych do zbiorowisk (niecierpek drobnokwiatowy) oraz ekspansywnych 

gatunków zielnych jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. 

Wymogi i możliwości ochrony: Siedlisko nie wyklucza prowadzenia gospodarki leśnej, pod warunkiem stosowania się do wymogów 

ochronnych tego siedliska, tj. m.in. stosowania wydłużonego okresu odnowienia, ograniczenia użytkowania gospodarczego w starych, dobrze 

wykształconych drzewostanach, usuwania gatunków obcych geograficznie w ramach czyszczeń i trzebieży, zabezpieczania odpowiedniej ilości 

martwego drewna oraz drzew dziuplastych i starych zamierających drzew. 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – kod sie-

dliska 91E0*  

Charakterystyka 

Ten typ siedliska przyrodniczego występuje w całej Polsce. Wykształca się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie 

wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne. Jako podstawowy element nadrzecznych 

krajobrazów roślinnych lasy te mają wpływ na retencję wód i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci hydrograficznej. Odznaczają się 

ponadprzeciętnym bogactwem związanej z nimi flory i fauny. Z gatunków charakterystycznych wymienić można: drzewostanie łęgów 

występują m.in.: olsza czarna Alnus glutinosa , topola biała Populus alba i topola czarna Populus nigra, wierzba biała Salix alba i wierzba 

krucha Salix fragilis, jesion wyniosły Fraxinus exselsior. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik 

pospolity Aegopodium podagraria, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, wiązówka błotna Filipendula 

ulmaria i kielisznik zaroślowy Calystegia sepium. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Topola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_%28biologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podagrycznik_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podagrycznik_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kostrzewa_olbrzymia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrzywa_zwyczajna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85z%C3%B3wka_b%C5%82otna
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W granicach obszaru Dolina Łachy siedlisko występuje w jego północnej części związane jest z rzeką Łachą, jej dopływami oraz terenami o 

wysokim poziomie wód gruntowych. Część płatów została zniekształcona w wyniku wiatrołomu w 2009 r. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 

2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 na 11 stanowiskach uznano za niezadowalający (U1) – 52,38%. Na 6 

monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 28,57%, a tylko na 4 stanowiskach jako właściwy (FV) – 19,05%. 

Ranga w obszarze – istotna. Siedlisko zajmuje znaczne powierzchnie siedlisk leśnych w obszarze. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 38,36/ 3,87 % (dane z SDF); 43,95/4,43% (po weryfikacji) 

Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska  w SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na etapie badań 

terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO.  

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

 

W większość drzewostanów łęgowych w obszarze obserwuje się w nich procesy degeneracji (grądowienie, olsowienie) wynikające z 

zaburzenia struktury drzewostanu po wiatrołomie.. Zagrożeniem jest również wkraczanie gatunków obcych do zbiorowisk łęgowych 

(niecierpek drobnokwiatowy). 

Wymogi i możliwości ochrony 

Podstawowym wymogiem ochronnym dla tego siedliska jest ochrona warunków wodnych na tym siedlisku. Siedlisko łęgów nie wyklucza 

prowadzenia gospodarki leśnej, pod warunkiem stosowania się do wymogów ochronnych tego siedliska, tj. m.in. stosowania wydłużonego 

okresu odnowienia, ograniczenia użytkowania gospodarczego w starych, dobrze wykształconych drzewostanach, usuwania gatunków obcych 

geograficznie w ramach czyszczeń i trzebieży, zabezpieczania odpowiedniej ilości martwego drewna oraz drzew dziuplastych i starych 

zamierających drzew. 

 

 

Łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe (Filario- Ulmetum) – kod siedliska 91F0 

 

Charakterystyka  

 

Wilgotne lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, związane z siedliskami okazjonalnie zalewanymi wodami rzecznymi lub pozostającymi pod 

wpływem okresowych spływów wód powierzchniowych albo ruchomych wód gruntowych. Lasy te są w Polsce wyraźnie zróżnicowane pod 
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względem ekologicznym na dwie grupy: łęgi w dolinach wielkich rzek, w których podstawowym czynnikiem ekologicznym są okresowe zalewy 

wodami rzecznymi, oraz łęgi poza dolinami, zajmujące stanowiska w dolinkach małych cieków, wilgotnych a żyznych zagłębieniach, rynnach 

terenowych, wąwozach itp.; ich charakter zdeterminowany jest przez ruch wody, zwykle jednak nie przybierający charakteru zalewu 

powierzchniowego. Różne są także utwory glebowe, na których wykształcają się te lasy: w dolinach rzek zajmują one gleby typu mad, a poza 

dolinami - czarne ziemie leśne.  

Typowy łęg dębowo-wiązowo-jesionowy jest zbiorowiskiem o zróżnicowanej strukturze pionowej i przestrzennej z wyraźnie zaznaczoną 

zmiennością sezonową. W postaci najpełniej wykształconej drzewostan ma na ogół niezbyt duże zwarcie, przeciętnie od 50-60%, i składa się z 

dwóch, a niekiedy z trzech warstw. W wyższej warstwie głównymi gatunkami są dąb szypułkowy Quercus robur oraz jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior. W niższych warstwach występują głównie wiązy: szypułkowy Ulmus laevis, polny Ulmus minor, oraz klon polny Acer campestre, 

jabłoń dzika Malus sylvestris, czeremcha zwyczajna Prunus padus, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab zwyczajny Carpinus betulus, olsza 

czarna Alnus glutinosa, klon pospolity Acer platanoides i jawor A. pseudoplatanus,  

 

Typowy łęg wiązowo-jesionowy charakteryzuje się bujną i wielogatunkową warstwą krzewów, w której oprócz odnowienia drzew, zwykle 

wiązów, a rzadziej dębu, występują najczęściej: dereń świdwa Cornus sanguinea, głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata, bez czarny Sambucus 

nigra, trzmielina pospolita Euonymus europaeus, kalina koralowa Viburnum opulus. Bogata pod względem składu florystycznego oraz 

wewnętrznie zróżnicowana na kilka poziomów warstwa zielna pokrywa często całą powierzchnię płatów i składa się głównie z bylin o dużych 

wymaganiach glebowych, wśród których liczną grupę stanowią rozwijające się wczesną wiosną geofity, nadające zbiorowisku swoisty wygląd w 

tym okresie. Łanowo pojawia się wtedy ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć żółta Gagea lutea, zawilce: żółty Anemone ranunculoides i 

gajowy A. nemorosa. 

 

W granicach obszaru siedlisko występuje w północnej jego części na jednym płacie wzdłuż Łachy, charakteryzuje się występowaniem głównie 

ponad 100 letnich dębów. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 

2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 53,33%. Na pięciu 

monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 33,33%, a tylko na dwóch jako właściwy (FV) – 13,33%. 

Ranga w obszarze – istotna. Siedlisko cenne dla bezkręgowców kozioroga dobosza Cerambyx cerdo i pachnący dębowej Osmoderma eremita 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – brak (dane z SDF); 12 ha /1,21 % (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – brak danych (dane z SDF), B (po weryfikacji) 

 

Zagrożenia 

Główny zagrożeniem dla siedliska może być wycinanie dębów, zaburzenia stosunków wodnych oraz wkraczanie gatunków obcych do 
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zbiorowisk łęgowych (niecierpek drobnokwiatowy) i ekspansywnych roślin zielnych jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Podstawowym wymogiem ochronnym dla tego siedliska jest ochrona warunków wodnych na tym siedlisku. W przypadku tego siedliska 

wskazane jest jego wyłączenie z użytkowania i ochrona jako powierzchnie referencyjne. Istotne jest zabezpieczanie odpowiedniej ilości 

martwego drewna oraz drzew dziuplastych i starych zamierających drzew. 

 

 

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) – kod siedliska 9190 

 

Charakterystyka 

 

Lasy dębowe z acydofilnym runem. W klasyfikacji siedlisk leśnych kwaśne dąbrowy występują na siedliskach BMśw, Bmw, LMśw, Lmw. 

Występują przeważnie na rozmaitych utworach piaszczystych i żwirowych, spotykane są częściej na wyniesieniach terenu, choć mogą 

występować także na terenach płaskich. W krajobrazach zdominowanych przez buczyny naturalne siedliska kwaśnych dąbrów występują 

wyspowo – zajmując np. piaszczysto-żwirowe szczyty wzniesień, suche stoki, czy (dotyczy postaci wilgotnej, z trzęślica modrą, czernicą i 

orlicą) wilgotne niecki terenowe. Wiele drzewostanów dębowych o fizjonomii dąbrowy jest tylko efektem uprawy dębu na siedlisku buczyny.  

 

Kwaśne dąbrowy mają zwykle drzewostan budowany przez dęby – dąb bezszypułkowy Quercus petraea lub dąb szypułkowy Quercus robur. W 

domieszce mogą wystąpić także: sosna Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula, buk Fagus sylvatica, jarzębina Sorbus 

aucuparia. Typowe dla warstwy krzewów są: kruszyna Frangula alnus, jarzębina Sorbus aucuparia, podrosty buka Fagus sylvatica oraz obu 

gatunków dębów. Do typowych gatunków runa należą: borówka czernica Vaccinium myrtillus, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, orlica 

pospolita Pteridium aquilinum, turzyca pigułkowata Carex pilulifera, siódmaczek leśny Trientalis europea, konwalia majowa Convallaria 

majalis, kostrzewa owcza Festuca ovina, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, przylaszczka 

pospolita Hepatica nobilis.  

W granicach obszaru Dolina Łachy siedlisko nie stwierdzono występowania siedliska: część płatów, które uprzednio zaliczono do tego typu 

siedliska, w wyniku werfyfikacji, zaliczono do siedliska grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. Prawdopodobnie w północnej części 

obszaru siedlisko mogło występować w mozaice z grądami 9710, jednakże w wyniku wiatrołomu powstałego przez wiatr huraganowy w 2009 

r. płaty siedliska zostały powalone i siedlisko uległo zniszczeniu. 

 

 

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) – kod siedliska 3260 
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Charakterystyka 

Siedlisko jest określane przez roślinność zanurzoną, przytwierdzoną do uziarnionych osadów mineralnych (piasek, żwir, drobne kamienie) na 

dnie koryt strumieni i rzek o intensywnym przepływie wody i zauważalnym zasilaniu przez wody podziemne lub wymianie wód między strefą 

koryta a interaktywną strefą migrujących wód gruntowych (hyporeiczną). Na siedlisko składają się płaty różnych (często niedokładnie 

zdefiniowanych fitosocjologicznie) zbiorowisk roślin zakorzenionych w dnie cieku (lub przytwierdzonych do podłoża - w przypadku mszaków 

i glonów), o pędach zanurzonych w wodzie i unoszących się w prądzie wody. Poszczególne gatunki roślin mogą również wytwarzać liście 

pływające po powierzchni wody (w warunkach spowolnionego przepływu wody) lub pędy częściowo wystające nad powierzchnię wody (przy 

brzegu cieku), co może uniezależniać rośliny od wolnego CO2 rozpuszczonego w wodzie. Płaty roślin w nurcie, poprzedzielane liniami 

szybkiego prądu wody, są zwykle jedno-gatunkowe, na tym samym odcinku rzeki mogą występować obok siebie płaty różnych gatunków. 

Pokrycie dna płatami roślin może wynosić od kilku do ponad 80%. Pędy roślin mogą mieć różną długość - od kilku cm mszaków (Scapania 

sp.) lub kilkunastu cm kontrastująco jasnozielonych rzęśli do kilku metrów w przypadku włosienicznika rzecznego Batrachium fluitans; ten 

gatunek, o ile w ogóle występuje, stanowi główny element strukturotwórczy siedliska. Siedlisko utrzymujące się w stabilnych hydrologicznie 

ciekach o intensywnym lub umiarkowanym prądzie wody, zasilanych niezanieczyszczonymi wodami podziemnymi przez mineralne osady 

denne, z zapewnioną dostępnością wolnego dwutlenku węgla i światła, z wodą nie przegrzaną, nie mętną i nie nadmiernie zeutrofizowaną. 

Kluczowe znaczenie ma również łagodność klimatu - makroklimat zbliżony do atlantyckiego lub mikroklimat źródlisk z małymi rocznymi 

amplitudami temperatury i zasilania w wodę. 

Nie zidentyfikowanie siedliska w korycie rzeki Łachy. Jedynie w renaturyzowanych przez PTPP proNatura występowanie włosienicznika 

rzecznego Batrachium fluitans, jednakże zbiorowiska te nie mają charakteru siedliska przyrodniczego. 

 

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) – 6120 

 

Charakterystyka 

Śródlądowe murawy napiaskowe to ciepłolubne zbiorowiska trawiaste, zbliżone charakterem do muraw kserotermicznych, których 

występowanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, edaficznymi i antropogenicznymi. Suche murawy napiaskowe mają zwykle 

postać niskich, luźnych i dość barwnych zbiorowisk trawiastych, o wyraźnie kępiastej budowie oraz bogatej i zróżnicowanej florze 

naczyniowej, często z udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych w skali Polski. Charakterystyczny wygląd muraw napiaskowych 

kształtowany jest przez obecność gatunków o wyraźnie kseromorficznej budowie, z widoczną dominacją traw i dużym udziałem roślin 

jednorocznych oraz roślin zarodnikowych i porostów. Rośliny występujące na tych siedliskach to w większości gatunki o kontynentalnym, 

sarmackim typie zasięgu, osiągające w Polsce zachodnią i północną granicę naturalnego zasięgu. Murawy napiaskowe charakteryzują się dużą 

różnorodnością florystyczną, z czym związana jest bogata fauna bezkręgowców. 

Nie potwierdzono występowania ww. siedliska w obszarze. Wpisanie siedliska w standardowy Formularz danych obszaru było błędne. 
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Murawy kserotermiczne (Festuco - Brometea) – kod siedliska 6210 

Charakterystyka 

Ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, mające postać muraw o bogatym składzie gatunkowym. Występują w miejscach o 

dużym nasłonecznieniu, przy ekspozycji południowej i przy wysokich temperaturach powietrza i gleby - zwykle na rozległych stokach 

pagórków, stromych zboczach w dolinach rzecznych czy na eksponowanych ku południowi sztucznych stokach nasypów, wykopów.  

Z gatunków charakterystycznych notuje się wysoki udział takich gatunków jak oman wąskolistny Inula ensiflora, pszeniec różowy 

Melampyrum arvense, kostrzewa blada Festuca pallens, turzyca niska Carex humilis, rojownik pospolity Jovibarda sobolifera. 

W granicach obszaru Dolina Łachy siedlisko stwierdzone zostało na kilku metrach kwadratowych na południowym stoku wzniesienia w obrębie 

kopalni piasku w Smogorzówka. Z uwagi na niewielką powierzchnię siedliska i zły jego stan zachowania postanowiono zakwalifikować jez 

kategorią D. 

 

 

Murawy bliźniczkowe (Festuco-Brometea) (płaty bogate florystycznie) – 6230 

 

Charakterystyka 

Murawy bliźniczkowe są zbiorowiskami półnaturalnymi. Zajmują tereny, na których, po wyciętych lasach, ukształtowały się zbiorowiska łąk 

świeżych. Murawy powstały w wyniku ich długotrwałego, ekstensywnego wypasu, przy słabym nawożeniu lub jego braku (takie 

gospodarowanie spowodowało zakwaszenie gleby i jej ubożenie w składniki mineralne). Zbiorowiska te mogą się też rozwijać bezpośrednio w 

miejscach po wyciętych borach. Sam typ zbiorowiska i wszystkie budujące je gatunki są elementami naturalnymi. 

W górach murawy bliźniczkowe tworzą rozległe obszarowo, jednorodne płaty, czasami występujące w mozaice z kosodrzewiną lub grupami 

świerków. Są bardzo rozpowszechnione - różnej wielkości płaty muraw spotykamy na wszystkich niemal polanach górskich. Największe 

obszary zajmują w reglu górnym i w dolnej części piętra kosodrzewiny. W niższych położeniach górskich i na niżu zajmują zwykle bardzo 

niewielkie powierzchnie na wilgotnych brzegach oczek i torfowisk śródpolnych, na skrajach dróg, na mokrych wrzosowiskach i w 

prześwietleniach w wilgotnych postaciach boru nadmorskiego. 

Nie potwierdzono występowania  ww. siedliska w obszarze. W trakcie prac terenowych powadzonych w 2011 r. stwierdzono występowanie 

bliźniczki psiej trawki Nardus stricta, jednakże brak jest innych gatunków, które pozwoliły by na wyodrębnienie siedliska muraw 
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bliźniczkowych. Fragment zbiorowiska z nardu stricte występuje w obrębie rezerwatu PTPP proNatura Polder  w mozaice świeżych łąk 

użytkowanych ekstensywnie (6510) gdzie  prowadzony jest wypas koni. Przy utrzymaniu obecnego użytkowania, możliwe jest, iż w 

perspektywie wieloletniej wykształci się typowa murawa bliźniczkowa. 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

W tej części opis poszczególnych gatunków roślin objętych planem wg schematu – nazwa gatunku wraz z kodem, krótka charakterystyka, ogólny 

stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ, stan zachowania stanowisk w 

obszarze, zagrożenia. Umieszczenie zdjęć poszczególnych gatunków jest wskazane. 

 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

Modraszek telejus   Phengaris teleius – kod gatunku 6177 

Charakterystyka gatunku 

Modraszek telejus jest motylem dziennym z rodziny modraszkowatych Lycaenidae. dorosłych osobników wyraźnie zaznaczony jest dymorfizm 

płciowy. Rozpiętość skrzydeł waha się w zakresie 28–38 mm. Wierzch skrzydeł u samców błękitny z szeroką ciemną obwódką. Na skrzydłach 

stępuje dość wyraźny rząd niewielkich czarnych kropek. W połowie długości przedniego skrzydła dodatkowa kropka lub krótka poprzeczna 

kreska. Wierzch skrzydeł samicy silnie przyciemniony błękitne tło widoczne w nasadowej części skrzydła.   

Gatunek związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i węglanowymi. Preferuje tereny zakrzaczone, unika terenów otwartych. – 

preferuj ekstensywnie użytkowane środowiska rozmieszczone mozaikowo wśród zarośli i bardziej suchych środowisk łąkowych i pastwisk. 

Występowanie gatunku uzależnione jest od obecności rośliny pokarmowej – krwiściągu lekarskiego Sanguisora officinalis, sierpik barwierski 
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Serratula tinctoria czy wyka ptasia  Vicia cracca. 

Samica modraszka telejusa składa jaja na kwiatostanach krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis). Młoda gąsienica żyje w ukryciu, 

odżywiając się elementami kwiatostanów. Okres ten trwa 2–3 tygodnie, aż do osiągnięcia stadium larwalnego. Następnie gąsienica spada na 

ziemię (lub schodzi po łodydze rośliny żywicielskiej). Leżąc na ściółce imituje zagubioną larwę mrówki. Gąsienice w tym okresie są w stanie 

wydzielać substancje chemiczne (atraktory) działające niewybiórczo na wiele gatunków mrówek z rodzaju wścieklic (Myrmica). Po 

odnalezieniu przez robotnice leżącej zazwyczaj nieruchomo larwy rozpoczyna się proces jej adopcji. U modraszka telejusa trwa on średnio 

kilkadziesiąt minut. Gąsienica telejus wydziela w tym czasie z gruczołu nektarowego słodką substancję dodatkowo zachęcając mrówki do 

adopcji. Następnie, o ile zostanie zaakceptowana, przenoszona jest do wnętrza mrowiska. Po znalezieniu się w mrowisku gąsienica 

dostosowuje swoje feromony do konkretnych feromonów wydzielanych przez gatunek mrówek gospodarzy, co w większości przypadków, 

choć nie zawsze, zapewnia jej nietykalność. Wewnątrz gniazda larwa żywi się jajami i larwami mrówek, unikając w miarę możliwości 

kontaktu z robotnicami. W okresie między adopcją a przepoczwarzeniem zwiększa masę swojego ciała blisko stukrotnie. Przepoczwarzenie 

następuje w czerwcu w górnych warstwach mrowiska. Po trzech tygodniach od przepoczwarzenia wylęga się motyl dorosły, który następnie 

opuszcza mrowisko. 

