
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 - dokumentacja planu
zadań ochronnych (PZO)
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru Wrzosowisko Przemkowskie
Kod obszaru PLH020015

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV
SDF Brak

Położenie Bolesławiec(gmina wiejska), Powiat: Bolesławiecki(woj. dolnośląskie)
Gromadka(gmina wiejska), Powiat: Bolesławiecki(woj. dolnośląskie)

Powierzchnia obszaru (w ha) 6663.7
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2012-03-14
Termin zatwierdzenia Planu 2014-06-18

Koordynator Planu Dariusz Rosiński
Planista regionalny Renata Sierżant
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

Brak krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywających się z obszarem, które powodują wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu

Teren objęty PZO: Wrzosowisko Przemkowskie o powierzchni 6663.7 (ha)
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http://pzo.gdos.gov.pl//dokumenty/pzo/downloadcsv/1117/e7a985.html


 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

- Wrzosowisko Przemkowskie (Obszar Natura 2000)

Mapa poglądowa obszaru Natura 2000 z wyszczególnieniem powierzchni wyłączonych i niewyłączonych ze sporządzania planu zadań ochronnych.
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1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

1. Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar sieci Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lat i obejmuje on m.in.
ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Plan zadań ochronnych stworzy podstawę do prowadzenia działań skierowanych na ochronę siedlisk i
gatunków w obszarze wskazując podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie oraz ich przestrzenny zasięg. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji
samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000;
przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą
zostać sformułowane wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. Podstawą prawną dla opracowania projektu planu zadań ochronnych jest art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
roku, a tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186). Plan
zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 ustanowi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie dokumentacji projektu planu
zadań ochronnych wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym oddział w Brzegu.

2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 o powierzchni 6 663,7 ha położony jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu
bolesławieckiego, w północnej części gminy Gromadka i w północno-wschodnim zasięgu gminy wiejskiej Bolesławiec. Obszar obejmuje teren dawnego poligonu przemkowskiego otoczony borami sosnowymi.

Rozległe przestrzenie borów i wrzosowisk przemkowskich są środowiskiem życia bardzo bogatej i interesującej ornitofauny. Gnieździ się tu 27 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG. Należą do nich rzadkie w Polsce ptaki borowe, do których należą sóweczka Glaucidium passerinum, włochatka Aegolius funereus, leśne kuraki – głuszec Tetrao urogallus i cietrzew Tetrao tetrix tetrix, a
także puchacz Bubo bubo, bocian czarny Ciconia nigra, dzięcioły – czarny Dryocopus martius, zielonosiwy Picus canus i średni Dendrocopus medius oraz muchołówka mała Ficedula parva i muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis. Gniazdują tu ptaki szponiaste, takie jak: bielik Haliaeetus albicilla, kania czarna Milvus migrans, rzadsza od niej kania ruda Milvus milvus i błotniak stawowy Circus aeruginosus. W poradzieckim
bunkrze koło Wilkocina zimują trzy gatunki nietoperzy z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: mopek Barbastella barbastellus, nocek Bechsteina Myotis bechsteini i nocek duży Myotis myotis. Czasami na terenie
ostoi spotyka się wędrujące wilki Canis lupus. W granicach obszaru występują gatunki spełniające kryteria uznania za przedmioty ochrony w obszarze, a tym samym stanowiące przedmiot zainteresowania projektu planu
zadań ochronnych. Należą do nich:

1308    Mopek Barbastella barbastellus
1324    Nocek Myotis myotis
1352    Wilk Canis lupus

Oprócz gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru w Standardowym Formularzu Danych dla OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 wyszczególniono 3 typy siedlisk przyrodniczych
spełniających kryteria uznania za przedmioty ochrony. Ich wykaz, z podaniem orientacyjnego udziału procentowego w powierzchni obszaru (%), podano poniżej:

2330    Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (0,46)
4030    Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) (30,00)
91T0    Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) (0,10)

