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A075 Bielik (zwyczajny) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano około 70% siedlisk potencjalnych. Obserwacje gatunku prowadzone w 
sposób ciągły od 1996 roku do chwili obecnej. W czasie prowadzonych badań nie określono w części 
zidentyfikowanych terytoriów dokładnej lokalizacji miejsc gniazdowania, co wymusza dodatkowe 
prace inwentaryzacyjne. 
 
Zagrożenia istniejące: 
G05.07 - Nieobjęcie ochroną strefową miejsc gniazdowania gatunku skutkujące brakiem właściwej 
ochrony w okresie lęgu. 
X- Brak zagrożeń i nacisków (dotyczy tylko stanowisk gatunku w istniejących strefach ochrony). 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Zachowanie miejsc gniazdowania gatunku poprzez wyznaczanie stref ochronnych.  
2. Utrzymanie miejsc gniazdowania gatunku. 
 
Działania ochronne: 
1. Czynna ochrona miejsc gniazdowania.  
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A030 Bocian czarny 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Obserwacje gatunku na terenie ostoi prowadzone są od lat 90-tych. W latach 2000-
2012 dokonano weryfikacji większości znanych wcześniej terytoriów lęgowych gatunku. Nie 
określono jednak dokładnej lokalizacji miejsc gniazdowania, co wymusza dodatkowe prace 
inwentaryzacyjne. 
 
Zagrożenia istniejące: 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych. 
G05.07 - Nieobjęcie ochroną strefową miejsc gniazdowania gatunku skutkujące brakiem właściwej 
ochrony w okresie lęgu. Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony 
gatunku siedlisk. 
B02.04 - Wzrastający deficyt starych drzew w dolinach rzecznych, szczególnie liściastych w 
kompleksach leśnych, stanowiących dogodne miejsca gniazdowania. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
K03.01 - konkurencja ze strony bielika w stosunku do zajmowanych rewirów. Bielik jest gatunkiem 
silniejszym, zajmującym podobne siedliska. Trwająca w ostatnich latach ekspansja tego gatunku, 
może powodować wypieranie bociana przez bielika z jego dotychczasowych rewirów. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Poprawa warunków siedliskowych gatunku w miejscach potencjalnego występowania.  
2. Zachowanie miejsc gniazdowania gatunku poprzez wyznaczanie stref ochronnych.  
3. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Czynna ochrona miejsc gniazdowania. 
2. Zachowanie potencjalnych miejsc gniazdowania gatunku. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000. 
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A107 Cietrzew 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. Informacje na temat występowania gatunku w obszarze pochodzą z ostatnich lat  
(2010-2012), w czasie których wykonywano ciągły monitoring gatunku (inf. udost. przez RDLP we 
Wrocławiu). 
 
Zagrożenia istniejące: 
K02.01 Zarastanie terenów otwartych, szczególnie wrzosowisk, skutkujące kurczeniem się terenów 
żerowiskowych. 
K05 Zanik populacji gatunku w obszarze.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Podjęcie działań restytucyjnych gatunku w obszarze Natura 2000.  
2. Poprawa warunków siedliskowych gatunku w miejscach potencjalnego występowania. 
 
Działania ochronne: 
1. Podjęcie działań restytucyjnych gatunku w obszarze Natura 2000. 

2. Poprawa warunków siedliskowych gatunku w miejscach potencjalnego występowania  
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A234 Dzięcioł zielonosiwy 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano 60% potencjalnych siedlisk. Konieczne uzupełnienie wiedzy o 
rozmieszczeniu terytoriów lęgowych gatunku na nierozpoznanym terenie gminy Przewóz, Gromadka i 
Żagań. 
 
Zagrożenia istniejące: 
B02.04 - Wzrastający deficyt starych drzew, szczególnie w dolinach rzecznych. 
G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
Brak wystarczającej wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności populacji gatunku w gminach 
Gromadka, Przewóz i Żagań.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Poprawa warunków siedliskowych gatunku w miejscach potencjalnego występowania.  
2. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000.  
3. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Określenie rozmieszczenia terytoriów lęgowych gatunku. 
2. W trakcie realizacji zabiegów rębnych i pielęgnacyjnych w drzewostanach na siedliskach gatunku 
pozostawiać drzewa martwe i zamierające. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000.  
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A108 Głuszec (zwyczajny) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. W latach 2010-2012 zbadano wszystkie tereny zasiedlone przez gatunek. 
 