Długość życia poszczególnych stadiów rozwojowych trwa w przypadku jaja − 8 dni, gąsienicy − 11 miesięcy, poczwarki − 3 tygodnie. Owad 

dorosły natomiast lata od początku lipca (na niektórych stanowiskach pojawia się już od końca czerwca) prawie do końca sierpnia, przy czym 

pojedyncze osobniki żyją bardzo krótko, w warunkach europejskich od 36 godzin do 3 dni. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Zestawienie wyników monitoringu gatunku w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 wykazało na jednym 

stanowisku niezadowalający stan zachowania (U1) a na drugim stanowisku właściwy stan zachowania (FV). 

Ranga w obszarze – mało istotna 

Liczba stanowisk – 1 loc. (dane z SDF), 1 loc. (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Brak istniejących zagrożeń 

Wymogi i możliwości ochrony 

Ekstensywne użytkowanie siedlisk łąkowych z rośliną żywicielską gatunku. 

Modraszek naustitous  Phengaris nausithous – kod gatunku 6179 

Charakterystyka gatunku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiatostan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwi%C5%9Bci%C4%85g_lekarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85sienica_%28larwa%29
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Gatunek motyla prowadzący dzienny tryb życia, z rodziny modraszkowatych Lycaenidae . Widoczny dymorfizm płciowy - skrzydła samca z 

wierzchu ciemnoniebieskie z szeroką, czarną obwódką i ciemnymi żyłkami. Na przednim skrzydle występuje rząd czarnych plamek (zazwyczaj 

nieobecny u samicy). Na tylnym skrzydle plamki nieobecne lub bardzo zredukowane. Wierzch skrzydeł samicy czarnobrunatny, sporadycznie z 

niebieskim nalotem w części nasadowej. U obu płci spodnia strona skrzydeł barwy brunatnej z pojedynczym rzędem biało obwiedzionych, 

czarnych plamek. Rozpiętość skrzydeł od 34 do 37 mm.  

Gatunek związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i węglanowymi. Preferuje tereny zakrzaczone, unika terenów otwartych. – 

wybiera środowiska na obrzeżach ekstensywnie użytkowanych łąk i trzcinowisk. Występowanie gatunku uzależnione jest od obecności rośliny 

pokarmowej – krwiściągu lekarskiego Sanguisora officinalis (rzadziej sierpik barwierski Serratula tinctoria czy wyka ptasia  Vicia cracca) oraz 

mrówki z gatunku Myrmica rubra.  

Podobnie jak w przypadku Modraszka tejeusa przez 2-3 tygodnie zyje na krwiściągu lekarskim, a następnie po osiągnięciu ostatniego 

stadium larwalnego spada na ziemie i leżąc zazwyczaj nieruchomo pod rośliną żywicielską oczekuje na adopcje przez robotnice mrówek 

rodzaju wścieklic (Myrmica). Dorosłe motyle spotykane są od połowy lipca do końca sierpnia, przy czym pojedyncze osobniki żyją nie 

dłużej niż trzy doby. Spijają nektar prawie wyłącznie z kwiatów krwiściągu lekarskiego. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Zestawienie wyników monitoringu gatunku w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 wykazało na jednym 

stanowisku niezadowalający stan zachowania (U1) a na drugim stanowisku właściwy stan zachowania (FV). 

Ranga w obszarze – mało istotna 

Liczba stanowisk – 1 loc. (dane z SDF), 1 loc. (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Brak istniejących zagrożeń 

Wymogi i możliwości ochrony 

Ekstensywne użytkowanie siedlisk łąkowych z rośliną żywicielską gatunku. 

 

Barczatka kataks  Eriogaster catax – kod gatunku 1074 

Charakterystyka gatunku 

Motyl prowadzący nocny tryb życia. Ciało owłosione, masywne o ubarwieniu różowo-brunatnym, z mało widocznym deseniem na tułowiu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubarwienie_ochronne
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Rozpiętość skrzydeł od 32 do 46 mm. Zewnętrzna część przedniego skrzydła jaśniejsza. Skrzydła tylne bez rysunku. Wyraźny dymorfizm 

płciowy, u samca nasadowa część przedniego skrzydła jest żółto-pomarańczowa. Skrzydło przednie samicy różowo-brunatne. Samce mają 

czułki grzebykowate, samice nitkowate ponadto samce charakteryzują się większymi wyrostkami na czułkach. U obu płci na żyłce poprzecznej 

występuje biaława plamka w ciemnej obwódce o nieostrych brzegach oraz żółtawa przepaska w zewnętrznej części skrzydła. U samicy na końcu 

odwłoka znajduje się poduszeczka z gęstych, szaro-czarnych włosków. Osobniki dorosłe żyją krótko. Gąsienice o znacznych rozmiarach i 

charakterystycznym ubarwieniu owłosione długimi białymi stojącymi włoskami. Roślinami pokarmowymi są rozmaite krzewy liściaste, głównie 

tarnina  Prunus spinosa i głóg krategus. Gatunek występuje w środowiskach kserotermicznych na zaawansowanych etapach sukcesji – zwykle 

zarośla tarniny i głogu – na miedzach i w obrębie zadrzewień śródpolnych. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Zestawienie wyników monitoringu gatunku w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 wykazało na jednym 

stanowisku zły stan zachowania (U2) a na drugim stanowisku właściwy stan zachowania (FV). 

Ranga w obszarze – istotna 

Liczba stanowisk – 3000  (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF), B (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Brak rzeczywistych zagrożeń gatunku. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Kozioróg dębosz  Cerambyx cerdo – kod gatunku 1088 

Charakterystyka gatunku 

Gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych, największy z występujących w Polsce przedstawicieli tej rodziny. Dorosły osobnik Cerambyx 

cerdo mierzy do 56 mm długości ciała. Czułki samicy są długości jej ciała, samca – o połowę dłuższe.  

W Polsce pokrywa się z zasięgiem dębu szypułkowego – występuje głównie na dębach szypułkowych i bezszypułkowych. Preferuje dobrze 

nasłonecznione, ponad wieloletnie drzewa, rosnące pojedynczo lub w niewielkich skupiskach. Lubi też stare, dobrze prześwietlone dąbrowy. 

Spotkać go można tylko na żywych drzewach. 

Samica składa jaja w spękania kory. Larwy żerują początkowo w korze, gdzie spędzają pierwszą zimę, następnie w łyku i twardzieli. Z 

uszkodzonego drzewa wypływa sok, tworząc na korze ciemne przebarwienia. Czas rozwoju to około 3 lata, w drewnie przesuszonym – nawet 

do 5 lat. Larwa jest jasnożółta z rdzawą głową, dorasta do 10 cm. Łączna długość żerowiska dochodzi do 1 m. Przepoczwarczenie następuje 

jesienią, jednak wnętrze drzewa opuszcza dopiero od maja do początku września. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82o_owada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymorfizm_p%C5%82ciowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymorfizm_p%C5%82ciowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czu%C5%82ki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odw%C5%82ok
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85sienica_%28larwa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3zkowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_bezszypu%C5%82kowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_%28las%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBerowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepoczwarczenie
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W granicach obszaru Dolina Łachy gatunek występuje głównie w obrębie Parku Podworskiego w Głębowicach, w płacie siedliska 91F0 oraz 

wzdłuż drogi w kierunku Biaław Wielkich. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Zestawienie wyników monitoringu gatunku wykazało, że na jednym stanowisku stwierdzono zły stan zachowania (U1) – 33,33%, a na dwóch 

stanowiskach niezadowalający stan zachowania (U1) – 66,67%. 

Ranga w obszarze – istotna. Silna populacja zlokalizowana jest w Parku w Głębowicach. 

Liczba stanowisk – R (dane z SDF), R (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), B (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Wycinanie zasiedlonych drzew, usuwanie martwego drewna, akty wandalizmu. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Zwiększanie ilości martwego drewna, dosadzanie dębów i jesionów wzdłuż dróg, ochrona zadrzewień przydrożnych. 

 

Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) – kod gatunku 1084 

Charakterystyka gatunku 

Gatunek rodziny żukowatych z podrzędu chrząszczy wielożernych. Relikt lasów pierwotnych. 

Osiąga długość ciała ok. 30 mm. Samica składa ok. 30 jaj. Larwy żerują wewnątrz dziupli przez 3-4 lata, osiągając do 10 cm długości ciała. 

Owady dorosłe również większość czasu spędzają w próchnowiskach w których się rozwijały, rzadko odbywając loty czy pobierając pokarm. 

Aktywniejsze są zazwyczaj w słoneczne dni, kiedy samce chętnie przesiadują na pniach drzew w pobliżu wylotu dziupli wydzielają 

charakterystyczny zapach wabiący samice, od którego powstała nazwa gatunkowa tych owadów. Pachnica dębowa jest gatunkiem narażonym na 

wyginięcie ze względu na zanik odpowiednich środowisk, tj. ekosystemów w znacznym stopniu nasyconych starymi, dziuplastymi drzewami. 

Bezwzględnym warunkiem występowania pachnicy dębowej jest obecność odpowiedniej liczby starych, dziuplastych drzew z obszernymi 

próchnowiskami, będącymi jej jedynym środowiskiem życia. Silnie preferowane są drzewa rosnące w nasłonecznieniu. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Zestawienie wyników monitoringu gatunku wykazało, że na 3 stanowiskach stwierdzono właściwy stan zachowania (FV) – 37,50%, 

niezadowalający stan zachowania (U1) zidentyfikowano na 4 stanowiskach – 50,00%, a na 1 stanowisku zły stan zachowania (U2) – 12,50%. 

Ranga w obszarze – istotna. Duża populacja zlokalizowana jest w Parku w Głębowicach. 

Liczba stanowisk – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF), B (po weryfikacji) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_%28biologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBukowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrz%C4%85szcze_wielo%C5%BCerne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_pierwotny
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_%28rozmiar%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Larwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach
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Zagrożenia 

Wycinanie zasiedlonych drzew, usuwanie martwego drewna, akty wandalizmu. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Zwiększanie ilości martwego drewna, dosadzanie dębów i jesionów wzdłuż dróg, ochrona zadrzewień przydrożnych. 

 

Piskorz Misgurnus fossilis – kod gatunku 1145 

Charakterystyka 

Ryba długość do 30 cm. Podłużne, walcowate ciało, lekko bocznie spłaszczone w tylnej części. Wokół otworu gębowego 10 wąsików (4 na 

górnej szczęce, 2 w kącikach ust i 4 krótkie na dolnej szczęce). Łuski niewielkie. Płetwy piersiowe u samców nieco dłuższe niż u samic. Płetwa 

ogonowa zaokrąglona. Potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym przy pomocy jelita. Wyjęty z wody wydaje charakterystyczny gwizd, 

powstający podczas wypuszczania powietrza. Grzbiet i głowa są brązowe lub brązowowczarne, boki i brzuch żółte lub pomarańczowoczerwone. 

Wzdłuż boków od oczu do nasady płetwy ogonowej biegnie szeroka, ciemnobrązowa lub czarna smuga, obrzeżona z obu stron ciemnym 

paskiem. Brzuch pokryty ciemnymi plamkami. Płetwy żółtobrązowe pokryte ciemnymi plamkami. 

Zamieszkuje wody słabo natlenione, zazwyczaj w zbiornikach o mulistym dnie z wodą stojącą i wolno płynącą, np. w rowach melioracyjnych, 

kanałach, odnogach rzek, starorzeczach, stawach. Dzień spędza ukryty przy dnie. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia pływa tuż przy 

powierzchni wody. 

W obszarze występuje w górnym odcinku cieku Graniczna Woda (Łacha) 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Gatunek nie badany w ramach monitoringu GIOŚ 

Ranga w obszarze - istotna 

Liczba stanowisk – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF), B (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Zanieczyszczenie wód, hodowla zwierząt  

Wymogi i możliwości ochrony 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85siki
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Wykonać analizę możliwości odtworzenia zastawek umożliwiających migracje ryb w górę cieku. W przypadku takiej możliwości wykonać 
zastawki o wysokości piętrzenia powinna wynosić nie więcej jak 30cm, z przelewem niskiej wody 10 cm 
 

Koza Cobitistaenia (Cobitis taenia taenia)– kod gatunku 1149 

Charakterystyka 

Osiąga przeciętnie ok. 10 cm, maksymalnie 13,5 cm długości. Posiada obronne, ruchome kolce w okolicy oka. Łuski bardzo drobne. 

Krawędź płetwy ogonowej lekko zaokrąglona. Mały otwór gębowy w położeniu dolnym, otoczony sześcioma wąsami. Pęcherz pławny 

szczątkowy, aby podpłynąć pod powierzchnię wody koza musi wykonywać wężowate ruchy. 

Grzbiet brązowoszary, pokryty ciemnymi plamkami. Wzdłuż boków biegną dwa, rzadziej jeden, szereg 10-20 dużych, okrągłych, ciemnych 

plam. U nasady płetwy ogonowej jedna występuje duża ciemna plama. Brzuch ma biały lub żółtawy. 

Żyje w rzekach, stawach i jeziorach, szczególnie w miejscach o piaszczystym, kamienistym, rzadziej mulistym, dnie. Żyje przy dnie, chętnie 

zagrzebuje się w podłożu, tak że widać jej tylko oczy i płetwę ogonową. 

W granicach obszaru Dolina łachy gatunek występuje w rzece Łacha 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Zestawienie wyników monitoringu gatunku wykazało na 2 stanowiskach właściwy stan zachowania (FV). -  22,22%,  a na 5 stanowiskach 

niezadowalający stan zachowania (U1) – 55,56%  

Ranga w obszarze - xx 

Liczba stanowisk – V (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Zanieczyszczenie wód, hodowla zwierząt  

 

Wymogi i możliwości ochrony 

Wykonać analizę możliwości odtworzenia zastawek umożliwiających migracje ryb w górę cieku. W przypadku takiej możliwości wykonać 
zastawki o wysokości piętrzenia powinna wynosić nie więcej jak 30cm, z przelewem niskiej wody 10 cm 

 

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – kod gatunku 1166 

Charakterystyka 

Gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae), który prowadzi wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne 

siedliska, zwłaszcza niezarybione zbiorniki czystej wody stojącej o gęstej roślinności, a także pobliskie lasy. Osiąga długość ciała 11-18cm. 

Posiada smukłe
, 

masywne i walcowate ciało, szeroką
 
i płaską głowę, otwory nosowe umieszczone na samym końcu nozdrzy .Dobrze 

zbudowana, lekko sklepiona i wydłużona głowa wyraźnie odgranicza się od tułowia. Zarówno szczęka, jak i żuchwa są uzębione. Oczy złote 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uski_%28ryby%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_%28geografia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82azy_ogoniaste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Salamandrowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuchwa
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lub żółte
 
z okrągłymi źrenicami, gruczoły przyuszne niewidoczne.  

Grzbiet ulega spłaszczeniu grzbietowobrzusznemu. Skóra z licznymi brodawkami gruczołowymi. Kończyny są silnie umięśnione, i 

zakończone długimi palcami  bez błon pławnych i modzeli. Przednie łapy kończą się czterema palcami, podczas gdy tylne pięcioma. 

Zarówno grzbiet, jak i boki ciała są ciemne, w kolorze od popielatego, poprzez brązowy i oliwkowy, do czarnego, pokryte ciemnymi 

plamkami. Charakterystyczne tylko dla tego gatunku traszki są białe kropki, występujące na wierzchołkach brodawek skórnych po bokach 

ciała. Druga charakterystyczna cecha to czarno-żółte pierścieniowate prążki na palcach wszystkich kończyn. Brzuszna powierzchnia ciała ma 

kolor żółty lub pomarańczowy. Okolica gardła jest czarna do żółtawej z białym plamkowaniem. Boki głowy zdobi białe lub srebrne 

cętkowanie. 

Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samice przerastają płeć przeciwną, słabiej od nich zbudowaną. Szata godowa występuje tylko u 

samców.  

W obszarze gatunek stwierdzono ma jednym stanowisku. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

W ramach monitoringu GIOŚ gatunek badany był na 1 stanowisku gdzie stan zachowania oceniony został jako niezadowalający (U1) 

Ranga w obszarze – ważna. Gatunek związany ze stawami, występujący nielicznie w obszarze. 

Liczba stanowisk – V (dane z SDF), 2 loc. (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), C (po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Brak istotnych zagrożeń. 

Wymogi i możliwości ochrony 

Brak konieczności podejmowania działań ochronnych.  

 

 

Kumak nizinny (Bombina bombina) – kod gatunku 1188 

Charakterystyka 

 

Płaz osiągający długość ciała do 6 cm. Głowa płaska, całe ciało silnie spłaszczone. Oczy małe, przesunięte do tyłu głowy. Brak błon 

bębenkowych i gruczołów przyusznych. Kończyny tylne słabo umięśnione, błony pływne słabo rozwinięte. Skóra na grzbiecie ciała pokryta 

dużymi gruczołami jadowymi i śluzowymi. Grzbiet ciała ubarwiony na kolor brązowo-oliwkowy lub szary. Brzuch ciała pokryty jest 

jaskrawo czerwonymi plamami o charakterystycznym kształcie, na mniej lub bardziej popielatym tle. Na tle tym oprócz wydatnych 

czerwonych plam występują jeszcze inne, niewielkie plamki białego koloru, szczególnie na bokach ciała. Skóra kumaka, nawet przy 

niewielkim podrażnieniu wydziela gęsty, pieniący się śluz zawierający jad. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruczo%C5%82y_przyuszne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruczo%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modzele_%28zoologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymorfizm_p%C5%82ciowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szata_godowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruczo%C5%82y_przyuszne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruczo%C5%82
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Gatunek typowo wodny. Jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy. Odżywia się głównie larwami i postaciami dorosłymi owadów 

wodnych, pająków i skorupiaków. Jesienią, gdy temperatura wody spadnie poniżej ok. 10 stopni Celsjusza, kumaki opuszczają zbiorniki 

wodne i wychodzą na ląd w poszukiwaniu miejsca na zimowanie. Na sen zimowy wybierają nory ziemne, gdzie zimują na głębokości ok. 50 

cm, zwykle gromadnie, często wspólnie z ropuchami i traszkami. 

W obszarze gatunek stwierdzono w stawach w Parku w Głębowicach oraz ma jednym stanowisku w lesie 91E0 między Białawymi wielkimi 

a Czaplicami. Duże populacje występują również w granicach rezerwatu PTPP proNatura Polder oraz Ruskie Łąki oraz w obrębie Barkowo, 

gm. Żmigród 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

W ramach monitoringu GIOŚ gatunek badany był na 2 stanowiska gatunku  gdzie stan zachowania oceniony został jako niezadowalający (U1) 

Ranga w obszarze – ważna. Gatunek związany ze stawami występujący dość licznie w obszarze. 

Liczba stanowisk – R (dane z SDF), R (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), B (po weryfikacji) 

PTPP proNatura przeprowadziła w swoich rezerwatach Polder i Ruskie Łąki program renaturyzacji oczek wodnych tworząc nowe siedliska dla 

gatunku. Dzięki temu populacja gatunku w obszarze zwiększyła się. 

Zagrożenia 

Ewolucja biocenotyczna 

Wymogi i możliwości ochrony 

Usunięcie, za pomocą siatek, torfowca i rzęsy wodnej z tafli wody  

 

 

Wydra (Lutra lutra) – kod gatunku 1355 

 

Charakterystyka 

 

Gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, jedyny żyjący w Polsce w stanie naturalnym przedstawiciel rodzaju Lutra. 

Długość ciała: 70 – 90 cm, ogona 35 – 60 cm, masa ciała – około 10 kg. Górna część ciała ubarwiona na brunatno, spód ciała dużo jaśniejszy. 