Analiza dostępnych materiałów dotyczących stanu wiedzy o występowaniu i rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony w obszarze wskazuje, że stan ten jest
wystarczający w odniesieniu do większości siedlisk przyrodniczych i gatunków. Powyższe dane będą przedmiotem dalszej szczegółowej weryfikacji w trakcie przygotowywania projektu planu i mogą ulec zmianie. Ocena
stanu zachowania będzie przedmiotem ekspertyzy powiązanej z pracami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi w terenie i zostanie przeprowadzona metodami stosowanymi w monitoringu prowadzonym przez Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szczegółowe rozpoznanie i ocena aktualnych istniejących i potencjalnych zagrożeń przeprowadzona zostanie w reprezentatywnej liczbie płatów siedlisk przyrodniczych o określonej
powierzchni oraz dla większości stanowisk gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru. Na podstawie tego rozpoznania, przy współpracy użytkowników gruntów sformułowane zostaną cele ochrony, a w
kolejnym etapie prac - konkretne zadania ochronne prowadzące do ich osiągnięcia w ciągu najbliższych 10 lat.

3. Podczas prac nad projektem planu zadań ochronnych sporządzający dokument zaprosi podmioty i osoby prowadzące działalność w obszarze oraz zainteresowane jego ochroną do udziału w spotkaniach Zespołu
Lokalnej Współpracy, którego zadaniem będzie wspólne wypracowanie zapisów projektu planu. W trakcie przygotowywania projektu planu zadań ochronnych zorganizowane zostaną dwa spotkania dyskusyjne. Pierwsze z
nich odbędzie się 8 listopada 2012 r. w Osiecznicy, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29B, a drugie 6 maja 2013 r., Trzebień w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu, ul. Leśna 9.

Aby zapewnić udział wszystkich zainteresowanych w tworzeniu dokumentu, projekt planu zadań ochronnych zostanie opublikowany za pomocą dostępnej pod adresem http://pzo.gdos.gov.pl/ Platformy Informacyjno-
Komunikacyjnej. Dopuszcza się możliwość zamieszczania informacji o przebiegu prac na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/.
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Ostateczna wersja projektu planu zostanie udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska %
pokrycia

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca

się

Ocena pop.
/ Stopień
reprezen.

Ocena
st.

zach.

Ocena izol.
/ Pow.

względna
Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

s1 2330 Wydmy śródlądowe z
murawami
napiaskowymi

0,46 A A C B przedmiot ochrony objęty
planem

s2 4030 Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-
Callunion, Calluno-Arctostaphylion

30,00 A A A A przedmiot ochrony objęty
planem

s3 91T0 Sosnowy bór
chrobotkowy

Cladonio-Pinetum i chrobotkowa
postać Peucedano-Pinetum

0,1 C C C C przedmiot ochrony objęty
planem

z1 1308 Mopek Barbastella barbastellus P C C C C przedmiot ochrony objęty
planem

z2 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteini P D nie stanowi przedmiotu
ochrony / nie jest objęty
planem

z3 1324 Nocek duży Myotis myotis P C C C C przedmiot ochrony objęty
planem

z4 1352 Wilk Canis lupus 7-8i C B B B przedmiot ochrony objęty
planem

z5 1188 Kumak nizinny Bombina bombina P D nie stanowi przedmiotu
ochrony / nie jest objęty
planem

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych zidentyfikowano osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar mający znaczenie
dla Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 oraz powołano zespół ekspertów z dziedziny fitosocjologii, teriologii i chiropterologii. W całym procesie prac nad projektem PZO przewidziano i przeprowadzono dwa
spotkania dyskusyjne/warsztaty, w których wzięli udział członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy, stworzonego z przedstawicieli zainteresowanych i wytypowanych jako kluczowe dla obszaru podmiotów oraz instytucji.
Głównym celem spotkań było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dotyczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony.

I spotkanie ZLW (8 listopada 2012 r., Osiecznica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lubańska 29B):
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- wyłonienie Zespołu Lokalnej Współpracy,
- uzupełnienie wiedzy na temat obszaru,
- omówienie ogólnych założeń programowych sieci Natura 2000 w Polsce,
- omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania, procesu komunikacji w trakcie sporządzania projektu planu,
- przedstawienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony Obszaru.