Zagrożenia istniejące: 
I01 - Inwazja tawuły kutnerowatej na przesuszonych powierzchniach śródleśnych torfowisk. 
K03.04 - Drapieżnictwo, głównie ze strony lisa i ptaków drapieżnych – jako gatunek gniazdujący na 
ziemi jest szczególnie narażony na utratę lęgów. 
J02 - Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. 
B02 - Nadmierne użytkowanie gospodarcze leśnych, bagiennych siedlisk borowych skutkujące 
zmniejszaniem właściwego dla gatunku areału siedliska starych drzewostanów. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
K05 - Brak sukcesu rozrodczego u wsiedlonych osobników i ich duża śmiertelność. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Poprawa warunków siedliskowych gatunku w zasięgu zajmowanego terytorium.  
2. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie minimum 50 osobników. 
 
Działania ochronne: 
1. Działania restytucyjne gatunku.  
2. Określenie uwarunkowań wodnych na siedlisku gatunku. 
3. Wyłączenie z użytkowania w zasięgu terytorium gatunku powierzchni borów bagiennych 

określonych na podstawie kryterium fitosocjologicznego.  
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A073 Kania czarna 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano około 80% siedlisk potencjalnych. Obserwacje gatunku prowadzone w 
sposób ciągły od 1996 roku do chwili obecnej. Nie określono jednak dokładnej lokalizacji miejsc 
gniazdowania, co wymusza dodatkowe prace inwentaryzacyjne. 
 
Zagrożenia istniejące: 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych. 
G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
Nieobjęcie ochroną strefową miejsc gniazdowania gatunku skutkujące brakiem właściwej ochrony w 
okresie lęgu.  
K02.01 - Zarastanie śródleśnych lub przyleśnych łąk skutkujące kurczeniem się terenów 
żerowiskowych.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
X- Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Utrzymanie siedliska gatunku we właściwym stanie.  
2. Zachowanie miejsc gniazdowania gatunku poprzez wyznaczanie stref ochronnych.  
3. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Czynna ochrona miejsc gniazdowania. 
2. Działanie obligatoryjne. Zachowanie siedliska gatunku stanowiącego przedmiot ochrony, 
położonego na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne trwałych użytków 
zielonych. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000.  
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A074 Kania ruda 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano około 80% siedlisk potencjalnych. Obserwacje gatunku prowadzone w 
sposób ciągły od 1996 roku do chwili obecnej. Nie określono jednak dokładnej lokalizacji miejsc 
gniazdowania, co wymusza dodatkowe prace inwentaryzacyjne. 
 
Zagrożenia istniejące: 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych. 
G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
Nieobjęcie ochroną strefową miejsc gniazdowania gatunku skutkujące brakiem właściwej ochrony w 
okresie lęgu.  
K02.01 - Zarastanie śródleśnych lub przyleśnych łąk skutkujące kurczeniem się terenów 
żerowiskowych.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
X- Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Utrzymanie siedliska gatunku we właściwym stanie.  
2. Zachowanie miejsc gniazdowania gatunku poprzez wyznaczanie stref ochronnych.  
3. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Czynna ochrona miejsc gniazdowania. 
2. Działanie obligatoryjne. Zachowanie siedliska gatunku stanowiącego przedmiot ochrony, 
położonego na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne trwałych użytków 
zielonych. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000.  
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A119 Kropiatka 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalajacy. Zbadano 80%  potencjalnych siedlisk. Obserwacje gatunku prowadzone w sposób 
ciągły od 1997 roku do chwili  obecnej. Dodatkowe badania konieczne na nierozpoznanym terenie 
gminy Przewóz, Gromadka i Żagań. 
 
Zagrożenia istniejące: 
G05.07 - Brak wystarczającej wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności populacji gatunku w 
gminach Gromadka, Przewóz i Żagań. Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych 
dla ochrony gatunku siedlisk. 
J02 - Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
F01.01 - Intensyfikacja hodowli ryb na Stawach Parowskich i pozostałych obiektach tego typu 
stanowiących siedlisko gatunku. 
J02 - Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000.  
2. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000.  
3. Utrzymanie właściwych warunków siedliskowych gatunku. 
 