Związana jest ze środowiskiem wodnym. Spotkać ją można nad brzegiem Bałtyku, nad brzegami rzek, potoków, stawów i jezior. Buduje na ich 

brzegu nory, wejście do których znajduje się pod powierzchnią wody. Oprócz tego otworu wejściowego, nory wydry posiadają jeszcze otwory 

wentylacyjne, znajdujące się pod korzeniami drzew. Czasami zajmuje też gotowe nory wykonane przez lisa, czy borsuka. 

Doskonale pływa. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami wodnymi i błotnymi. Na polowania 

wychodzi nocą. Od wody oddala się bardzo niechętnie. Jeśli jednak głód zmusi ją do szukania pożywienia, potrafi podejmować nawet dalekie 

wędrówki, w czasie których może czynić szkody również w gospodarstwach rolniczych, polując na drób domowy. Obecnie są to jednak bardzo 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sen_zimowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lutra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borsuk
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rzadkie przypadki. 

W obszarze gatunek stwierdzono w stawach w Parku w Głębowicach. Obszar Natura 2000 Dolina Łachy stanowi ważny korytarz migracyjny 

dla gatunku, którego ślady obserwowane są wzdłuż rzeki Łachy. Gatunek przemieszcza się pomiędzy Baryczą a Odrą. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Gatunek nie badany w ramach monitoringu GIOŚ . 

Ranga w obszarze – ostoja wykorzystywana przez gatunek głównie jako korytarz migracyjny.  

Liczba stanowisk – 1-5i (dane z SDF), 1-5i (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), D (po weryfikacji) 

Stwierdzono pojedyncze osobniki w obszarze-  stawy w Paru w Głębowicach. Głównie migrujące osobniki wzdłuż Łachy. 

Zagrożenia 

- 

Wymogi i możliwości ochrony 

-  

 

 

Bóbr europejski (Castor fiber) – kod gatunku 1337 

 

Charakterystyka 

 

Jest największym europejskim gryzoniem. Długość ciała dorosłego bobra  przekracza metr a masa wynosi 15 – 24 kg. Ogon spłaszczony 

pokryty pseudołuskami, barwa ciała brunatna, ciemnobrązowa do czarnej. Bobry pływają zanurzając całe ciało, wyjątkiem głowy i grzbietu. 

Kończyny przednie są krótkie. Prowadzi głównie nocny tryb życia 

Występuje głównie w lasach łęgowych nad strumieniami, rzekami, jeziorami. Latem bobry żywią się głównie roślinami wodnymi i 

przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem drzew liściastych (najczęściej topoli, wierzby), które zgromadziły w lecie. Drzewa stanowią jeden z 

budulców żeremi. Bobry bez problemu ścinają drzewa w okolicach rzek. Starają się ścinać drzewo w ten sposób, aby przewróciło się ono w 

kierunku rzeki. Kopią nory w brzegach rzek oraz wałach przeciwpowodziowych lub w brzegach jezior. W przypadku braku dogodnych miejsc 

budują kopce z gałęzi i mułu, otoczone wodą, zwane żeremiami. Wejście do nory znajduje się pod wodą. Nora zaopatrzona jest także w otwór 

wentylacyjny.  

W obszarze gatunek stwierdzono w stawach w Parku w Głębowicach oraz w kilku miejscach na cieku. W takcie prac terenowych 

prowadzonych na potrzeby PZO stwierdzono, iż zniszczona została jedna tama gatunku. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%82%C4%99gowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Topola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeremie
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W ramach monitoringu GIOŚ gatunek badany był na 1 stanowisku gdzie stan zachowania oceniony został jako niezadowalający (U1) 

Ranga w obszarze – ważna. Gatunek związany ze stawami występujący nielicznie w obszarze. 

Liczba stanowisk – V (dane z SDF), V (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – D (dane z SDF), D(po weryfikacji) 

Zagrożenia 

- 

Wymogi i możliwości ochrony 

- 

 

1335 Suseł moregowany Spermophilus citellus (=Citellus citellus) 

 

 Po zakończeniu prac terenowych w przedmiotowym obszarze - na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” gatunek 

dodany został do listy przedmiotów ochrony. Gatunek ten od 2008 r. jest reintrodukowany w obszarze w ramach projektu realizowanego przez 

organizację ekologiczną Salamandra. Gatunek wsiedlony został na jednym izolowanym stanowisku w Głębowicach i wciąż zasilany jest 

nowymi osobnikami – nie wiadomo zatem na ile stabilna może być populacja i jakie są szanse jej zachowania. Brak jest wieloletniego 

monitoringu, który oceniłby stan populacji i szanse jej przetrwania po zakończeniu projektu. Stad w ramach prac nad planem zadań 

ochronnych stwierdzono konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o tym przedmiocie ochrony.  

            
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

- 

Ranga w obszarze – ważna. Jedyne stanowisko gatunku zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000. 

Liczba stanowisk – V (dane z SDF),  

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF),  

Zagrożenia 

- 

Wymogi i możliwości ochrony 

- 

 

Mopek (Barbastella barbastellus) – kod gatunku 1308 

 

Charakterystyka 
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Długość ciała 45–60 mm, rozpiętość skrzydeł 240–380 mm, masa ciała 7,5–15 g. Grzbiet ciała ma kolor od ciemnobrązowego do prawie 

czarnego, brzuch ciała jest jaśniejszy. Krótkie uszy zrośnięte nasadami nad czołem, pyszczek płaski. Występuje głównie w okolicach lesistych, 

zarówno na niżu jak i na wyżynach. Żeruje w lasach i na ich obrzeżach, na terenach zakrzewionych, nad ciekami wodnymi o zarośniętych 

brzegach. Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. Na jesieni często spotykany w szczelinach 

mostów. Gatunek ten tworzy niewielkie kolonie rozrodcze składające się z kilku – kilkudziesięciu samic, które na swoje schronienia wybierają 

najczęściej szczeliny w drzewach (także pod odstającą korą), rzadziej drewniane obicia domów stojących w lesie lub jego pobliżu. Gody tego 

gatunku przypadają na późne lato i jesień. W tym czasie obserwuje się wzmożoną aktywność mopków przy schronieniach zimowych i wewnątrz 

nich. Mopki są bardzo przywiązane do swoich kryjówek, zwłaszcza do zimowisk. Największym zagrożeniem dla gatunku jest utarta schronień 

zimowych skupiających dużą liczbę osobników, gdyż jest to gatunek osiadły, przemieszczający się na niewielkie odległości. Kryjówki zimowe 

położone są najczęściej w odległości 30-40 km od letnich, jednak część populacji może odbywać dalsze wędrówki.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

W ramach monitoringu GIOŚ gatunek badany był na 4 stanowiskach: na 2 stanowiskach stan zachowania oceniono jako niezadowalający (U1) 

– 50,00%, na pozostałych dwóch  stanowiskach oceniono jako właściwy (FV) – 50,00% 

Ranga w obszarze – istotna  

Liczba stanowisk – R (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Zagrożenia  
Stosowanie pestycydów, wycinka lasu, eksploatacja lasu bez odnawiania,  

Wymogi i możliwości ochrony 

Zachowanie drożności korytarzy ekologicznych.  

 

Nocek duży (Myotis myotis) – kod gatunku 1324 

 

Charakterystyka 

Długość ciała wynosi 7-8 cm, rozpiętość skrzydeł 35-44 cm, masa ciała 25-40 g. Uszy owalne, dosyć szerokie. Ciało ma ubarwienie dość 

zróżnicowane u różnych osobników. Grzbiet ciała ma barwę od szarobrunatnej (u osobników młodocianych) do brązowej (u dorosłych), spód 

ciała jest biały. Skrzydła mają barwę ciemnobrązową. 

Jest gatunkiem synantropijnym, a jego żerowiska zlokalizowane są najczęściej na obszarach leśnych, rzadziej na terenach otwartych. Poluje 

m.in. na owady poruszające się w leśnej ściółce np. chrząszcze biegaczowate (Carabidae). Jego głównymi zimowiskami są sztolnie i innego 

rodzaju podziemia. Jako gatunek ciepłolubny najczęściej spotykany jest w dużych kubaturowo schronieniach o stabilnym mikroklimacie. 

Pojedyncze osobniki zimują również w małych, przydomowych piwniczkach, przepustach wodnych, szczelinach mostów i dziuplach. Letnie 

schronienia kolonii rozrodczych to najczęściej ciepłe strychy budynków, sporadycznie jaskinie lub inne duże podziemia. Kolonie rozrodcze 
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mogą być bardzo duże, liczące nawet do dwóch tysięcy osobników. Najczęściej jednak spotyka się takie, w których liczba dorosłych samic nie 

przekracza kilkudziesięciu.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

W ramach monitoringu GIOŚ gatunek badany był na 9 stanowiskach: na 5 stanowiskach stan zachowania oceniono jako niezadowalający (U1) 

– 50,00%, na 3 stanowiskach oceniono jako zły (U2) – 30,00%, a tylko na 1 stanowisku jako właściwy (FV) – 10,00% 

Ranga w obszarze – istotna  

Liczba stanowisk – R (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), xx (po weryfikacji) 

Zagrożenia  
Stosowanie pestycydów, wycinka lasu, eksploatacja lasu bez odnawiania,  

Wymogi i możliwości ochrony 

Zachowanie drożności korytarzy ekologicznych.  

 

 

 

Różanka Rhodeus sericeus amarus (=Rhodeus amarus)– 1134  

 

Charakterystyka  

 

Gatunek bytujący w silnie zarośniętych roślinnością, przybrzeżnych partiach wody. Ciało silnie wygrzbiecone, bocznie ścieśnione. Otwór 

gębowy mały, końcowy. Łuski duże, 34-38 wzdłuż ciała, linia boczna zaznaczona tylko na pierwszych 5-6 łuskach. Płetwa grzbietowa z 12-13, 

a odbytowa z 11-13 promieniami. Zęby gardłowe jednorzędowe, 5-5. U samic pojawia się w okresie tarła długie, rurkowate pokładełko. 

Grzbiet zielonoszary, do czarniawego. Boki jaśniejsze, srebrzyście lśniące, z długą, mieniącą się, zielononiebieską wstęgą. Strona brzuszna 

biała, różowo połyskująca. W okresie tarła samiec przybiera szatę godową. Jego gardło, piersi i przednia część brzucha stają się czerwone, 

grzbiet i tylna część ciała mienią się niebieskawozielono. Długość 5-6 cm, maksymalnie 9 cm. Różanka jest jedynym krajowym 

przedstawicielem ryb ostrakofilnych – do rozrodu wykorzystuje małże z rodziny Unionidae (w których odbywa się zapóźnienie i rozwój 

młodych osobników).   

 

Gatunek nie występuje w obszarze. Uznawany jest za jeden z najbardziej wyspecjalizowanych gatunków o wąskim zakresie tolerancji zmian 

siedliska.  Preferuje wody stojące lub wolno płynące, jeziora, stawy starorzecza i kanały. W rzekach występuje w jej górnym i dolnym biegu w 

miejscach zarośniętych roślinnością zanurzoną o dnie mulistym. Jej obecność związana jest z występowaniem małży z rodziny Unionidae, 
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których obecności nie stwierdzono na całej długości Łachy w obszarze natura 2000. 

 

Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

(Corynephorus, 

Agrostis) 

2330 S1 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U1 

Stan siedliska poprawia się 

prowadzona jest 

ekstensywna gospodarka 

poprzez wypas i koszenie. Z 

gatunków ekspansywnych 

pojawia się brzoza 

brodawkowata Betula 

pendula i trzcinnik 

piaskowy Calamagrostis 

epigejos   

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

FV 

Ekspansja  krzewów i 

podrostów drzew  
brak danych FV 

Gatunki ekspansywne  brak danych U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie)  

brak danych FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 



66 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Występowanie 

procesów eolicznych 
brak danych FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

muraw 

kserotermicznych 

brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 S4 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

U1 

Niewielka ekspansja 

ostrożenia polnego Cirsium 

arvense, i wiązówki błotnej 

Filipendula ulmaria 

.Pojedyncze egzemplarze 

olszy czarnej Alnus glutinosa 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 



67 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Udział gatunków 

krzewów i drzew 
brak danych FV 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 S2 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U2 

Płat silnie zdegenerowany, 

okresowo zalewany. 

Nieskoszony od kilku lat. 

Ekspansja gatunków takcih 

jak: wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare, głogu 

Crataegus i olszy czarnej 

Alnus glutinosa 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Udział gatunków 

krzewów i drzew 
brak danych U1 



68 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U2 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 S3 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U1 

Brak regularnego 

użytkowania kośnego na 

całej powierzchni płatu. Od 

strony płd. – wsch. siedlisko 

zarasta tarniną  Prunus 

spinosa i głogiem Crataegus. 

Z gatunków ekspansywnych 

trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos . 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U1 

Gatunki dominujące  brak danych FV 

Udział gatunków 

krzewów i drzew 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 



69 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 S1 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

U1 

Ekspansja olszy Alnus 

glutinosa i trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis 

epigejos. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Udział gatunków 

krzewów i drzew 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 



70 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 S4 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

U1 

Płat użytkowany 

ekstensywnie – prowadzony 

jest wypas oraz koszenie. W 

płd. wsch. części nawiązuje 

składem do muraw 

bliźniczkowych – udział 

bliźniczki psiej trawki  

Nardus stricta – jednakże 

brak innych gatunków 

kwalifikujących siedlisko do 

murawy bliźniczkowej. Brak 

znaczących zagrożeń. 

Niewielki udział  trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis 

epigejos  i pokrzywy 

zwyczajnej Urtica dioica  

. Na rowach wzdłuż 

siedliska silnie rozwija się 

olsza czarna Alnus 

glutinosa.  

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Cenne składniki flory brak danych FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne 

gatunki roślin 

zielnych 

brak danych U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych FV 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

6510 S9 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV U1 

Ekspansja olszy czarnej 

Alnus glutinosa.  

od strony rowu 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 

zlokalizowanego w 

północnej części płata 

siedliska.  Gatunki dominujące  brak danych FV 

Cenne składniki flory brak danych U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne 

gatunki roślin 

zielnych 

brak danych FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 S7 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U1 

Ekspansja olszy czarnej 

Alnus glutinosa i pokrzywy 

zwyczajnej Urtica dioica. Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 
Gatunki dominujące  brak danych U1 

Cenne składniki flory brak danych U2 



72 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych U1 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 S6 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

FV 

Użytkowane ekstensywnie.: 

wypas i koszenie ze 

zbiorem biomasy. Płat 

poprzecinany rowami oraz 

oczkami wodnymi. 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

FV 

Gatunki dominujące  brak danych FV 

Cenne składniki flory brak danych FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 



73 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 S3 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 
U2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

początek sukcesji wtórnej, 

postępująca ekspansja 

trzciny pospolitej 

Phragmites australis i silna 

ekspansja trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis 

epigejos , głogu Crataegus i 

olchy Alnus glutinosa. 

Siedlisko niejednorodnie 

koszone.  

 

 

 

 

 

 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Cenne składniki flory brak danych U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 



74 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5, S8, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV  

 

 

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płat użytkowany 

ekstensywnie. Zaznacza się 

udział trzciny pospolitej 

Phragmites australis i silna 

ekspansja trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis 

epigejos . Brak zadrzewień i 

zakrzewień. 

 

 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Cenne składniki flory brak danych U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych U1 

Ekspansywne gatunki 

roślin zielnych 
brak danych U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych FV 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych F1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 



75 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

 

 

 

 

 

6510  

 

S1 

Powierzch

nia 

siedliska 
 brak danych U1 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

Płat użytkowany 

ekstensywnie. Zaznacza się 

udział pokrzywy zwyczajnej 

Urtica dioica, pojedyncze 

egzemplarze  olszy czarnej 

Alnus glutinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych FV 

Cenne składniki 

flory 
brak danych U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne 

gatunki roślin 

zielnych 

brak danych U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych FV 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

6510 S2 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV U1 

Płat nieregularnie 

użytkowany ekstensywnie –

Brak znaczących zagrożeń. 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 

Od strony północnej 

graniczy z rowem – 

ekspansja olszy czarnej 

Alnus glutinosa od strony 

rowu.   

 

Gatunki dominujące  brak danych FV 

Cenne składniki flory brak danych U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
brak danych FV 

Ekspansywne 

gatunki roślin 

zielnych 

brak danych FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
brak danych U1 

Martwa materia 

organiczna 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunek 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 



77 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunek 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

91E0 
S1, S2, 

S4, 

Populacja   brak danych U1 

U1 

Część siedliska zniszczona 

przez wiatrołom i zabiegi 

uprzątające po wiatrołomie. 

Drzewostan przerzedzony. 

Zubożony ponieważ są też 

gatunki w drzewostanie 

sosna zwyczajna  Pinus 

sylvestris i  świerk pospolity 

Picea bies. Dominuje dąb 

który zachował się po 

wiatrołomie. Występuje też 

leszczyna pospolita Corylus 

avellana, kruszyna pospolita 

Frangula alnus 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

brak danych FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

brak danych XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych  

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U1 

Naturalność koryta 

rzecznego  
brak danych   FV  

Reżim wodny brak danych FV 

Wiek drzewostanu  brak danych U1 

Pionowa struktura 

drzewostanu 
brak danych U1 



78 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunek 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskiwaniem 

drewna 

brak danych U1 

Inne zniekształcenia brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

91E0 
S12, S5, 

S3 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U1 

Część siedliska zniszczona 

przez wiatrołom i zabiegi 

uprzątające po wiatrołomie. 

Drzewostan zubożony 

ponieważ dominuje d dąb, 

zachwiane są stosunki 

ilościowe w 

poszczególnych piętrach 

lasu z uwagi na wiatrołom. 

Odnowienie jesionowe jest 

ale nie ma nasadzeń. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych U1 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

brak danych FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 
brak danych XX 



79 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych  

brak danych XX 

Zniszczenia 

mechaniczne 
brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
brak danych U1 

Reżim wodny brak danych FV 

 Wiek drzewostanu  brak danych U1  

 
Pionowa struktura 

drzewostanu 
brak danych U1  

 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskiwaniem 

drewna 

brak danych U1  

 Inne zniekształcenia brak danych FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 



80 

 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

91E0 S6 ,S8,S9 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

FV  
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

 

Gatunki dominujące  brak danych FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

brak danych FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 
brak danych XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych  

brak danych XX 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
brak danych FV 

Reżim wodny brak danych FV 

 Wiek drzewostanu  brak danych FV  

 
Pionowa struktura 

drzewostanu 
brak danych FV  



81 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskiwaniem 

drewna 

brak danych FV  

 Inne zniekształcenia brak danych FV  

 
Naturalność koryta 

rzecznego 
Brak danych U1  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

91E0 S10, S7 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

U1 
Drzewostan jednowiekowy, 

brak podrostów drzew. 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
brak danych FV 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

brak danych FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 
brak danych XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych  

brak danych XX 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu  
brak danych U1 

Reżim wodny brak danych FV 

 Wiek drzewostanu  brak danych U2  

 
Pionowa struktura 

drzewostanu 
brak danych U1  

 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskiwaniem 

drewna 

brak danych U1  

 Inne zniekształcenia brak danych FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 



83 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Łęgowe lasy 

dębowo – 

wiązowo – 

jesionowe 

(Filario- 

Ulmetum) 

91F0 S8, S11 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

FV 

Płat zlokalizowany wzdłuż 

cieku, dominują kilkuset 

letnie okazy dębu. 
 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

brak danych XX 

FV 

Gatunki dominujące  brak danych FV 

Liczba gatunków 

„wiąz, dąb, jesion” 

występujących w 

drzewostanie 

brak danych FV 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

brak danych FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie  

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych FV 

Wiek drzewostanu  brak danych U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
brak danych FV 



84 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Struktura przestrzenna 

i pionowa 

drzewostanu  

brak danych FV 

Przejawy procesu 

grądowienia 
brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny  

brak danych FV  

 

Stosunki wodno-

wilgotnościwe 
 FV 

 

Mechaniczne 

zniszczenia runa i 

gleby 

 FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

 FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

 

 



85 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynetalny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

9170 S1,S6,S3 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U1 

Obecny świerk pospolity 

Picea abies w drzewostanie, 

brak graba Carpinus betulus 

  

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

brak danych U1 

U1 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

brak danych U1 

Udział graba brak danych U2 

Udział gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

brak danych U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie  

brak danych U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

brak danych U1 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U1 



86 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Wiek drzewostanu  brak danych U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
brak danych U1 

Struktura przestrzenna 

i pionowa 

drzewostanu  

brak danych U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

brak danych U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny  

brak danych U1  

 

Stosunki wodno-

wilgotnościwe 
brak danych XX 

 

Mechaniczne 

zniszczenia runa i 

gleby 

brak danych FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

 



87 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynetalny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

9170 S2 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych U1 

U2 

Obecny świerk pospolity 

Picea abies w drzewostanie 

oraz sosna w wydzieleniu 64 

k. Bardzo ekspansywny 

udział trzcinnika piaskowego 

Calamagrostis epigejos  . 
 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

brak danych XX 

 U2 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

brak danych U1 

Udział graba brak danych U2 

Udział gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie  

brak danych U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno brak danych FV 



88 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U1 

Wiek drzewostanu  brak danych FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
brak danych FV 

Struktura przestrzenna 

i pionowa 

drzewostanu  

brak danych U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

brak danych U2 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny  

brak danych U2  

 

Stosunki wodno-

wilgotnościwe 
 FV 

 

Mechaniczne 

zniszczenia runa i 

gleby 

 FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

 U1 



89 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynetalny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

9170 S4,S5 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych FV 

U2 

W drzewostanie udział  

takich gatunków jak sosna 

zwyczajna  Pinus sylvestris 

  

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

brak danych U2 

U2 

Gatunki dominujące  brak danych U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

brak danych FV 

Udział graba brak danych U2 



90 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Udział gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie  

brak danych U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 U1 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno 

wielowymiarowe  
brak danych U2 

Wiek drzewostanu  brak danych U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
brak danych U1 

Struktura przestrzenna 

i pionowa 

drzewostanu  

brak danych U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

brak danych FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny  

brak danych FV  



91 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

 

Stosunki wodno-

wilgotnościwe 
 FV 

 

Mechaniczne 

zniszczenia runa i 

gleby 

 FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

 FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

1188 Z2 

Populacja  brak danych XX 

U1 

 
 

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych U2 

U1 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych U2 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych 
 

FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z3 

populacja  brak danych XX 

U1 

Prowadzona jest ochrona 

czynna gatunku. Brak 

rzeczywistych zagrożeń. 
Struktura i 

funkcje 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych FV 

FV 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 



93 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych U2 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

  U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z4 

populacja  brak danych XX 

U1 

Stanowisko gatunku w 

obrębie rezerwatu 

społecznego PTPP pro 

Natura „Polder” gdzie 

prowadzona jest ochrona 

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych U2 

FV 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 



94 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych 
 

U2 

czynna gatunku. Brak 

rzeczywistych zagrożeń. 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych 
. 

U1 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z5 

populacja  brak danych XX 

U1 U1 

Siedlisko gatunku 

zagrożone przez spływy 

powierzchniowe z pól – 

zagrożenie eutrofizacją oraz 

zasypywaniem. 

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych 

 

U2 

Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych U2 



95 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych U1 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych 
 

U1 

Obecność płycizn brak danych 
. 

FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony  

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z6 

populacja   XX 

U2 

Zbiorniki w których 

występuje gatunek znajdują 

się w kompleksie 91E0* 

należącym do lasów 

państwowych. W PUL w 

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych FV 

U1 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych U2 



96 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych FV 

płacie siedliska planowane 

są zabiegi: rębnia zupełna 

co stanowi zagrożenie dla 

siedliska gatunku i wpłynąć 

może na zmianę warunków 

siedliskowych 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych U2 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

  U2 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z7 

populacja  brak danych XX 

U1 

Zbiorniki w których 

występuje gatunek znajdują 

się w kompleksie 91E0* 

należącym do lasów 

państwowych. W PUL w 

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych U1 

U1 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 



97 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych FV 

płacie siedliska planowane 

są zabiegi: rębnia zupełna 

co stanowi zagrożenie dla 

siedliska gatunku i wpłynąć 

może na zmianę warunków 

siedliskowych  

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych U2 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

 Droga asfaltowa brak danych FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U2 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z9 

populacja  brak danych XX 
 

 

 

 

 

 

Siedlisko gatunku nie jest 

zagrożone Struktura i 

funkcje 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych U1 

U1 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych U2 

U1 

 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych 
 

U1 

Obecność płycizn brak danych U2 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

 
Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV  

 Droga asfaltowa brak danych FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z10 

Populacja  brak danych U1 

U1 

Populacja zasiedlająca dęby 

w obrębie siedliska 91F0, 

stanowiący korytarz 

ekologiczny gatunku.   
 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych 

 

U1 
U1 

Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych U2 



99 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych U1 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych 
 

U1 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych U1 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z11 

populacja  brak danych U2 

U2 

Populacja wzdłuż drogi 

prowadzącej z Głębowic do 

Czaplic. Część drzew 

została w ostatnich latach 

wycięta. 

Struktura i 

funkcje 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych U1 

U2 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych FV 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

  U2 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z15 

populacja  brak danych FV 

U1 

Populacja zlokalizowana w 

Parku w Głębowicach, 

gdzie występuje 

najliczniejsza populacja 

gatunku w obszarze Dolina 

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych FV 

U1 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 



101 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych FV 

Łachy. Park o powierzchni 

ok. 28 ha z liczbą ponad 

800 drzew dziuplastych. 

Klucze miejsce dla gatunku 

w obszarze.  Zagrożeniem 

są akty wandalizmu, 

wycinanie starych dębów 

lub ewent renowacja pałacu 

i parku, wiatrołomy. 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych 
 

U1 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z17 

populacja  brak danych FV 

 U1 

Najliczniejsza populacja 

gatunku w obszarze Dolina 

Łachy. Park o powierzchni 

ok. 28 ha z liczbą ponad 

800 drzew dziuplastych. 

siedlisko 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych FV 

Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych 

 

U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych U1 

 

Kluczowe miejsce dla 

gatunku w obszarze.  

Zagrożeniem są akty 

wandalizmu, wycinanie 

starych dębów lub 

ewentualna renowacja 

pałacu i parku, wiatrołomy. 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych U1 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z18 

populacja  brak danych U1 U1 

U1 

Populacja zasiedlająca dęby 

w obrębie siedliska 91F0, 

stanowiący korytarz 

ekologiczny gatunku.   
 

siedlisko 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych FV 

U1 
Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych FV 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Obecność płycizn brak danych FV 

Obecność ryb brak danych U1 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych FV 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych FV 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych FV 

Droga asfaltowa brak danych FV 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Kumak nizinny 

Bombina 
1188 Z3 

Populacja  brak danych XX U2 

 

Stanowisko gatunku 

zagrożone sukcesją  Jakość wody  brak danych FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

bombina  Liczba lat w których 

zbiornik wysycha w 

10 latach 

brak danych U1 

roślinną, spływami 

zanieczyszczeń  i dzikimi 

wysypiskami śmieci.  

Region geograficzny brak danych FV 

Powierzchnia 

zbiornika  
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Wpływ ptaków 

wodnych 
brak danych FV 

Wpływ ryb brak danych U2 

Liczba zbiorników w 

odległości ≤500 m 
brak danych U2 

Stopień zarośnięcia 

lustra  
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U2 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z4 

populacja  brak danych XX 

U1 

Stanowisko gatunku w 

obrębie rezerwatu 

społecznego PTPP pro 

Natura „Ruskie Łąki” gdzie 

prowadzona jest ochrona 

czynna gatunku. Brak 

rzeczywistych zagrożeń. 

Struktura i 

funkcje 

Jakość środowiska 

lądowego 
brak danych FV 

FV 

Jakość wody brak danych U1 

Liczba lat w których 

zbiornik wysycha w 

10 latach 

brak danych FV 

Region geograficzny brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Powierzchnia 

zbiornika  
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Wpływ ptaków 

wodnych 
brak danych FV 

Wpływ ryb brak danych U1 

Liczba zbiorników w 

odległości ≤500 m 
brak danych U1 

Stopień zarośnięcia 

lustra 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

  U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z5 

populacja  brak danych XX 

U1 

Stanowisko gatunku w 

obrębie rezerwatu 

społecznego PTPP pro 

Natura „Polder” gdzie 

prowadzona jest ochrona 

czynna gatunku. Brak 

rzeczywistych zagrożeń. 

 

Jakość środowiska 

lądowego 
brak danych FV 

FV 

Jakość wody brak danych U1 

Liczba lat w których 

zbiornik wysycha w 

10 latach 

brak danych FV 

Region geograficzny brak danych FV 

Powierzchnia 

zbiornika  
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 



106 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Wpływ ptaków 

wodnych 
brak danych FV 

Wpływ ryb brak danych U1 

Liczba zbiorników w 

odległości ≤500 m 
brak danych U1 

Stopień zarośnięcia 

lustra 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z1 

populacja  brak danych XX 

U1 U1 

Siedlisko gatunku 

zagrożone przez spływy 

powierzchniowe z pól – 

zagrożenie eutrofizacją oraz 

zasypywaniem. 

 

Jakość środowiska 

lądowego 
brak danych FV 

Jakość wody brak danych U1 

Liczba lat w których 

zbiornik wysycha w 

10 latach 

brak danych FV 

Region geograficzny brak danych FV 

Powierzchnia 

zbiornika  
brak danych U2 

Zacienienie zbiornika brak danych U1 

Wpływ ptaków 

wodnych 
brak danych U1 

Wpływ ryb brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Liczba zbiorników w 

odległości ≤500 m 
brak danych U2 

Stopień zarośnięcia 

lustra 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony  

 brak danych U1 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Z2 

populacja   XX 

U2 

Zbiorniki w których 

występuje gatunek znajdują 

się w kompleksie 91E0* 

należącym do lasów 

państwowych. W PUL w 

płacie siedliska planowane 

są zabiegi: rębnia zupełna 

co stanowi zagrożenie dla 

siedliska gatunku i wpłynąć 

może na zmianę warunków 

siedliskowych 

 

Jakość środowiska 

lądowego 
brak danych U1 

U1 

Jakość wody brak danych U2 

Liczba lat w których 

zbiornik wysycha w 

10 latach 

brak danych FV 

Region geograficzny brak danych FV 

Powierzchnia 

zbiornika  
brak danych U2 

Zacienienie zbiornika brak danych U1 

Wpływ ptaków 

wodnych 
brak danych FV 

Wpływ ryb brak danych U1 

Liczba zbiorników w 

odległości ≤500 m 
brak danych U1 

Stopień zarośnięcia 

lustra 
brak danych U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony 

  U2 

Kumak nizinny 

Bombina 

bombina  

 

1188 Z1 

populacja  brak danych XX 

U1 

Zbiorniki w których 

występuje gatunek znajdują 

się w kompleksie 91E0* 

należącym do lasów 

państwowych. W PUL w 

płacie siedliska planowane 

są zabiegi: rębnia zupełna 

co stanowi zagrożenie dla 

siedliska gatunku i wpłynąć 

może na zmianę warunków 

siedliskowych  

 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 
brak danych U2 

U1 

Wysokość roślinności 

szuwarowej 
brak danych FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez 

szuwaru) 

brak danych FV 

Nachylenie brzegów 

zbiornika 
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych U2 

Obecność płycizn brak danych U1 

Obecność ryb brak danych FV 

Bariery wokół brzegu 

zbiornika 
brak danych U1 

Zabudowa otoczenia 

zbiornika 
brak danych U1 

Inne zbiorniki wodne w 

promieniu 500 m 
brak danych U1 

 Droga asfaltowa    
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U2 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus 

1166 Z1  

populacja  brak danych XX  

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlisko gatunku nie jest 

zagrożone 

Struktura i 

funkcje 

Jakość środowiska 

lądowego 
brak danych FV 

U1 

Jakość wody brak danych U1 

Liczba lat w których 

zbiornik wysycha w 

10 latach 

brak danych FV 

Region geograficzny brak danych FV 

Powierzchnia 

zbiornika  
brak danych FV 

Zacienienie zbiornika brak danych FV 

Wpływ ptaków 

wodnych 
brak danych U1 

Wpływ ryb brak danych U1 

 
Liczba zbiorników w 

odległości ≤500 m 
brak danych U1  

 
Stopień zarośnięcia 

lustra 
brak danych FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych FV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Kozioróg dębosz  

Cerambyx cerdo 
1088 Z1 

Populacja  brak danych U1 

U1 

Populacja zasiedlająca dęby 

w obrębie siedliska 91F0, 

stanowiący korytarz 

ekologiczny gatunku.   
 

Liczba osobników 

dojrzałych/10 ha lub 

na 1 km alei 

brak danych FV 

U1 

Liczba zasiedlonych 

drzew/10 ha lub 1 km 

alei 

brak danych U1 

Stopień porażenia 

drzew 
brak danych U1 

Potencjał  siedliska brak danych U1 

Zwarcie drzewostanu brak danych FV 

Udział podszytu i 

podrostu 
brak danych U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Żywotność 

zasiedlonych drzew 
brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo 
1088 Z3 

populacja  brak danych U2 

U2 

Populacja wzdłuż drogi 

prowadzącej z Głębowic do 

Czaplic. Część drzew 

została w ostatnich latach 

wycięta. 

Struktura i 

funkcje 

Liczba osobników 

dojrzałych/10 ha lub 

na 1 km alei 

brak danych FV 

U2 

Liczba zasiedlonych 

drzew/10 ha lub 1 km 

alei 

brak danych U1 

Stopień porażenia 

drzew 
brak danych U1 

Potencjał  siedliska brak danych U1 

Zwarcie drzewostanu brak danych FV 

Udział podszytu i 

podrostu 
brak danych U1 

Żywotność 

zasiedlonych drzew 
brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

  U2 

Kozioróg dębosz 1088 Z2 populacja  brak danych FV U1 Populacja zlokalizowana w 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Cerambyx cerdo 

 

Liczba osobników 

dojrzałych/10 ha lub 

na 1 km alei 

brak danych FV 

U1 

Parku w Głębowicach, 

gdzie występuje 

najliczniejsza populacja 

gatunku w obszarze Dolina 

Łachy. Park o powierzchni 

ok. 28 ha z liczbą ponad 

800 drzew dziuplastych. 

Klucze miejsce dla gatunku 

w obszarze.  Zagrożeniem 

są akty wandalizmu, 

wycinanie starych dębów 

lub ewent renowacja pałacu 

i parku, wiatrołomy. 

Liczba zasiedlonych 

drzew/10 ha lub 1 km 

alei 

brak danych U1 

Stopień porażenia 

drzew 
brak danych U1 

Potencjał  siedliska brak danych U1 

Zwarcie drzewostanu brak danych FV 

Udział podszytu i 

podrostu 
brak danych U1 

Żywotność 

zasiedlonych drzew 
brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Pachinca dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 Z1 

populacja 

Liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 

brak danych FV 

FV U1 

Najliczniejsza populacja 

gatunku w obszarze Dolina 

Łachy. Park o powierzchni 

ok. 28 ha z liczbą ponad 

800 drzew dziuplastych. 

Kluczowe miejsce dla 

gatunku w obszarze.  

 

Udział procentowy 

drzew zasiedlonych 

wśród drzew 

dziuplastych 

brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Udział procentowy 

drzew zasiedlonych 

wśród drzew 

dziuplastych 

dostępnych do 

kontroli 

brak danych XX 

Zagrożeniem są akty 

wandalizmu, wycinanie 

starych dębów lub 

ewentualna renowacja 

pałacu i parku, wiatrołomy. 

siedlisko 

Udział procentowy 

drzew dziuplastych 

wśród wszystkich 

drzew  

brak danych FV 

FV 

Liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha  

brak danych FV 

Udział procentowy 

drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych 

brak danych FV 

Liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

brak danych FV 

Izolacja (odległość do 

najbliższych 

aktualnych lub 

potencjalnych siedlisk 

)  

brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Średnia z ocen 

zacienienia drzew na 

stanowisku  

brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Pachnica dębowa 

Osmoderma 

eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

1084 Z2 

populacja 

Liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 

brak danych U1 U1 

U1 

Populacja zasiedlająca dęby 

w obrębie siedliska 91F0, 

stanowiący korytarz 

ekologiczny gatunku.   
 

siedlisko 

Udział procentowy 

drzew zasiedlonych 

wśród drzew 

dziuplastych 

brak danych U1 

 
Udział procentowy 

drzew zasiedlonych 

wśród drzew 

dziuplastych 

dostępnych do 

kontroli 

brak danych U1 

Udział procentowy 

drzew dziuplastych 

wśród wszystkich 

drzew  

brak danych U1 

U1 

Liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha  

brak danych U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Udział procentowy 

drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych 

brak danych U1 

Liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

brak danych U1 

Izolacja (odległość do 

najbliższych 

aktualnych lub 

potencjalnych siedlisk 

)  

brak danych FV 

Średnia z ocen 

zacienienia drzew na 

stanowisku  

brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Pachnica dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 Z3 populacja 

Liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 

brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

(Osmoderma 

barnabita) 

 

siedlisko 

 

Udział procentowy 

drzew zasiedlonych 

wśród drzew 

dziuplastych 

brak danych XX 

U2 

 

U1 

 

Populacja wzdłuż drogi 

prowadzącej do. Część 

drzew została w ostatnich 

latach wycięta. Udział procentowy 

drzew zasiedlonych 

wśród drzew 

dziuplastych 

dostępnych do 

kontroli 

brak danych FV 

Udział procentowy 

drzew dziuplastych 

wśród wszystkich 

drzew  

brak danych FV 

FV 

Liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha  

brak danych FV 

Udział procentowy 

drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych 

brak danych FV 

Liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Izolacja (odległość do 

najbliższych 

aktualnych lub 

potencjalnych siedlisk 

)  

brak danych FV 

Średnia z ocen 

zacienienia drzew na 

stanowisku  

brak danych U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 

 brak danych U1  

Barczatka kataks  

Eriogaster catax 
1074 Z1 

populacja 
Względna liczebność  brak danych XX 

U1 

U1 
Brak rzeczywistych 

zagrożeń. 

izolacja brak danych U1 

siedlisko 

Udział zarośli 

tarninowych 
brak danych U1 

U1 

Jakość wody brak danych XX 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Modraszek 

teleius 

 Maculinea 

teleius 

(=Phengaris 

1059 Z1 
populacja 

Indeks liczebności brak danych XX 
XX 

U1 
Brak rzeczywistych 

zagrożeń. 

izolacja brak danych U1 

Liczba obserwowanych 

osobników 
brak danych XX  

siedlisko Baza pokarmowa brak danych FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

teleius) Zagęszczenie gniazd 

mrówek 
brak danych U1 

 Struktura roślinności brak danych FV  

 
Zarastanie przez drzewa i 

krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne 
brak danych FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych XX 

Modraszek 

nausithous 

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous), 

1061 Z1 

populacja 

Indeks liczebności brak danych XX 
XX 

U1 
Brak rzeczywistych 

zagrożeń. 

izolacja brak danych U1 

Baza pokarmowa Baza pokarmowa XX  

Zagęszczenie gniazd 

mrówek 

Zagęszczenie 

gniazd mrówek 
U1 

U1 
Struktura roślinności 

Struktura 

roślinności 
U1 

 
Zarastanie przez drzewa i 

krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne 

Zarastanie przez 

drzewa i krzewy 

i/lub rośliny 

inwazyjne 

FV  

 Baza pokarmowa Baza pokarmowa FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych XX 

Mopek 

 Barbastella 
1308 Z1 

populacja liczebność brak danych XX 
FV 

 

 siedlisko powierzchnia brak danych XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

barbastellus Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
brak danych XX 

Gatunek żerujący w 

obszarze. Brak 

stwierdzonych zimowisk 

gatunku. 
Dostępność wlotów 

dla nietoperzy 
brak danych XX 

warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w 

zimowisku 

brak danych XX 

udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu schronienia  

(do 1 km) 

brak danych XX 

elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

brak danych XX 

żerowisko 

Powierzchnia 

kompleksu leśnego  
brak danych FV 

FV 

Powierzchnia lasów 

liściastych 
brak danych FV 

Powierzchnia 

starodrzewów w 

wieku powyżej 80 lat 

brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych w wieku 

powyżej 80 lat 

brak danych FV  

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych XX 

Nocek duży  

Myotis myotis 
1324 Z1 

populacja Liczebność  brak danych XX  

FV 

Gatunek żerujący w 

obszarze. Brak 

stwierdzonych zimowisk 

gatunku. 