Działania ochronne: 
1. Określenie rozmieszczenia terytoriów lęgowych gatunku. 
2. Utrzymanie dotychczasowego ekstensywnego użytkowania stawów. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000. 
4. Zwiększenie zasobów wody na powierzchni nieużytkowanego stawu.  
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A224 Lelek (zwyczajny) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano 50% potencjalnych siedlisk. Dodatkowe badania konieczne na 
nierozpoznanym terenie gminy Przewóz, Gromadka i Żagań. 
 
Zagrożenia istniejące: 
G05.07 - Brak wystarczającej wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności populacji gatunku w 
gminach Gromadka, Przewóz i Żagań. 
X- Brak zagrożeń i nacisków (dotyczy tylko  części stanowisk gatunku). 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X- Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000.  
2. Utrzymanie właściwego stanu siedliska gatunku. 
 
Działania ochronne: 
1. Określenie rozmieszczenia terytoriów lęgowych gatunku.  
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A246 Lerka 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano 50% potencjalnych siedlisk. Dodatkowe badania konieczne na 
nierozpoznanym terenie gminy Przewóz, Gromadka i Żagań. 
 
Zagrożenia istniejące: 
K02.01 - Zarastanie terenów otwartych, szczególnie wrzosowisk, skutkujące kurczeniem się terenów 
żerowiskowych. 
G05.07 - Brak wystarczającej wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności populacji gatunku w 
gminach Gromadka, Przewóz i Żagań. 
X - Brak zagrożeń i nacisków (dotyczy tylko części stanowisk gatunku) 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X- Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Przeciwdziałanie sukcesji wtórnej na terenach popoligonowych.  
2. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Określenie rozmieszczenia terytoriów lęgowych gatunku. 
2. Przeciwdziałanie sukcesji wtórnej na terenach popoligonowych.  
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A038 Łabędź krzykliwy 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. Zbadano około 80% siedlisk potencjalnych w latach 2000-2012. 
 
Zagrożenia istniejące: 
J02 - Zmiany stosunków wodnych skutkujące stopniowym osuszaniem zasiedlanego miejsca. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków (dotyczy tylko części stanowisk gatunku). 
G01 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nadmiernej penetracji terenu przez turystów i 
przypadkowe osoby (dotyczy tylko jednego stanowiska gatunku). 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Utrzymanie siedliska gatunku we właściwym stanie. 
 
Działania ochronne: 
1. Określenie uwarunkowań wodnych na siedlisku gatunku.  
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A215 Puchacz (zwyczajny) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano 70% potencjalnych siedlisk (dane zebrano w latach 1997-2012). Nie 
określono jednak dokładnej lokalizacji miejsc gniazdowania, jednak z uwagi na wymagania ochronne 
gatunku nie przewiduje się konieczności wykonania prac inwentaryzacyjnych jego miejsc 
gniazdowania. 
 
Zagrożenia istniejące: 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych. 
B02.04 - Wzrastający deficyt potencjalnych miejsc gniazdowania w postaci starych gniazd innych 
ptaków szponiastych oraz kruka, z których puchacz chętnie korzysta. 
G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Poprawa warunków siedliskowych gatunku w miejscach potencjalnego występowania.  
2. Uniknięcie potencjalnego niepokojenia ptaków w pobliżu gniazda w okresie lęgowym.  
3. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000.  
4. Utrzymanie siedliska gatunku we właściwym stanie. 
 
Działania ochronne: 
1. Dostosowanie terminów wykonywania zabiegów do wymogów ochronnych gatunku. 
2. Zachowanie potencjalnych miejsc gniazdowania gatunku. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000.  
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A217 Sóweczka (zwyczajna) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano 60% potencjalnych siedlisk. Konieczne uzupełnienie wiedzy o 
rozmieszczeniu terytoriów lęgowych gatunku na nierozpoznanym terenie gminy Przewóz, Gromadka i 
Żagań. 
 