Siedlisko 

powierzchnia brak danych XX 

XX 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
brak danych XX 

Dostępność wlotów 

dla nietoperzy 
brak danych XX 

żerowisko 

Powierzchnia 

kompleksu leśnego 
brak danych FV 

FV 

Powierzchnia lasów 

liściastych 
brak danych FV 

Powierzchnia 

starodrzewów w 

wieku powyżej 80 lat 

brak danych FV 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych w wieku 

powyżej 80 lat 

brak danych FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych XX 

Koza Colitis 

taenia 
1149 Z1 

populacja 

Względna liczebność  brak danych U2 

U2 

Liczne występowanie 

inwazyjnego czebaczka 

Pseudorasobra parva, 

stanowiącego około 40% 

zespołu ryb 

Struktura wiekowa  brak danych U2 

Udział gatunku w 

zespole ryb i 

minogów 

brak danych U2 

Struktura i 

funkcje 

Charakter i 

modyfikacja brzegów 
brak danych U1 

U2 

Charakterystyka 

przepływu 
brak danych XX 

Ciągłość cieku brak danych U2 

Geometria koryta brak danych U1 

Index EFI+ brak danych XX 

Mobilność koryta brak danych U1 

Ogólna ocena 

hydromorfologiczna  
brak danych U2 

Rodzaj substratu 

dennego 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Piskorz  

Misgurnus fosslis 
1145 Z1 populacja 

Względna liczebność  brak danych U1 
U2 

Liczne występowanie 

inwazyjnego czebaczka Struktura wiekowa  brak danych U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Udział gatunku w 

zespole ryb i 

minogów 

brak danych U1 

Pseudorasobra parva, 

stanowiącego około 40% 

zespołu ryb 

Struktura i 

funkcje 

Charakter i 

modyfikacja brzegów 
brak danych U1 

U2 

Charakterystyka 

przepływu 
brak danych XX 

Ciągłość cieku brak danych U2 

Geometria koryta brak danych U1 

Index EFI+ brak danych XX 

Mobilność koryta brak danych U1 

Ogólna ocena 

hydromorfologiczna  
brak danych U2 

Rodzaj substratu 

dennego 
brak danych U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych U1 

Suseł 

moręgowany 

Spermophilus 

citellus 

(=Citellus 

citellus) 

1335 - 

populacja 

Liczebność   brak danych XX 
 XX 

 

XX 

 

Nie oceniono stanu 

zachowania  gatunku, 

ponieważ badania terenowe 

w ramach prac nad planem 

zadań ochronnych zostały 

Powierzchnia 

zasiedlona  
brak danych XX 

Siedlisko 

Powierzchnia 

potencjalnego 

stanowiska 

brak danych XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

Kod 

Natur

a 

Stanowis

ko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej  

Uwagi 

Stan murawy 

potencjalnego 

stanowiska 

brak danych XX 

zakończone  w III kwartale 

2012r, natomiast gatunek 

dodany został do listy 

przedmiotów ochrony 

obszaru w IV kwartale 

2012r. 

Baza pokarmowa brak danych XX 

Zarastanie przez 

drzewa i krzewy 
brak danych XX 

Perspekty

wy 

ochrony 

 brak danych XX 

 
 

 

 

 

 

W części opisowej należy uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników. 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 13. 

 

4. Analiza  zagrożeń 

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanie  schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu 

listy zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

 

L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 
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1 2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

(Corynephorus, Agrostis) 

S1  

K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

B.01 zalesienie terenów otwartych  

2 6510 niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywne (Arrhenatherion 

elatioris) 

S1, S2, S3, 

S7 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

 

A02 Zmiana sposobu użytkowania  

 

A02 zmiana sposobu użytkowania 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

B01 zalesianie terenów otwartych 

4 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywne (Arrhenatherion 

elatioris) 

S6 - A02 zmiana sposobu użytkowania 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

B01 zalesianie terenów otwartych 

5 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywne (Arrhenatherion 

elatioris) 

S8, S9, 

S10, S5 

K02 ewolucja biocenotycza, sukcesja 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

 

 

A02 zmiana sposobu użytkowania 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

B01 zalesianie terenów otwartych 

6 6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

S1, S4 A02 zmiana sposobu użytkowania 

K02 ewolucja biocenotycza, sukcesja 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych 

B01 zalesianie terenów otwartych 

7 6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

S2 K02 ewolucja biocenotycza, sukcesja 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

A02 zmiana sposobu użytkowania 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych 

I01 nierodzime gatu  

B01 zalesianie terenów otwartych  

8 6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

S3, S4 K02 ewolucja                  

 

A02 zmiana sposobu użytkowania 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

B01 zalesianie terenów otwartych 

9 9170 grąd      B02.01 odnawianie lasu po wycince 
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środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne  

J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 I02 problematyczne gatunki rodzime 

                                                                                                                                                                                                           

(nasadzenia) 

B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

K04.01 konkurencja 

11 *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

  

J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 I02 problematyczne gatunki rodzime 

                                                                

B02.01 odnawianie lasu po wycince 

(nasadzenia) 

B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

K04.03 zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje, 

osuszanie 

 

 91F0  łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario 

– Ulmetum) 

S1 J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne  

 

K04.03 zawleczenie choroby (patogeny 

mikrobowe) 

B02.01 odnawianie lasu po wycince 

(nasadzenia) 

 1145 Piskorz Misgurnus 

fossilis   

 

    Z1 I01 nierodzime gatunki inwazyjne  

A05.01 Hodowla zwierząt 

H01 Zanieczyszczenia wód 

J02.15 Inne spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

J02.02 Usuwanie osadów 

 

 1149 Koza Cobits taenia 

(Cobitis taenia taenia) 

 

      Z1 I01 nierodzime gatunki inwazyjne  

A05.01 Hodowla zwierząt 

H01 Zanieczyszczenia wód 

J02.15 Inne spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

J02.02 Usuwanie osadów 

 

 1166 traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

       Z1 X brak zagrożeń  X brak zagrożeń 

 1188 kumak nizinny 

Bombina bombina 
 A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

K02 Ewolucja biocenotyczna 

B01 Zalesienie terenów otwartych  

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
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 1074 barczatka kataks  

Eriogaster catax 

     Z1, Z2 X brak zagrożeń A07 stosowanie biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych 

J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 1061 modraszek nausithous  

Maculinea nausithous 

(=Phengaris nausithous) 

     Z1 X brak zagrożeń A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A02 zmiana sposobu uprawy 

K02 ewolucja biocenotycza, sukcesja 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

  

1059 modraszek telejus  

Maculinea teleius 

(=Phengaris teleius) 

 

     Z1 X brak zagrożeń A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

A02 zmiana sposobu uprawy 

K02 ewolucja biocenotycza, sukcesja 

I01 nierodzime gatunki inwazyjne 

 

 1088 kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo  

Z1 B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na 

potrzeby  

bezpieczeństwa, usuwanie drzew  

przydrożnych 

G05.04 Wandalizm 

- 

 1084 pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma barnabita) 

Z1 B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na 

potrzeby  

bezpieczeństwa, usuwanie drzew  

przydrożnych 

G05.04 Wandalizm 

- 

 1308 mopek Barbastella 

barbastellus 

 

 

 

 

     Z1 

B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

B04 stosowanie substancji chemicznych  

 

B02.02 wycinka lasu 
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 1324 nocek duży Myotis 

myotis 

 

 

     Z1 

B02.04 usuwanie martwych i 
umierających drzew 

 

B04 stosowanie substancji chemicznych  

 

B02.02 wycinka lasu 

 

B02.04 usuwanie martwych i umierających 

drzew 

 1335 Suseł moręgowany 

Spermophilus citellus 

(=Citellus citellus) 

- U nieznane zagrożenia  

 

 

U nieznane zagrożenia  

 

 3260 nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

 

6230 bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardion 

 

- U nieznane zagrożenia  U nieznane zagrożenia 

 6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae)  

 6210 Murawy 

kserotermiczne Festuco-

Brometea 

 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 

 

  1134 różanka Rhodeus 

sericeus amarus (=Rhodeus 

amarus) 

- X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń 
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1355 Wydra Lutra lutra 

UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt 13. 

 

2330 Wydmy śródlądowe i napiaskowe (Corynephorus, Agrostis)- W wyniku sukcesji i wkraczaniem głównie olszy czarnej Alnus glutinosa istnieje 

zagrożenie zaniku siedliska w granicach ostoi (K02). Płaty zagrożone mogą być poprzez ekspansję trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos 

(I02). Zalesienie siedliska spowoduje jego bezpośrednie zniszczenie.  

 

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywne (Arrhenatherion elatioris)- Płaty siedliska w obszarze nie są jednakowo 

użytkowane. W obrębie części płatów łąkowych następuje ekspansja trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, w części również trzciny 

pospolitej Phragmites Australis (I02).Brak użytkowania łąk powoduje sukcesję i  wkraczanie takich gatunków jak np. olsza czarna Alnus 

glutinosa, a w konsekwencji również zanik siedliska (K02). Zarzucenie użytkowania części trwałych użytków zielonych (koszenie, wypas) z 

siedliskiem w obszarze powodować może ich stopniowy zanik, wycofywanie się cennych i charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt oraz uruchamia sukcesję w kierunku innych zbiorowisk (np. ziołorośla, zakrzaczenia, las) ekspansję konkurencyjnych gatunków 

roślin, inwazję gatunków obcych (A02). Zagrożenie obejmuje również zamianę łąk na grunty orne. Nadmierne użyźnienie siedliska poprzez 

nawożenie może doprowadzić do jego degeneracji i wycofania się cennych gatunków (A08). Zagrożeniem będzie pozostawianie pokosu na 

powierzchniach łąkowych, co spowoduje nadmierne nagromadzenie martwej materii i wpłynie negatywnie na zbiorowiska łąkowe (A11). W 

związku z obecnością na terenie ostoi kilku inwazyjnych obcych florze Polski gatunków roślin (nawłoć, rdestowiec) istnieje potencjalne 

zagrożenie dalszego ich rozprzestrzeniania się (A01)). 

 

6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - Płaty tego siedliska również nie są w ten sam sposób użytkowany. Brak użytkowania 

siedliska (koszenie, wypas) na części płatów siedliska wycofywanie się cennych i charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt oraz uruchamia sukcesję w kierunku innych zbiorowisk (np. ziołorośla, zakrzaczenia, las) ekspansję konkurencyjnych gatunków roślin, 

inwazję gatunków obcych i doprowadzić może do ich stopniowego zaniku (A02). Zagrożenie to może wynikać również z zamianę łąk na grunty 

orne. Płaty zagrożone mogą być przez ekspansję trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos i trzciny pospolitej Phragmites Australis (I02). 

Nadmierne użyźnienie siedliska poprzez nawożenie może doprowadzić do jego degeneracji i wycofania się cennych gatunków (A08). 

Zagrożeniem będzie pozostawianie pokosu na powierzchniach łąkowych, co spowoduje nadmierne nagromadzenie martwej materii i wpłynie 

negatywnie na zbiorowiska łąkowe (A11). W związku z obecnością na terenie ostoi kilku inwazyjnych obcych florze Polski gatunków roślin 

(nawłoć, rdestowiec) istnieje potencjalne zagrożenie dalszego ich rozprzestrzeniania się (I01). 
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9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny - Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt związanych z merystemami martwego drewna 

(J03.02). Wkraczanie inwazyjnych gatunków rodzimych powoduje zniekształcanie siedliska, zmianę struktury drzewostanu, wypieranie 

gatunków charakterystycznych na rzecz gatunków obcych ekologicznie (I02). Konkurencja ze strony gatunków obcych siedliskowo i 

geograficznie, często ekspansywnych (dąb czerwony, robinia akacjowa), a także sukcesyjnych gatunków rodzimych mających większy potencjał 

odnowieniowy, z gatunkami charakterystycznymi dla siedliska z niższym potencjałem odnowieniowym. Powodować to może zubożanie 

siedliska i pogarszanie jego stanu lub brak możliwości polepszenia stanu siedliska (I01). Preferowanie jednego gatunku w zabiegach 

odnowieniowych również powoduje, zubażanie bioróżnorodnosci siedliska i ujednolicanie struktury pionowej i przestrzennej siedliska (B02.01). 

Usuwanie martwych i umierających drzew, spowoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zaniku siedlisk zwierząt związanych z merystemami martwego drewna (B02.02). Konkurencja ze strony gatunków rodzimych mających 

większy potencjał odnowieniowy np. (klon pospolity, grab) z gatunkami charakterystycznymi dla siedliska z niższym potencjałem 

odnowieniowym. Powodować to może zubożanie siedliska i pogarszanie jego stanu lub brak możliwości polepszenia stanu jego siedliska. 

(K04.01) .  

 

 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe - Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt związanych z merystemami martwego drewna (J03.02). Wkraczanie inwazyjnych gatunków 

rodzimych powoduje zniekształcanie siedliska, zmianę struktury drzewostanu, wypieranie gatunków charakterystycznych na rzecz gatunków 

obcych ekologicznie (I02). Preferowanie jednego gatunku w zabiegach odnowieniowych również powoduje, zubażanie bioróżnorodnosci 

siedliska i ujednolicanie struktury pionowej i przestrzennej siedliska (B02.01). Usuwanie w trakcie cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i/lub 

trzebieży) drzew gatunków charakterystycznych dla siedliska, o niskim udziale w siedlisku, i/lub stosowaniem rębni z krótkim okresem 

odnowienia i zbyt częstym nawrotem cięć. Powodować to może zubażanie różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego struktury 

pionowej i przestrzennej (B02.02). Możliwość wystąpienia chorób drzew (np. holenderska choroba wiązów, chorobowe zamieranie jesionu i 

dębu), prowadzących do zamierania tych gatunków na siedlisku (K04.03). Zmiany stosunków wodnych, związane głównie z osuszaniem terenu i 

melioracjami powodować mogą zaburzenia w strukturze siedliska (J02.01). 

 

91F0  łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe - Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub obumierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicznych bezkręgowców 

(J03.02). Konkurencja ze strony gatunków obcych geograficznie, często ekspansywnych (czeremcha amerykańska). Powodować to może 

zubożanie siedliska i pogarszanie jego stanu lub brak możliwości polepszenia stanu siedliska (I01). Występowanie i możliwość nasilenia chorób 

drzew silnie limitujących podatne na nie gatunki (holenderska choroba wiązów, chorobowe zamieranie jesionu i dębu) (K04.03). Preferowanie w 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
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odnowieniach jednego gatunku np. dębu lub odnowienia gatunkami niezgodnymi z siedliskiem; zbyt mały proporcjonalny udział odnowień 

gatunkami charakterystycznymi dla siedliska, powodować może zubażanie bioróżnorodności siedliska (B02.01).  

  

1145 Piskorz Misgurnus fossilis i 1149 Koza Colitis taenia - Zagrożenie stanowi zlokalizowana w zlewni cieku Graniczna Woda (Łacha) ferma 

tuczu gęsi, która wpływa na jakość wody (A05.01).Na jakości wody w cieku wpływają również zanieczyszczenia wód ze źródeł rozproszonych  

wynikające z nieskanalizowania miejscowości w zlewni (H01). Niewłaściwie przeprowadzone melioracje użytków zielonych, brak zastawek na 

rowach melioracyjnych, odwodnienie rzeki, zmniejszenie powierzchni czynnej koryta (J02.15). Liczne występowanie inwazyjnego czebaczka 

Pseudorasobra parva, stanowiącego około 40% zespołu ryb (I01). 

 

1188 kumak nizinny Bombina bombina - Najistotniejszym zagrożeniem na kilku stanowiskach gatunku jest zarastanie zbiorników wodnych 

przez roślinność pływającą tworzącą zwarte płaty na powierzchni zbiorników, które skutkować może zaciemnieniem i w konsekwencji 

wymarciem roślin wodnych i zmianami parametrów fizykochemicznych zbiornika (A08). Spływ nawozów z pól powoduje wzrost biogenów w 

zbiornikach wodnych, które wraz z zarastaniem zbiorników powoduje  zanik siedliska gatunku (K02). Zalesienie terenu w obrębie którego 

zlokalizowane są stanowiska gatunku, skutkować może zmianami w strukturze i funkcjonowaniu siedliska gatunku (B01).  

 

 

1074 barczatka kataks Eriogaster catax - Stosowanie substancji chemicznych i in. stanowić może  zagrożenie dla siedlisk gatunku 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pół uprawnych. Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin zarówno chwastobójczych jak i 

owadobójczych (wykonywanie oprysków przy silnym wietrze lub przypadkowe lub umyślne opryskiwanie zakrzewień rosnących na miedzach) 

może powodować śmiertelność gąsienic (w przypadku oprysków wykonanych w okresie od początku kwietnia do połowy czerwca) lub 

zamieranie roślin żywicielskich - tarniny i głogów (A07).  Trwałe usunięcie lub uszkodzenie zakrzaczeń okrajkowych ze śliwą tarniną zniszczyć 

może siedlisko gatunku, którym są krzewy tej rośliny (J03.01). 

 

6179 modraszek nausithous  Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous) i 6177 modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris 

teleius) - Nadmierne użyźnienie siedliska poprzez nawożenie może doprowadzić do jego degeneracji i wycofania się roślin żywicielskich 

gatunków (A08). Zarzucenie użytkowania części trwałych użytków zielonych (koszenie, wypas) z siedliskiem gatunków powoduje ich 

stopniowy zanik, wycofywanie się roślin żywicielskich gatunku (krwiściąg lekarski) oraz uruchamia sukcesję w kierunku innych zbiorowisk, 

ekspansję konkurencyjnych gatunków roślin, inwazję gatunków obcych. Zagrożenie obejmuje również zamianę łąk na grunty orne (A02). W 

wyniku sukcesji w kierunku zakrzaczeń i zbiorowisk leśnych istnieje potencjalne zagrożenie zaniku siedliska motyli. W związku z obecnością na 

terenie ostoi kilku inwazyjnych obcych gatunków roślin istnieje potencjalne zagrożenie dalszego ich rozprzestrzeniania się i degeneracji siedliska 

motyli (I01). W wyniku sukcesji w kierunku zakrzaczeń i zbiorowisk leśnych istnieje potencjalne zagrożenie zaniku siedliska gatunku (K02).  
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1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo i 1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)- Poważnym zagrożeniem jest 

obserwowana w obszarze wycinka zasiedlonych przez te gatunki powalonych pni dębowych, stojących egzemplarzy dębów, jak również wycinka 

drzew przydrożnych i prowadzenie zabiegów związanych z ogławianiem drzew. Powyższe działania prowadzą do zaniku siedliska gatunków 

(B04.02). Zagrożenie stanowi również wypalanie dziupli w zasiedlonych dębach (G05.04). Zagrożenie związane z wycinką zasiedlonych przez 

owada drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, głównie drzew przydrożnych (G05.06).  

 

1308 mopek Barbastella barbastellus i 1324 nocek duży Myotis myotis - Zagrożenie stanowi usuwanie martwych i umierających drzew 

(obserwowane w szczególności w Parku Podworskim w Głębowicach), wśród których nietoperze znajdują dla siebie schronienia.  

 (B02.04). Stosowanie w gospodarce leśnej pestycydów przeciw owadom stanowiącym pokarm nietoperzy może powodować - poprzez 

odkładanie się toksyn w organizmach nietoperzy - pogorszenie kondycji, choroby lub śmierć (B04). Wycinka drzew prowadzić może do 

przerwania ciągłości drzewostanów, uproszczenia struktury wiekowej i w konsekwencji zaniku miejsc schronienia i żerowania gatunków 

(B02.02).  

 

1335 Suseł moręgowany Spermophilus citellus (=Citellus citellus) - Nie analizowano zagrożeń dla gatunku, ponieważ badania terenowe w 

ramach prac nad planem zadań ochronnych zostały zakończone  w III kwartale 2012r, natomiast gatunek dodany został do listy przedmiotów 

ochrony obszaru w IV kwartale 2012 r. 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis i  6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe Nardion - Nie analizowano zagrożeń dla siedlisk, ponieważ w trakcie prac terenowych nie odnaleziono siedlisk w 

granicach obszaru.  

 

 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) , 6210 Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea,  9190 Kwaśne 

dąbrowy (Quercion robori-petraeae),  1134 różanka Rhodeus sericeus amarus (=Rhodeus amarus), 1355 Wydra Lutra lutra  - Nie 

analizowano zagrożeń dla siedlisk/gatunków z powodu planowanego usunięcia ich z listy przedmiotów ochrony.  
 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

5. Cele działań ochronnych 

 

 

Przedmiot ochronny 
Numer 

stanowiska 
Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

(Corynephorus, Agrostis) 

S1 U1 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). Poprawa jego stanu 

poprzez ochronę czynną – ekstensywne 

użytkowanie łąkarskie. 

10 lat 

3260 nizinne i podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion 

fluitantis 

- - 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony 
- 

6230 bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardion 

- - 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony 
- 

6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

(Molinion) 

S1 
S3 
S6 

U1 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). Poprawa jego stanu 

poprzez ochronę czynną – ekstensywne 

użytkowanie łąkarskie. 

10 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

S6 U1 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). Poprawa jego stanu 

poprzez ochronę czynną – ekstensywne 

użytkowanie łąkarskie. 

10 lat 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

S1 
S2 
S3 
S4 

U1 
 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 
10 lat 
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Przedmiot ochronny 
Numer 

stanowiska 
Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

91F0 łęgowe lasy dębowo 

wiązowo-jesionowe  
S1 FV 

Zachowanie siedliska we właściwym stanie 

ochrony. 
10 lat 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

S1 – S7 
U1 
U2 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 
10 lat 

1145 piskorz Misgurnus 

fossilis 
Z1 U2 

Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 
10 lat 

1149 koza Cobitis taenia 

(Cobitis taenia taenia) 
Z1 U2 

Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 10 lat 

6179 Modraszek naustitous  
Phengaris nausithous  

Z1 U1 

Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

poprzez ochronę czynną – ekstensywne 

użytkowanie łąkarskie lub łąkarsko-

pastwiskowe. 

10 lat 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius  
 

Z1 U1 

Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

poprzez ochronę czynną – ekstensywne 

użytkowanie łąkarskie lub łąkarsko-

pastwiskowe. 

10 lat 

1074 Barczatka kataks 
Eriogaster catax 

Z1 
Z2 

U1 
1. Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie poprzez ochronę bierną 10 lat 
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Przedmiot ochronny 
Numer 

stanowiska 
Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

potencjalnych miejsc jego występowania. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

parametrów populacji gatunku. 

1088 Kozioróg dębosz  

Cerambyx cerdo  
 

Z1 
Z2 
Z3 
Z4 

U1 

Utrzymanie we właściwym stanie siedlisk 

gatunku. 10 lat 

1084 Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 
(Osmoderma barnabita) 

Z1 

Z2 

Z3 

 

U1 

Utrzymanie we właściwym stanie siedlisk 

gatunku. 10 lat 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

 

Z1 FV 

Zachowanie siedliska gatunku we właściwym 

stanie ochrony. 10 lat 

1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina  
 

Z1 – Z12 
U1 
U2 

Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 10 lat 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus  

 

Z1 

FV 1. Utrzymanie we właściwym stanie siedlisk 

gatunku. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

parametrów populacji gatunku. 

10 lat 

1324 Nocek duży Myotis myotis  

 
Z1 FV 

1. Utrzymanie we właściwym stanie siedlisk 

gatunku. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

parametrów populacji gatunku. 

10 lat 

1335 Suseł moręgowany 

Spermophilus citellus (=Citellus 

citellus) 

-  XX 
Uzupełnienie stanu wiedzy na w zakresie 

parametrów gatunku oraz utrzymania 

reintrodukowanej populacji w granicach 

- 
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Przedmiot ochronny 
Numer 

stanowiska 
Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

obszaru  

 

Przyjęte cele działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony ostoi Dolina Łachy wynikają przede 

wszystkim z art. 2 (1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) – zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory we 

właściwym stanie ochrony. W przypadku stanu określonego jako niezadowalający (U1) lub zły (U2) celem ochrony jest przywrócenie stanu 

właściwego (FV). Wyjątek w tym przypadku stanowią jedynie płaty siedliska łęgów wierzbowo – olszowo - jesionowych 91E0, 91F0 łęgowe 

lasy dębowo wiązowo-jesionowe oraz grądu śodkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170. Stan ich zachowania określono jako 

niezadowalający (U1) i zły (U2), jednak z uwagi na rolę, jaką pełni to siedlisko w obszarze wystarczającym założeniem na okres najbliższych 10 

lat będzie utrzymanie płatów tego siedliska w stanie niepogorszonym.  

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu 

ogólnopolskim gatunku / typu siedliska, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony. 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

Podmiot 

odpowiedzial
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  (w tys. zł) ny za 

wykonanie 

 2330  Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

(Corynephorus

, Agrostis) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1 1. Usuwanie 

skutków 

sukcesji 

wtórnej 

Działanie fakultatywne  

Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów. w okresie zimowym by 

zapobiec niszczeniu roślinności 

murawowej z powierzchniową 

warstwą gleby, a tym samym nie 

uruchomić utrwalonych murawą 

piasków 

Zgodnie z załączoną 

mapą w obrębie 

działek nr 337 i 338 

obręb Smogorzów 

Wielki 

 

Poza 

okresem 

lęgowym 

ptaków (od 

1.10 do 

31.03) w 

ciągu okresu 

obowiązywa

nia PZO 

 

200 zł Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

 2 2. ekstensywne 

użytkowanie 

pastwiskowe 

Działanie fakultatywne  

Wypas zwierząt, wypasanie w 

sezonie pastwiskowym trwającym 

od 1 maja do 15 października, 

obsada do 2 DJP/ha; 

Zgodnie z załączoną 

mapą w obrębie 

działek nr 337 i 338 

obręb Smogorzów 

Wielki 

 

Corocznie  

od 1 maja do 

15 

października 

 

300 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 3  Zachowanie 

siedliska 
Działanie obligatoryjne 

Zachowanie siedlisk 

Zgodnie z załączoną 

mapą w obrębie 

Corocznie  

w okresie 

300 zł/ha  Właściciele 

lub zarządcy 
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przyrodniczeg

o 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych 

na trwałych użytkach zielonych  

oraz ekstensywne użytkowanie 

pastwiskowe. 

działek nr 337 i 338 

obręb Smogorzów 

Wielki 

 

obowiązyw

ania planu 

zadań 

ochronnych  

 

 

 

 

 

 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstw

a rolne lub 

jego części 

są położone 

na obszarze 

Natura 2000 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 4  Kontrola 

płatów 

siedliska  

     Kontrola płatów siedliska w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

Zgodnie z załączoną 

mapą w części działki 

nr 138 obręb 

Smogorzów Wielki 

 

Po 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

100 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

-  Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Przeprowadzenie analizy 

pochodzenia siedliska 

(geologia) w celu jego 

weryfikacji 

W części działki nr 

138 obręb 

Smogorzów Wielki 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

500 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 
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Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 6410 

zmiennowilgot

ne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion)   

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 5  Usuwanie 

skutków 

sukcesji 

wtórnej 

Usuwanie nalotu drzew i krzewów 

oraz pojedynczych egzemplarzy 

drzew i krzewów, z 

pozostawieniem kęp tarniny 

Zgodnie z załączoną 

mapą działki nr : 

139, 148, 135, 137, 

136, 138, 133, 149, 

150, 151/1, 152, 

124, 123, 134, 24, 

25, 122, 367/138, 

23, 120, 111, 110, 

113, 112, 368/138, 

114, 22, 11/5, 12, 

21, 20/1 obręb 

Smogorzówek; 

działki nr: 351, 205, 

206, 208, 226/2 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr: 

410, 411, 487, 418, 

419 obręb Białawy 

Wielkie; 

działki nr: 187, 291, 

292, 293, 365, 287, 

262/2, 265, 306, 

264, 288, 289, obręb 

Turzany 

 

Poza 

okresem 

lęgowym 

ptaków (od 

1.10 do 

31.03) w 

ciągu okresu 

obowiązywa

nia PZO 

 

200 zł Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 
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 6  Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne 

Koszenie działek z siedliskiem w 

terminie od 15 września do 31 

października, z usunięciem 

biomasy poza teren siedliska w 

ciągu 14 dni od skoszenia. 

Koszenie od środka płata na 

zewnątrz, na wysokości 10-15 cm. 

Pozostawianie 5-10% powierzchni 

niewykaszanej na  działkach, na 

których występuje siedlisko, co 

roku w innym miejscu. Część 

niewykaszana działek powinna 

obejmować miejsca występowania 

czarcikęsa łąkowego, krwiściąga 

lekarskiego, a te fragmenty 

siedliska mogą być niewykaszane 

przez 3 lata (te same części 

działki). 

Zgodnie z załączoną 

mapą działki nr : 

139, 148, 135, 137, 

136, 138, 133, 149, 

150, 151/1, 152, 

124, 123, 134, 24, 

25, 122, 367/138, 

23, 120, 111, 110, 

113, 112, 368/138, 

114, 22, 11/5, 12, 

21, 20/1 obręb 

Smogorzówek; 

działki nr: 351, 205, 

206, 208, 226/2 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr: 

410, 411, 487, 418, 

419 obręb Białawy 

Wielkie; 

działki nr: 187, 291, 

292, 293, 365, 287, 

262/2, 265, 306, 

264, 288, 289, obręb 

Turzany 

 

Corocznie w 

ciągu okresu 

obowiązywa

nia PZO 

 

300 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 7  Utrzymani 

metod 

gospodarowani

a 

Działanie obligatoryjne 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych 

Zgodnie z załączoną 

mapą działki nr : 

139, 148, 135, 137, 

136, 138, 133, 149, 

150, 151/1, 152, 124, 

 

Corocznie 

w ciągu 

okresu 

obowiązyw

300 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 
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na trwałych użytkach zielonych 

oraz ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych  

123, 134, 24, 25, 

122, 367/138, 23, 

120, 111, 110, 113, 

112, 368/138, 114, 

22, 11/5, 12, 21, 20/1 

obręb 

Smogorzówek; 

działki nr: 351, 205, 

206, 208, 226/2 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr: 

410, 411, 487, 418, 

419 obręb Białawy 

Wielkie; 

działki nr: 187, 291, 

292, 293, 365, 287, 

262/2, 265, 306, 264, 

288, 289, obręb 

Turzany 

ania PZO 

 

gospodarstw

a rolne lub 

jego części 

są położone 

na obszarze 

Natura 2000 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 8  Kontrola 

płatów 

siedliska  

Kontrola płatów siedliska w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

Zgodnie z załączoną 

mapą działki nr : 

139, 148, 135, 137, 

136, 138, 133, 149, 

150, 151/1, 152, 124, 

123, 134, 24, 25, 

122, 367/138, 23, 

120, 111, 110, 113, 

112, 368/138, 114, 

22, 11/5, 12, 21, 20/1 

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywa

nia PZO  

500 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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obręb 

Smogorzówek; 

działki nr: 351, 205, 

206, 208, 226/2 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr: 

410, 411, 487, 418, 

419 obręb Białawy 

Wielkie;działki nr: 

187, 291, 292, 293, 

365, 287, 262/2, 265, 

306, 264, 288, 289, 

obręb Turzany 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

  

 6510 Niżowe i 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

   Usuwanie Usuwanie nalotu drzew i krzewów działki nr  200 zł Właściciele 
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górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherio

n elatioris 

skutków 

sukcesji 

wtórnej 

oraz pojedynczych egzemplarzy 

drzew i krzewów, z 

pozostawieniem kęp tarniny 

11/2,15,12,33,31,30,

29,25,24 obręb 

Smogorzówek;  

działki nr 338, 354, 

część działki 339/4 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr 

138,139,142,146/3, 

147/1,147/2,147/3,1

47/4,153/5,153/6,15

3/7,153/8,158/1,158

/2,159/1,159/2,164/

1,164/2,165/1,165/2

,169/1,169/2,403,23

4,235,236,238,241,2

42,245,246,311,312,

313 obręb 

Głębowice; działka 

nr 188 obręb 

Brzózka; działki nr 

273,274,275,277,28

0,397,402,403,416/1

, 417 obręb Białawy 

Wielkie; działki nr 

100,102,107,108 

obręb 

Aleksandrowice 

Poza 

okresem 

lęgowym 

ptaków (od 

1.10 do 

31.03) w 

ciągu okresu 

obowiązywa

nia PZO 

 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

   ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe  

Użytkowanie kośne, koszenie 

działek z siedliskiem w terminie 

od 1 do 30 czerwca, drugi pokos 

od 1 do 30 września, z usunięciem 

działki nr 

11/2,15,12,33,31,30,

29,25,24 obręb 

Smogorzówek;  

 Od 2013 r.  

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

300 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 
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biomasy poza teren siedliska w 

ciągu 14 dni od skoszenia. 

Koszenia wyłącznie od środka 

płata na zewnątrz, na wysokości 

10-15 cm. wypas zwierząt po 

pierwszym pokosie od 15 sierpnia 

do 15 października na działkach z 

siedliskiem: obsada do 1 DJP/ha, 

maksymalne obciążenie pastwiska 

do 5 DJP ha (2,5 t/ha). 

działki nr 338, 354, 

część działki 339/4 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr 

138,139,142,146/3, 

147/1,147/2,147/3,1

47/4,153/5,153/6,15

3/7,153/8,158/1,158

/2,159/1,159/2,164/

1,164/2,165/1,165/2

,169/1,169/2,403,23

4,235,236,238,241,2

42,245,246,311,312,

313 obręb 

Głębowice; działka 

nr 188 obręb 

Brzózka; działki nr 

273,274,275,277,28

0,397,402,403,416/1

, 417 obręb Białawy 

Wielkie; działki nr 

100,102,107,108 

obręb 

Aleksandrowice 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

   Działanie fakultatywne  

Jednorazowe dosianie mieszanki 

łąkowych roślin motylkowych  

 

działka nr 397 obręb 

Białawy Wielkie 
Od 2013 r.  

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

100 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 
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części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Zachowanie 

siedliska  
 Działanie obligatoryjne 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych 

na trwałych użytkach zielonych 

oraz ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych 

działki nr 

11/2,15,12,33,31,

30,29,25,24 

obręb 

Smogorzówek;  

działki nr 338, 

354, część 

działki 339/4 

obręb 

Smogorzów 

Wielki; działki nr 

138,139,142,146/

3, 

147/1,147/2,147/

3,147/4,153/5,15

3/6,153/7,153/8,

158/1,158/2,159/

1,159/2,164/1,16

4/2,165/1,165/2,

169/1,169/2,403,

234,235,236,238,

241,242,245,246,

311,312,313 

obręb 

Głębowice; 

Od 2013 r.  

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

300 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstw

a rolne lub 

jego części 

są położone 

na obszarze 

Natura 2000 
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działka nr 188 

obręb Brzózka; 

działki nr 

273,274,275,277,

280,397,402,403,

416/1, 417 obręb 

Białawy Wielkie; 

działki nr 

100,102,107,108 

obręb 

Aleksandrowice 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

płatów 

siedliska  

Kontrola płatów siedliska w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

działki nr 

11/2,15,12,33,31,30,

29,25,24 obręb 

Smogorzówek;  

działki nr 338, 354, 

część działki 339/4 

obręb Smogorzów 

Wielki; działki nr 

138,139,142,146/3, 

147/1,147/2,147/3,1

47/4,153/5,153/6,15

3/7,153/8,158/1,158/

2,159/1,159/2,164/1,

164/2,165/1,165/2,1

69/1,169/2,403,234,2

35,236,238,241,242,

245,246,311,312,313 

obręb Głębowice; 

W 3,6 i 9 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

400 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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działka nr 188 obręb 

Brzózka; działki nr 

273,274,275,277,280

,397,402,403,416/1, 

417 obręb Białawy 

Wielkie; działki nr 

100,102,107,108 

obręb 

Aleksandrowice 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

9170 grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynental

ny  

 (Galio-

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1)  2) Podać nazwę 

działania 

Stopniowe usuwanie drzew i 

krzewów gatunków obcych 

siedliskowo i geograficznie na 

etapie zaplanowanych prac 

gospodarczych (sosna, świerk, 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-08-68-l-00, 

13-06-2-09-65-a-00, 

13-06-2-09-65-g-00, 

13-06-2-09-65-d-00, 

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  
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Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

czeremcha amerykańska) 

 

 

 

 

 

13-06-2-09-65-c-00, 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-63-l-00, 

13-06-2-09-130-g-

00, 13-06-2-09-63-

b-00  

 

 

 

 

 

 

 

3)  4) Zwiększenie 

ilości 

martwego 

drewna  

W miarę wydzielania się 

zwiększać ilość martwego drewna 

do co najmniej 15 sztuk na hektar 

drewna leżącego lub stojącego 

(powyżej 3 m długości i 0,5 m 

grubości): 

 - nie usuwanie wywrotów i 

złomów z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego i w 

przypadku konieczności 

wykonania cięć sanitarnych.  

 - pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-08-68-l-00, 

13-06-2-09-65-a-00, 

13-06-2-09-65-g-00, 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-63-l-00  

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  

 

5)  6) Zwiększenie 

zróżnicowania 

struktury 

pionowej, 

przestrzennej i 

wiekowej 

drzewostanu 

Zwiększenie zróżnicowania 

struktury pionowej, przestrzennej i 

wiekowej drzewostanu poprzez 

planowanie cięć rębnych przy 

zastosowaniu rębni z długimi i 

bardzo długimi okresami 

odnowienia i długimi okresami 

nawrotu cięć (rębnie stopniowe 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-08-68-l-00, 

13-06-2-09-65-a-00, 

13-06-2-09-65-g-00, 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-63-l-00  

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  
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IVa i IVd, a w przypadku 

wydzieleń  13-06-2-09-65  -a  -00, 

13-06-2-09-65 -g -00 rębnia 

gniazdowa) 

7)  P    Poprawa stanu 

siedliska  

Preferowanie odnowień 

naturalnych w siedlisku. W razie 

potrzeby stosować odnowienia 

sztuczne - wykorzystywać w 

pierwszym etapie mikrosiedliska, 

w których obecnie występują 

gatunki charakterystyczne dla 

grądów i stopniowo powiększać 

powierzchnię z regularnym 

udziałem tych gatunków w 

drzewostanie. Preferowanie lipy, 

buka, jawora w planowaniu cięć 

pielęgnacyjnych i rębni; 

pozostawianie drzew w wieku 

przeszłorębnym oraz przestojów, 

Lp, Bk, Jw.  