Zagrożenia istniejące: 
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew. 
B02.02 - Nadmierna eksploatacja starych drzewostanów na siedliskach borowych. 
J02 - Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. 
B02.03 - Usuwanie podszytu w postaci naturalnego odnowienia świerka. 
J03.01 - Stopniowe zmniejszanie powierzchni borów bagiennych poprzez ich degradację w wyniku 
prowadzonej gospodarki leśnej. 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych. 
G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
Nieobjęcie ochroną strefową miejsc gniazdowania. Brak wystarczającej wiedzy na temat populacji 
gatunku w gminach Gromadka, Przewóz i Żagań. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uniknięcie potencjalnego niepokojenia ptaków w pobliżu gniazda w okresie lęgowym.  
2. Utrzymanie właściwych warunków siedliskowych gatunku.  
3. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000.  
4. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Czynna ochrona miejsc gniazdowania. 
2. Dostosowanie terminów wykonywania zabiegów do wymogów ochronnych gatunku. 
3. Ograniczenie prac melioracyjnych do niezbędnego zakresu. 
4. Określenie rozmieszczenia terytoriów lęgowych gatunku. 
5. Promowanie naturalnych odnowień świerka. 
6. W trakcie realizacji zabiegów rębni zupełnych na siedlisku gatunku pozostawiać zwarte fragmenty 
starodrzewia. 
7. W trakcie realizacji zabiegów rębnych i pielęgnacyjnych w drzewostanach na siedliskach gatunku 
pozostawiać drzewa martwe i zamierające. 
8. Wyłączenie z użytkowania w zasięgu terytorium gatunku powierzchni borów bagiennych 
określonych na podstawie kryterium fitosocjologicznego. 
9. Zmiana granicy obszaru Natura 2000.  
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A223 Włochatka (zwyczajna) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. Zbadano 60% potencjalnych siedlisk. Konieczne uzupełnienie wiedzy o 
rozmieszczeniu terytoriów lęgowych gatunku na nierozpoznanym terenie gminy Przewóz, Gromadka i 
Żagań. 
 
Zagrożenia istniejące: 
J02 - Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. 
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew. 
B02.02 - Nadmierna eksploatacja starych drzewostanów na siedliskach borowych. 
B02 - Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda 
nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych. 
J03.01 - Stopniowe zmniejszanie powierzchni borów bagiennych poprzez ich degradację w wyniku 
prowadzonej gospodarki leśnej. 
B02.03 - usuwanie podszytu w postaci naturalnego odnowienia świerka  
G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
Nieobjęcie ochroną strefową miejsc gniazdowania. Brak wystarczającej wiedzy na temat populacji 
gatunku w gminach Gromadka, Przewóz i Żagań. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X - Brak zagrożeń i nacisków. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uniknięcie potencjalnego niepokojenia ptaków w pobliżu gniazda w okresie lęgowym. 
2. Utrzymanie właściwych warunków siedliskowych gatunku.  
3. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000.  
4. Zachowanie miejsc gniazdowania gatunku poprzez wyznaczanie stref ochronnych. 
 
Działania ochronne: 
1. Czynna ochrona miejsc gniazdowania. 
2. Dostosowanie terminów wykonywania zabiegów do wymogów ochronnych gatunku. 
3. Ograniczenie prac melioracyjnych do niezbędnego zakresu. 
4. Określenie rozmieszczenia terytoriów lęgowych gatunku. 
5. Promowanie naturalnych odnowień świerka. 
6. W trakcie realizacji zabiegów rębni zupełnych na siedlisku gatunku pozostawiać zwarte fragmenty 
starodrzewia. 
7. W trakcie realizacji zabiegów rębnych i pielęgnacyjnych w drzewostanach na siedliskach gatunku 
pozostawiać drzewa martwe i zamierające. 
8. Wyłączenie z użytkowania w zasięgu terytorium gatunku powierzchni borów bagiennych 

określonych na podstawie kryterium fitosocjologicznego.  
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A127 Żuraw (zwyczajny) 

 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. Zbadano 80% potencjalnych siedlisk. Obserwacje gatunku prowadzone w sposób 
ciągły od 
1997 roku do chwili obecnej. 
 
Zagrożenia istniejące: 
G05.07 - pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku siedlisk. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
J02.01.03 - planowane uprawy wikliny na jednym z regularnych miejsc bytowania gatunku w gminie 
Iłowa (dotyczy tylko jednego stanowiska w obszarze). 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Utrzymanie właściwego stanu siedliska gatunku.  
2. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku znajdujących się poza granicami obszaru 
Natura 2000. 
 
Działania ochronne:  
1. Zmiana granicy obszaru Natura 2000. 
2. Zmiana zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Iłowa. 