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-65-a-00, 

13-06-2-09-65-g-00, 

13-06-2-09-65-d-00, 

13-06-2-09-65-c-00, 

13-06-2-09-61-a-00  Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

płatów 

siedliska  

Kontrola płatów siedliska w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-08-68 -l -00; 

13-06-2-09-65  -a   -

00, 13-06-2-09-65 -g 

-00; 13-06-2-09-65 -

W6 i 9 roku  

obowiązywa

nia PZO 

300 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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d  -00, 13-06-2-09-

65 -c  -00; 13-06-2-

09-61 -a  -00; 13-06-

2-09-63 -l  -00; 13-

06-2-09-130  -g  -00; 

13-06-2-09-63 -c -

00, 13-06-2-09-63 -b 

-00; 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 *91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

8)  9) Usuwanie 

gatunków 

obcych 

geograficznie 

Stopniowe usuwanie, na etapie 

zaplanowanych prac 

gospodarczych, gatunków drzew i 

krzewów obcych siedliskowo i 

geograficznie (sosna, świerk, 

czeremcha amerykańska) 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-118A-g-

00, 13-06-2-09-130-

b-00, 13-06-2-09-

64-d-00, 13-06-2-

09-64-b-00, 13-06-

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  
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Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

2-09-64-c-00, 13-

06-2-09-64-g-00, 

13-06-2-09-60-a-00, 

13-06-2-09-58-d-00, 

13-06-2-09-58-c-00, 

13-06-2-09-58-b-00, 

13-06-2-09-63-c-00, 

13-06-2-09-67-c-00, 

13-06-2-09-66-k-00  

10)  11) Zwiększeni 

ilości 

martwego 

drewna 

W miarę wydzielania się 

zwiększać ilość martwego drewna 

do 15 sztuk na hektar drewna 

leżącego lub stojącego: 

 -nie usuwanie wywrotów i 

złomów z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego i w 

przypadku konieczności 

wykonania cięć sanitarnych.  

 - pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-67-c-00, 

13-06-2-09-64-d-00, 

13-06-2-09-64-b-00, 

13-06-2-09-64-c-00, 

13-06-2-09-64-g-00, 

13-06-2-09-66-k-00  

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  

12)  13) Zwiększenie 

zróżnicowania 

struktury 

pionowej, 

przestrzennej i 

wiekowej 

drzewostanu 

Zwiększenie zróżnicowania 

struktury pionowej, przestrzennej i 

wiekowej drzewostanu poprzez 

planowanie cięć rębnych przy 

zastosowaniu rębni z długimi i 

bardzo długimi okresami 

odnowienia i długimi okresami 

nawrotu cięć (rębnie stopniowe 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-58-j-00, 

13-06-2-09-58-k-00, 

13-06-2-09-67-c-00, 

13-06-2-12-131-d-

00, 13-06-2-12-131-

c-00, 13-06-2-09-

64-d-00, 13-06-2-

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  
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IVa i IVd) 09-64-b-00, 13-06-

2-09-64-c-00, 13-

06-2-09-64-g-00, 

13-06-2-09-58-i-00, 

13-06-2-09-58-g-00, 

13-06-2-09-58-d-00, 

13-06-2-09-58-c-00, 

13-06-2-09-58-b-00, 

13-06-2-09-63-a-00, 

13-06-2-09-63-c-00, 

13-06-2-09-66-k-00  

14)  15) Poprawa stanu 

siedliska 

Preferowanie odnowień 

naturalnych w siedlisku. W razie 

potrzeby stosować odnowienia 

sztuczne - wykorzystywać w 

pierwszym etapie mikrosiedliska, 

w których obecnie występuje 

jesion i wiąz i stopniowo 

powiększać powierzchnię z 

regularnym udziałem tych 

gatunków w drzewostanie. 

Preferowanie Ol, Js i Wz w 

planowaniu cięć pielęgnacyjnych i 

rębni. I pozostawianie drzew w 

wieku przeszłorębnym oraz 

przestojów Ol, Js i Wz 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-67-c-00, 

13-06-2-09-64-d-00, 

13-06-2-09-64-b-00, 

13-06-2-09-64-c-00, 

13-06-2-09-64-g-00, 

13-06-2-09-60-a-00, 

13-06-2-09-63-c-00, 

13-06-2-09-66-k-00  

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów  

 

16)  17) Naturalna 

regeneracja 

drzewostanów 

Naturalna regeneracja 

drzewostanów - wyznaczenie 

powierzchni z brakiem wskazań 

gospodarczych w celu zaistnienia 

wydzielenie leśne 

13-06-2-09-60-a-00  

Od 2013 w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

- Nadleśnictwo 

Wołów  
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naturalnych procesów siedlisko 

twórczych. 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

płatów 

siedliska  

Kontrola płatów siedliska w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-118A -g 

-00; 13-06-2-09-130 

-b -00; 13-06-2-09-

64  -d  -00, 13-06-2-

09-64  -b  -00, 13-

06-2-09-64 -c  -00, 

13-06-2-09-64 -c -

00, 13-06-2-09-64 -g 

-00; 13-06-2-09-60 -

a  -00; 13-06-2-09-

58 -d -00, 13-06-2-

09-58 -c -00, 13-06-

2-09-58 -b -00; 13-

06-2-09-63  -b -00, 

13-06-2-09-63 -c -

00; 13-06-2-09-67 -c 

-00; 13-06-2-09-66 -

k  -00;13-06-2-09-62 

-k -00 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

200 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 91F0  łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Zmiana 

sposobu 

użytkowania 

Naturalna regeneracja 

drzewostanów - wyznaczenie 

powierzchni z brakiem wskazań 

gospodarczych w celu zaistnienia 

naturalnych procesów 

siedliskotwórczych 

wydzielenia leśne: 13-

06-2-09-58-a-00, 13-

06-2-09-82-b-00  W okresie 

obowiązywa

nia planu 

- Nadleśnictw

o Wołów  

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola płatu 

siedliska  

Kontrola płatu siedliska w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-58  -a -

00; 13-06-2-09-82  -

b -00 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

500 zł Nadleśnictw

o Wołów  

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
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 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

1145 piskorz 
Misgurnus 

fossilis; 
  1149 koza 

Colitis taenia  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

   Poprawa stanu 

siedliska 

gatunku 

Wykonać analizę możliwości 

odtworzenia zastawek 

umożliwiających migracje ryb w 

górę cieku. W przypadku takiej 

możliwości wykonać zastawki o 

wysokości piętrzenia powinna 

wynosić nie więcej jak 30cm, z 

przelewem niskiej wody 10 cm. 

Ciek Graniczna 

Woda (Łacha) 

W okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

 

 

 

 

 

1000 zł Zarządcy 

cieku na 

odcinku 

położonym w 

granicach 

obszaru 

Natura 2000 

we 

współpracy z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

siedliska 

gatunku  

 Kontrola siedliska gatunku w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych  - w  przypadku 

wykonania zastawek  

Ciek Graniczna 

Woda (Łacha) 
w 9 lub 10 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

200 zł Organ 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 1188 kumak 
nizinny 
Bombina 
bombina  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

  PoPoprawa stanu 

siedliska gatunku 

Usunięcie, za pomocą siatek, 

torfowca i rzęsy wodnej z tafli 

wody - na początku października 

Oczka wodne na 

działkach nr 370 i 

372 obręb Turzany; 

działka nr 343/1 

obręb Smogorzów 

W okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

200 zł Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 
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Wielki;  

 

 

 

 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000, 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

         

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

siedliska 

gatunku  

Kontrola siedliska gatunku w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

Działki nr 370 i 372 
obręb Turzany; działka 
473/63 obręb 
Głębowice, działka nr 
343/1 obręb 
Smogorzów Wielki; 

W 5 roku 

obowiązywa

nia PZO 

300 zł Organ 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 1074 
barczatka 
kataks 
Eriogaster 
catax 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

   Zachowanie 

siedlisk 

gatunku 

Utrzymanie w krajobrazie ostoi 

czyżni i okrajkowych, 

ciepłolubnych zarośli ze śliwą 

tarniną jako siedlisk gatunku 

Cały obszar Natura 

2000 
W okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

 

 

 

 

 

- Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 

obszarze 

Natura 2000 

         

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu wiedzy w 
zakresie parametrów populacji 
gatunku 

Działka nr 154/5 obręb 
Smogorzów Wielki; 
działka nr 403 obręb 
Głębowice 

W okresie 

obowiązyw

ania planu 

 

1000 zł Organ 

odpowiedzia

lny za 

monitorowa

nie 

obszarów 

Natura 2000 

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6177 
modraszek 

telejus  

Maculinea 

teleius 

(=Phengaris 

teleius), 

 
6179 

modraszek 
nausithous  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

18)  19) Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne 

Użytkowanie ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe. Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca, drugi 

pokos od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy z 

terenu siedliska w ciągu 14 dni, a 

w uzasadnionych wypadkach 21 

dni od skoszenia (siano przed 

działka nr 403 obręb 

Głębowice; 

Corocznie w 

okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

 

 

 

300 zł/ha Właściciele 

lub zarządcy 

gruntów 

(rolnicy) 

których 

gospodarstwa 

rolne lub jego 

części są 

położone na 
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Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous), 

  

usunięciem powinno być złoże 

np.: w stogi lub zebrane w baloty). 

Nie należy kosić od zewnątrz płata 

do środka, koszenie na wysokości 

10-15 cm. Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki listwowej lub 

o podobnej technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w innym 

miejscu, w tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy działek z 

drogami, rowami, wodami i 

zabagnieniami, zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W wypadku 

ekstensywnego użytkowania 

kośno-pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i warunkach jak 

powyżej, wypas zwierząt  po 

pierwszym pokosie od 15 sierpnia, 

obsada do 1 DJP/ha/rok, 

maksymalne obciążenie pastwiska 

do 5 DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe  w 

obsadzie jak powyżej pod 

warunkiem stosowania wypasu 

naprzemiennie z użytkowaniem 

kośnym (całoroczny wypas działek 

nie częściej niż co trzeci rok). Przy 

działkach małych do 5,0 ha 

 obszarze 

Natura 2000 
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możliwy stały wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 15 

września.  

Dla wszystkich powyższych 

sposobów użytkowania. Przy 

pracach melioracyjnych i 

konserwacyjnych zachowanie co 

najmniej 50% roślinności w 

rowach i ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy i gnojówki, 

ścieków, osadów ściekowych i 

dosiewania nasion traw. 

Niestosowanie środków ochrony 

roślin poza mazaczami 

herbicydowymi do usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza się 

włókowanie i wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 30 

marca oraz w szczególnych 

przypadkach w termie 

późniejszym, jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane zniszczenia 

darni spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy erozyjne. 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

siedliska 

gatunku  

Kontrola siedliska gatunku w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

działka nr 403 obręb 

Głębowice 

W 3,6 i 9 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

300 zl Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 1088 kozioróg 
dębosz 
Cerambyx 
cerdo 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

20)  21) Zachowanie i 

utrzymanie 

stanowisk 

gatunku 

Zachowanie i utrzymanie 

stanowisk gatunku i potencjalnych 

miejsc jego rozwoju, poprzez 

pozostawienie zasiedlonych drzew 

do naturalnej śmierci i rozpadu z 

działka nr 19/4, 

473/63, 472/66, 

476/64 obręb 

Głębowice; działki 

350/62, 352/63, 

W okresie 

obowiązywa

nia planu  

 

 

       - Nadleśnictwo 

Wołów, Urząd 

Gminy 

Wińsko, 

Starosta 
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wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. W 

przypadku wystąpienia 

powyższych zagrożeń prace 

zaplanować i prowadzić we 

współpracy z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

oraz specjalistą entomologiem. 

Zaplanować i przeprowadzić 

działania kompensacyjne 

zapewniające ciągłość siedlisk 

gatunków. 

363/58 obręb 

Białawy Wielkie; 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-62-a-00, 

13-06-2-09-66-h-00, 

13-06-2-09-63-d-00, 

13-06-2-09-58-a-00, 

13-06-2-09-63-a-00, 

13-06-2-09-66-a-00, 

13-06-2-09-64-c-00, 

13-06-2-09-64-b-00, 

13-06-2-09-63-m-

00, 13-06-2-09-67-

c-00, 13-06-2-09-

63-l-00, 13-06-2-09-

63-k-00, 13-06-2-

09-62-c-00  

 

 

 

 

Wołowski, 

Właściciele 

działek   

22)  23) Zachowanie i 

utrzymanie 

stanowisk 

gatunku 

Nie pozyskiwać dębów o średnicy 

powyżej 110 cm w pierśnicy jako 

rzeczywistych lub potencjalnych 

miejsc rozrodu gatunku z 

wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. W 

przypadku wystąpienia 

powyższych zagrożeń prace 

zaplanować i prowadzić we 

współpracy z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

oraz specjalistą entomologiem. 

działka nr 19/4, 

473/63, 472/66, 

476/64 obręb 

Głębowice; działki 

350/62, 352/63, 

363/58 obręb 

Białawy Wielkie; 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-62-a-00, 

13-06-2-09-66-h-00, 

13-06-2-09-63-d-00, 

13-06-2-09-58-a-00, 

W okresie 

obowiązywa

nia planu 

         - Nadleśnictwo 

Wołów 
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Zaplanować i przeprowadzić 

działania kompensacyjne 

zapewniające ciągłość siedlisk 

gatunku. 

13-06-2-09-63-a-00, 

13-06-2-09-66-a-00, 

13-06-2-09-64-c-00, 

13-06-2-09-64-b-00, 

13-06-2-09-63-m-

00, 13-06-2-09-67-

c-00, 13-06-2-09-

63-l-00, 13-06-2-09-

63-k-00, 13-06-2-

09-62-c-00  

24)  25) Edukacja 

ekologiczna 

Akcja informacyjno-edukacyjna 

pokazująca walory i znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodności 

starych zamierających i 

dziuplastych drzew (np. tablice 

informacyjne, ścieżki edukacyjne, 

publikacje) 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 
W okresie 

obowiązywa

nia planu 

700 zł Ośrodki 

naukowe, 

organizacje 

ekologiczne, 

Nadleśnictwo 

Wołów 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Kontrola 
siedliska 
gatunku 

Kontrola siedliska gatunku zakresie 
wykonanych działań ochronnych  

Działka nr 19/4, 

473/63, 472/66, 

476/64 obręb 

Głębowice; działki 

350/62, 352/63, 

363/58 obręb 

Białawy Wielkie 

W 5 i 10  

roku 

obowiązyw

ania PZO 

300 zł Organ 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 1084 pachnica 
dębowa 

Osmoderma 

eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

26)  27) Zachowanie i 

utrzymanie 

stanowisk 

gatunku 

Zachowanie i utrzymanie 

stanowisk gatunku i potencjalnych 

miejsc jego rozwoju, poprzez 

pozostawienie zasiedlonych drzew 

do naturalnej śmierci i rozpadu z 

wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. W 

przypadku wystąpienia 

powyższych zagrożeń prace 

zaplanować i prowadzić we 

współpracy z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

oraz specjalistą entomologiem. 

Zaplanować i przeprowadzić 

działka nr 19/4, 

473/63, 472/66, 

476/64 obręb 

Głębowice; działki 

350/62, 352/63, 

363/58 obręb 

Białawy Wielkie; 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-58-a-00, 

13-06-2-09-64-b-00  

W okresie 

obowiązywa

nia planu  

 

 

 

 

 

 

       - Nadleśnictwo 

Wołów, Urząd 

Gminy 

Wińsko, 

Starosta 

Wołowski, 

Właściciele 

działek   
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działania kompensacyjne 

zapewniające ciągłość siedlisk 

gatunków 

28)  29) Zachowanie i 

utrzymanie 

stanowisk 

gatunku 

Nie pozyskiwać dziuplastych 

dębów (z dziuplą umiejscowioną 

w głównym pniu) oraz dębów o 

średnicy powyżej 110 cm w 

pierśnicy jako rzeczywistych lub 

potencjalnych miejsc rozrodu 

gatunku, z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. W 

przypadku wystąpienia 

powyższych zagrożeń prace 

zaplanować i prowadzić we 

współpracy z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

oraz specjalistą entomologiem. 

Zaplanować i przeprowadzić 

działania kompensacyjne 

zapewniające ciągłość siedlisk 

gatunku. 

działka nr 19/4, 

473/63, 472/66, 

476/64 obręb 

Głębowice; działki 

350/62, 352/63, 

363/58 obręb 

Białawy Wielkie; 

wydzielenia leśne: 

13-06-2-09-61-a-00, 

13-06-2-09-58-a-00, 

13-06-2-09-64-b-00  

W okresie 

obowiązywa

nia planu 

         - Nadleśnictwo 

Wołów 

30)  31) Edukacja 

ekologiczna 

Akcja informacyjno-edukacyjna 

pokazująca walory i znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodności 

starych zamierających i 

dziuplastych drzew (np. tablice 

informacyjne, ścieżki edukacyjne, 

publikacje) 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 
W okresie 

obowiązywa

nia planu 

700 zł Ośrodki 

naukowe, 

organizacje 

ekologiczne, 

Nadleśnictwo 

Wołów 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Kontrola 

siedliska 

gatunku  

Kontrola siedliska gatunku w 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych 

Działka nr 19/4, 

473/63, 472/66, 

476/64 obręb 

Głębowice; działki 

350/62, 352/63, 

363/58 obręb 

Białawy Wielkie; 

W 5 i 10 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

300 zł Organ 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

Podmiot 

odpowiedzial
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  (w tys. zł) ny za 

wykonanie 

1308 mopek 

Barbastella 

barbastellus; 

 

 1324 nocek 

duży  Myotis 

myotis 

  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

32)  33) Zachowanie 

siedlisk 

gatunku 

Zachowanie i utrzymanie 

schronień oraz żerowisk gatunku  

 

Cały obszar Natura 

2000 

W okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

 

 

 

 

 

 -  Nadleśnictwo 

Wołów, 

użytkownicy 

gruntów 

położonych na 

obszarze 

Natura 2000 

34)  35) Zachowanie 

siedlisk 

gatunku 

Zachowanie drożności korytarzy 

ekologicznych. Zachowanie lub 

poprawa stanu struktur  

liniowych (alei, szpalerów drzew i 

cieków wodnych). 

 

Cały obszar Natura 

2000 

W okresie 

obowiązywa

nia planu 

 

- Nadleśnictwo 

Wołów 

użytkownicy 

gruntów 

położonych na 

obszarze 

Natura 2000, 

Urząd Gminy 

Wińsku 

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 N   Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

  

  

 1335 suseł 

moręgowany 

Spermophilus 

citellus 

(=Citellus 

citellus) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

         

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie parametrów gatunku oraz 

utrzymania reintrodukowanej 

populacji w granicach obszaru. 

301/1, 301/2, 302, 

303, 304, 305, 306, 

307, 308, 309, 310, 

311 obręb Głębowice 

W okresie 

obowiązyw

ania Planu 

 

 

 

 

 

 

 

1000 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne. UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie 

informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13. 

 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowiska 

Cel działań 
ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce Podmiot 
odpowiedzi

alny 

Szacowa
ny koszt 
(w tys. zł) 
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2330 wydmy 

śródlądowe i 

napiaskowe 

2330 Zachowanie 

siedliska w 

niepogor-

szonym sta-

nie (co naj-

mniej U1). 

Poprawa je-

go stanu po-

przez ochro-

nę czynną – 

ekstensywne 

użytkowanie 

łąkarskie 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska we-

dług parame-

trów opracowa-

nych w ramach 

PMŚ. 

 

 

 

 Wykonanie 

zdjęć fitosocjo-

logicznych w 

każdym z wy-

różnionych pła-

tów siedliska 

raz na 5 lat 

w trakcie 

obowiązywa

nia PZO 

części działki 

nr 138 obręb 

Smogorzów 

Wielki 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

0,5 
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6410 

zmiennowilgo

tne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

Molinion 

6410 Zachowanie 

siedliska w 

niepogor-

szonym sta-

nie (co naj-

mniej U1). 

Poprawa je-

go stanu po-

przez ochro-

nę czynną – 

ekstensywne 

użytkowanie 

łąkarskie 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska we-

dług parame-

trów opracowa-

nych w ramach 

PMŚ. 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie 

zdjęć fitosocjo-

logicznych w 

każdym z wy-

różnionych pła-

tów siedliska 

raz na 5 lat 

w trakcie 

obowiązywa

nia PZO 

działki 

11/5,1/12,20/1,

22,24,25,26,11

0,303, obręb 

Smogorzówek; 

działki 

368/138,110,1

11,120,121,12

2,123, 

124,125,133,1

34,135,136,13

7,138,139,148,

149,150,151/1,

152,151/4,155,

154/5 obręb 

Smogorzów 

Wielki; działki 

nr 

264,262/2,410,

411,418,419 

obręb Białawy 

Wielkie; 

działki nr 

291,292,289, 

288,287 obręb 

Turzany 

 

Zdjęcia 

fitosocjologicz

ne w obrębie 

działek:  

11/5,1/12,20/1,

22,24,25,26,11

0,303, obręb 

Smogorzówek; 

działki nr 

264,262/2 

obręb Białawy 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

0,5 
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6510 Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherio

n elatioris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6510 Zachowanie 

siedliska w 

niepogor-

szonym sta-

nie (co naj-

mniej U1). 

Poprawa je-

go stanu po-

przez ochro-

nę czynną – 

ekstensywne 

użytkowanie 

łąkarskie 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska we-

dług parame-

trów opracowa-

nych w ramach 

PMŚ. 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie 

zdjęć fitosocjo-

logicznych w 

każdym z wy-

różnionych pła-

tów siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raz na 5 lat 

w trakcie 

obowiązywa

nia PZO 

działki nr 

11/2,15,12,33,

31,30,29,25,24 

obręb 

Smogorzówek;  

działki nr 338, 

354, część 

działki 339/4 

obręb 

Smogorzów 

Wielki; działki 

nr 

138,139,142,1

46/3, 

147/1,147/2,14

7/3,147/4,153/

5,153/6,153/7,

153/8,158/1,15

8/2,159/1,159/

2,164/1,164/2,

165/1,165/2,16

9/1,169/2,403,

234,235,236,2

38,241,242,24

5,246,311,312,

313 obręb 

Głębowice; 

działka nr 188 

obręb 

Brzózka; 

działki nr 

273,274,275,2

77,280,397,40

2,403,416/1, 

417 obręb 

Białawy 

Wielkie; 

działki nr 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

1,5 
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9170 grąd 

środkowoeu-

ropejski i 

subkontynen-

talny Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

9170 Zachowanie 

siedliska w 

niepogor-

szonym sta-

nie (co naj-

mniej U1). 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

według parame-

trów opracowa-

nych w ramach 

PMŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

wydzielenia 
leśne: 13-06-2-
08-68 -l -00; 13-
06-2-09-65  -a   

-00, 13-06-2-09-
65 -g -00; 13-

06-2-09-65 -d  -
00, 13-06-2-09-
65 -c  -00; 13-

06-2-09-61 -a  -
00; 13-06-2-09-
63 -l  -00; 13-

06-2-09-130  -g  
-00; 13-06-2-09-

63 -c -00, 13-
06-2-09-63 -b -

00; 

 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

2 
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*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

*91E0 Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszon

ym stanie (co 

najmniej U1) 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

według parame-

trów opracowa-

nych w ramach 

PMŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

wydzielenia 

leśne: 13-06-2-

09-118A -g -

00; 13-06-2-

09-130 -b -00; 

13-06-2-09-64  

-d  -00, 13-06-

2-09-64  -b  -

00, 13-06-2-

09-64 -c  -00, 

13-06-2-09-64 

-c -00, 13-06-

2-09-64 -g -00; 

13-06-2-09-60 

-a  -00; 13-06-

2-09-58 -d -00, 

13-06-2-09-58 

-c -00, 13-06-

2-09-58 -b -00; 

13-06-2-09-63  

-b -00, 13-06-

2-09-63 -c -00; 

13-06-2-09-67 

-c -00; 13-06-

2-09-66 -k  -

00;13-06-2-09-

62 -k -00 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

2 
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91F0  łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

Ficario-

Ulmetum) 

91F0 Zachowanie 
siedliska we 
właściwym 

stanie ochrony. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

według parame-

trów opracowa-

nych w ramach 

PMŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

wydzielenia 

leśne: 13-06-2-

09-58  -a -00; 

13-06-2-09-82  

-b -00 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

2 

1145 piskorz 

Misgurnus 

fossilis;  

 

1149 koza 

Colitis taenia 

1145 Zachowanie 

siedliska ga-

tunku w nie-

pogorszo-

nym stanie 

(co najmniej 

U1) 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

w 9 lub 10 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

Ciek 

Graniczna 

Woda (Łacha) 

i powiązane z 

nim rowy i 

urządzenia 

melioracyjne 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

2 

1166 traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

 

1166 Zachowanie 

siedliska ga-

tunku we wła-

ściwym stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w trakcie  

obowiązywa

nia PZO 

Działka nr 338 

obręb 

Smogorzów 

Wielki 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

0,5 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81%C4%99g_jesionowo-wi%C4%85zowy&action=edit&redlink=1
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1188 kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 Zachowanie 

siedliska ga-

tunku w nie-

pogorszo-

nym stanie 

(co najmniej 

U1) 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w trakcie  

obowiązywa

nia PZO 

Działki nr 372, 

254/1, 370, 

263, 362/62 

obręb Turzany; 

działki nr 

473/63, 294, 

230/1 obręb 

Głębowice; 

działki 343/1, 

338 obręb 

Smogorzów 

Wielki 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

1,5 

1074 

barczatka 

kataks 

Eriogaster 

catax 

1074 Zachowanie 

siedliska ga-

tunku w nie-

pogorszonym 

stanie po-

przez ochronę 

bierną poten-

cjalnych 

miejsc jego 

występowa-

nia. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

w 3, 6, i 9 

rokuobowią

zywania 

PZO 

Działka nr 

154/5 obręb 

Smogorzów 

Wielki; działka 

nr 403 obręb 

Głębowice 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

200 

1,5 



177 

 

6177 

modraszek 

telejus  

Maculinea 

teleius 

(=Phengaris 

teleius), 

 

6179 

modraszek 

nausithous  

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous), 

6177, 

6179 

Zachowanie 

siedliska ga-

tunku w nie-

pogorszo-

nym stanie 

(co najmniej 

U1). poprzez 

ochronę 

czynną – 

ekstensywne 

użytkowanie 

łąkarskie lub 

łąkarsko-

pastwisko-

we. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ  

raz na 5 lat 

w trakcie  

obowiązywa

no PZO 

Działka nr 403 
obręb 
Głębowice 

 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

200 

 

1088 kozioróg 

dębosz 

Cerambyx 

cerdo 

1088 Utrzymanie 

we właści-

wym stanie 

siedlisk ga-

tunku. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ  

w 5 i 10 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

Działka nr 

19/4, 473/63, 

472/66, 476/64 

obręb 

Głębowice; 

działki 350/62, 

352/63, 363/58 

obręb Białawy 

Wielkie 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

200 
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1084 pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 Utrzymanie 

we właści-

wym stanie 

siedlisk ga-

tunku. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ  

w 5 i 10 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

Działka nr 

19/4, 473/63, 

472/66, 476/64 

obręb 

Głębowice; 

działki 350/62, 

352/63, 363/58 

obręb Białawy 

Wielkie 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

200 

2 

1308 mopek 

Barbastella 

barbastellus; 

1324 nocek 

duży  Myotis 

myotis 

1308, 

1324 

Utrzymanie 

we właściwym 

stanie siedlisk 

gatunku. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ, a 

w przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta  

w 5 i 10 roku 
obowiązywan

ia PZO 

Cały obszar 

Natura 2000 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

200 

 

 

Monitoring wykonywany będzie w celu: 

a) określenia skuteczności zaleceń ochronnych wyrażonych w PZO; 

b) określenia możliwych zmian w przedmiotach ochrony zachodzących z przyczyn niezależnych od oddziaływań antropogenicznych i 

dla wdrożenia mechanizmów zapobiegającym nieprzewidzianym, a niepożądanym zmianom; 

c) realizacji zobowiązań krajowych wynikających z przepisów Art. 17 Dyrektywy 92/43/EEC, która nakazuje raportowanie stanu sie-

dlisk przyrodniczych w 3-letnich odstępach czasu. W przypadku siedlisk leśnych (91E0*, 9170, 91F0) zmiany w nich zachodzące są 

na tyle wolne, że wystarczy 6-letni okres raportowania zmian ich stanu ochrony. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić                 

w poniższym zestawieniu. 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o 

ochronie przyrody) 

Uchwała nr XVIII/126 / 2004 Rady 

Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 

2004r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, 

Warzęgowo, Nieszkowice, Pierusza, 

Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, 

Straża, Gródek, Siodłkowice, Proszkowa, 

Stęszów - MPZP GMINA WOŁÓW - 

STREFA I. 

 

W przypadku fragmentu położonego nad rzeką Łachą –d ziałka nr 319/130 – tereny wskazane do 
dolesień (ZLd). Wskazane odstąpienie o zalesienia tego fragmentu z uwagi na możliwy wpływ na 
stosunki wodne oraz możliwe zaburzenie lokalnego korytarza migracyjnego. Teren pozostawić w 
dotychczasowym użytkowaniu.  

 

Studium Uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wińsko przyjętego uchwałą Rady Gminy 

w Wińsku nr XVII/108/99 z dnia 27 

grudnia 1999 r.  

 

Na terenach tych zaleca się zachowanie dotychczasowego użytkowania. Ustalenia studium wskazują 
tereny zlokalizowane w obrębie rezerwatu pro Natura „Polder” jako tereny do zalesienia. Tereny te 
stanowią siedliska przyrodnicze 2330 i 6510. W studium należałoby usunąć zapis dotyczący 
zalesienia tych terenów. 

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
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Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003 nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony obu gatunkom nietoperzy będących przedmiotem ochrony w obszarze. Kolejny plan 

zadań ochronnych powinien być opracowany do końca 2020 roku. 

 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 
W odniesieniu do SDF 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 

Instytucja lub osoba 

zbierająca informacje: 

Zygmunt Kącki Instytut 

Biologii Roślin Uniwersytet 

Wrocławski 

Instytucja lub osoba zbierająca 

informacje: Krzysztof 

Konieczny, PTPP proNatura, 

Wrocław; Grzegorz 

Bobrowicz, Wołów; Krzysztof 

Świerkosz Muzeum 

Przyrodnicze Uniwersytetu 

Wrocławskiego; Instytut 

Ochrony Przyrody PAN, 

Kraków, Marta Łysiak, 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wroclawiu 

Listę osób zbierających informacje uzupełniono o osoby, które brały udział w 

gromadzeniu danych na temat ostoi w czasie prac terenowych prowadzonych w 

ramach sporządzanego PZO 

2 

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosienniczników 

Ranunculion fluitans 

- 
Siedlisko nie występuje na terenie ostoi, dlatego usunięto je z listy przedmiotów 

ochrony. 

3 

6120 ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe  

- 
Siedlisko nie występuje na terenie ostoi, dlatego usunięto je z listy przedmiotów 

ochrony. 

4 
6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 
- 

Siedlisko nie występuje na terenie ostoi, dlatego usunięto je z listy przedmiotów 

ochrony. 
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(Nardion – płaty bogate 

florystycznie) 

5 

9190 Pomorski kwaśny las 

brzozowo – dębowy (Wetulo 

- Quercetum)  

- 
Siedlisko nie występuje na terenie ostoi, dlatego usunięto je z listy przedmiotów 

ochrony. 

6 

1335 Lutra Lutra 

Ocena znaczenia obszaru 

Populacja C 

Stan zachowania A 

Izolacja C 

Ogólnie  C 

1335 Lutra Lutra 

Ocena znaczenia obszaru 

Populacja D 

Stan zachowania - 

Izolacja - 

Ogólnie  - 

Zmiany oceny znaczenia obszaru dla gatunku zmieniono z kategorii C na kategorię 

D z uwagi na fakt, iż obszar nie stanowi miejsca bytowania wydry (w obszarze 

zidentyfikowano tylko 1 stanowisko). Obszar wykorzystywany jest przez gatunek 

jako korytarz migracyjny pomiędzy Odrą a Baryczą.  

7 

1134 Rhodeus sericeus 

amarus (=Rhodeus amarus) 

 

- 
Gatunek nie występuje na terenie ostoi, dlatego usunięto je z listy przedmiotów 

ochrony. 

8 - 
91F0 Łęgowe lasy dębowo 

wiązowo jesionowe  
Wprowadzono nowy przedmiot ochrony. 

9 
Wydra Lutra lutra ocena 

ogólna C 
Wydra Lutra lutra ocena ogólna D  Zmiana kategorii z C na D 

11 
3.3. Inne ważne gatunki 

zwierząt i roślin:  

3.3. Inne ważne gatunki 

zwierząt i roślin: 

Gladiolus imbricatus 

Iris sybirica 

Dianthus superbus 

Dianthus armeria 

Trollius europaeus 

Ophioglossum vulgatum 

Centaurium erythraea 

Primula veris 

Frangula alnus 

Asarum europaeum 

Scutellaria hastifolia 

Thalictrum lucidum 

Uzupełnienie brakujących danych 
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Carex tomentosa 

Carex pallescens 

Euphydryas maturna 

12 

Klasy siedlisk  % pokrycia: 

Lasy liściaste  

Siedliska rolnicze (ogólnie)  

Klasy siedlisk  % pokrycia: 

Łąki trwałe  

Wody płynące i rowy  

Lasy liściaste  

Pola orne  

Inne  

Dokładne oszacowanie struktury użytkowania gruntów 

13 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległ opis obszaru  

14 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Wartość przyrodnicza i znaczenie 

15 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Zagrożenia 

  

 
W odniesieniu do granic obszaru 

Opis proponowanego przebiegu granicy rozpoczyna się od południowo-zachodniego krańca ostoi w Smogorzówku 

Lp. 

Proponowany przebieg granicy 

na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. Dokonano korekty granicy Obszaru polegającej na 

„dowiązaniu” jej przebiegu do granic działek 

ewidencyjnych (tam, gdzie możliwe było to ze względów 

merytorycznych).  

Zmiana przebiegu granicy zaproponowano w celu ułatwienia procesu 

zarządzania Obszarem (czytelność przebiegu granicy dla użytkowników 

Obszaru).  

 

2. Proponuje się powiększenie Obszaru o fragment płata 

łąki świeżej [siedlisko 6510] zlokalizowany na działkach 

nr 86, 83/1, 83/2, 80 obręb Rogożowa, gm. Żmigród 

Włączenie w granice obszaru Natura 2000„Dolina Łachy” fragmentu płatu łąki 

świeżej przylegających od strony północnej do obecnych granic Obszaru – ma 

znaczenie dla ochrony i zachowania tego płatu siedliska w obrębie Obszaru. 

Proponowane do włączenia w granice Obszaru siedlisko pozostaje w dobrym 

stanie zachowania. 

3. Proponuje się powiększenie Obszaru o kompleks łąki 

świeżej [siedlisko 6510] zlokalizowany na działkach nr 

184, 185, 186,188, 189, 194, 195, 203, 190,193, 196, 

Włączenie w granice obszaru Natura 2000„Dolina Łachy” kompleksu  łąk 

świeżych przylegających od strony północnej do obecnych granic Obszaru – 

ma znaczenie dla ochrony i zachowania płatu siedliska w obrębie Obszaru w 
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Lp. 

Proponowany przebieg granicy 

na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

201, 204, 200, 205, 191, 192, 198, 199, 203, 761, 762   

obręb Rogożowa, gm. Żmigród 

bezpośrednim sąsiedztwie płatu proponowanego do włączenia w granice 

obszaru. Proponowane do włączenia w granice Obszaru siedlisko pozostaje w 

dobrym stanie zachowania. 

4. Proponuje się wyłączenie z granic Obszaru zabudowań 

jednorodzinnych wraz z przydomowymi ogródkami w 

miejscowości Głębowice i poprowadzenie granicy po 

działce ewidencyjnej parku w Głębowicach 19/4 obręb 

Głębowice, gm. Wińsko 

Wyłączenie z granic obszaru zabudowań miejscowości Głębowice ma na celu 

wyłączenie z obszaru terenów zurbanizowanych nie reprezentujących wartości 

przyrodniczych. Zmiana ta nie będzie wpływać na zachowanie przedmiotów 

ochrony w Obszarze.  

6. Proponuje się wyłączenie z granic Obszaru pól ornych 

(dz. nr 105, 106, 107, 108,191,  201 oraz wschodnie 

fragmenty dizałek nr 101/1, 102/1, 103/1 obręb Brzózka 

gm. Wińsko) 

Wyłączenie z granic obszaru pól ornych ma na celu uporządkowanie przebiegu 

granic  i wyłączenie obszarów nie reprezentujących wartości przyrodniczych. 

Zmiana ta nie będzie wpływać na zachowanie przedmiotów ochrony w 

Obszarze. 

7. Proponuje się powiększenie Obszaru o kompleksy lasów 

91E0  zlokalizowany na działkach nr 291/82, 431/82, 

432/82, obręb Brzózka, gm. Wińsko 

Włączenie w granice obszaru Natura 2000„Dolina Łachy” kompleksu  leśnego 

siedliska 91E0 ma znaczenie dla ochrony i zachowania tego typu siedliska w 

obrębie Obszaru, który został zubożony i zniekształcony w wyniku wiatrołomu 

w 2009 r. Proponowane do włączenia w granice Obszaru siedlisko pozostaje w 

dobrym stanie zachowania. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 Uwagi dotyczyły zaproponowanej dla susła moręgowatego  

oceny (w zarządzeniu zaproponowano zmianę oceny dla 

gatunku z C na D i wyłączenie go z listy przedmiotów 

ochrony). Zdaniem PTOP Salaandra gatunek ten powinien 

być uwzględniony jako jeden z celów ochrony obszaru. 

Powyższe uargumentowano zostało prowadzonymi obecnie 

badaniami monitoringowymi oraz potrzebą ochrony tego 

gatunku w granicach obszaru 

Polskie Towarzystwo 

Ochrony Przyrody 

„Salamandra” 

Uwaga została uwzględniona i wskazano na 

konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o tym 

przedmiocie ochrony, w zakresie możliwości                                      

i prawdopodobieństwa przetrwania gatunku w 

obszarze. 

 
Dla gatunku nocek duży Myotis myotis Towarzystwo 

wskazało na konieczność wpisania zagrożenia związanego z 

używaniem insektycydów oraz koniecznością określenia 

miejsc żerowiskowych gatunku. 

Polskie Towarzystwo 

Ochrony Przyrody 

„Salamandra” 

.Z uwagi na fakt, iż w planie wskazano na 

konieczność uzupełnienia stanu wiedzy na temat 

tego gatunku (również w zakresie żerowisk i 

zagrożeń), uwagi nie uwzględniono. 

 

 
Moduł B 

  

 Uwagi dotyczyły przeredagowania lub rozwinięcia opisów 

zagrożeń, celów i działań ochronnych, a także zaplanowania 

monitoring stanu zachowania dla wszystkich przedmiotów 

ochrony Obszaru wymienionych w SDF.  

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska  

Uwagi zostały uwzględnione. 
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Moduł C 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad Planem Zadań 

Ochrony dla obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji 

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem dokumentu pn. „Adaptacja Standardu Da-

nych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowa-

nie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011” – dostępny u zamawiającego 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 

c. Format pliku w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo for-

maty danych na których pracuje dany RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5. należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 

 

Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).  

15. Spis treści  

 

Dla dokumentów w formacie PDF, w których tworzony będzie spis treści zaleca się wykonanie tzw. aktywnego spisu treści - odnośników do 

poszczególnych sekcji dokumentów pozwalające na przyśpieszenie i optymalizację pracy na obszernych dokumentach. Aktywny spis treści 

można wykonać w popularnych edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word 2007 czy edytor tekstu Writer darmowego pakietu oprogramowanie 

biurowego OpenOffice. 

 