II spotkanie ZLW (6 maja 2013 r., Trzebień, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Leśna 9):
- podsumowanie wyników poprzedniego spotkania i ich przyjęcie jako części uzgodnionej,
- prezentacja lokalizacji i powierzchni przedmiotów ochrony Obszaru, prezentacja zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych: dyskusja,
- prezentacja propozycji uszczegółowienia granicy OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015,
- praca warsztatowa nad projektem zarządzenia dyrektora RDOŚ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015,
- prezentacja i dyskusja nad projektem Planu – omówienie dalszego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015,
- wizja terenowa w obszarze Natura 2000 w celu ułatwienia zrozumienia problemów jego ochrony. Zakończenie spotkania w terenie.

O terminie, miejscu i organizacji spotkań uczestnicy powiadamiani byli pisemnie. W celu zapewnienia społecznego charakteru prac nad projektem planu informacje o spotkaniach były umieszczane na stronie internetowej
RDOŚ we Wrocławiu oraz przekazywane gminom położonym w obszarze w celu umieszczenia informacji na stronach internetowych. Po spotkaniach sporządzane były raporty, które na bieżąco Wykonawca PZO umieszczał
na platformie informacyjno-komunikacyjnej (PIK). Na PIK zamieszczony został również projekt dokumentu, a członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy mogli wnosić uwagi po zalogowaniu do portalu. W trakcie konsultacji
społecznych projektu dokumentu, był on udostępniony również poprzez PIK do powszechnego wglądu. Jako jedną z form komunikacji pomiędzy Wykonawcą projektu planu a podmiotami zainteresowanymi udziałem w
tworzeniu projektu były spotkania robocze, a ich celem było pozyskiwanie informacji i materiałów nt. min. przedmiotów ochrony, zagrożeń oraz dokumentów planistycznych.

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby
instytucji/osoby Kontakt

1 Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu województwa
dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie, prowadzenie polityki w
zakresie ochrony krajobrazu, tworzenie parków krajobrazowych, sporządzanie i
ustanawianie planów ochrony parku krajobrazowego

ul. Wybrzeże Juliusza
Słowackiego 12/14 50-411
Wrocław

e-mail: umwd@dolnyslask.pl tel.: (71) 776 90 00
fax: (71) 341 81 48

2 Starostwo Powiatowe w
Bolesławcu

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu i udostępnianie informacji w
tym zakresie, sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów
niepaństwowych

pl. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2 59-700
Bolesławiec

e-mail: biuro@powiatboleslawiecki.pl tel.: (75) 732
32 58 fax: (75) 732 32 50

3 Urząd Gminy Bolesławiec Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze
gminy

ul. Teatralna 1a 59-700
Bolesławiec

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl tel.: (75)
732 32 21 (22,23) fax: (75) 735 17 83

4 Urząd Gminy Gromadka Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze
gminy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka

e-mail: gmina@gromadka.pl tel.: (75) 738 24 52
fax: (75) 738 24 72

5 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad
obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie informacji w tym
zakresie, Nadzór nad rezerwatem przyrody i ustanawianie jego planu ochrony

pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl tel.: (71) 340
68 07 fax: (71) 340 68 06
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6 Regionalna Rada Ochrony
Przyrody

Organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody działający przy
Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska

pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl tel.: (71) 340
68 07 fax: (71) 340 68 06

7 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu

Nadzór nad gospodarką leśną, promocja i udostępnianie informacji w zakresie
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze Lasów Państwowych,
sporządzanie projektów planów urządzenia lasu

ul. Grunwaldzka 90 50-357
Wrocław

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71) 337 17
00

8 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Przemków

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór nad gospodarką
leśną w lasach prywatnych

ul. Ceglana 3 59-170
Przemków

e-mail: przemkow@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (76)
832 07 19

9 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Chocianów

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór nad gospodarką
leśną w lasach prywatnych

ul. Kościuszki 23 59-140
Chocianów

e-mail: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (76)
818 35 00

10 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu

Administrowanie, utrzymanie, modernizacja sieci dróg krajowych, autostrad i
mostów na obszarze Dolnego Śląska

ul. Powstańców Śl. 186 53-
139 Wrocław

e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl tel.:
(71) 334 73 00

11 Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei we Wrocławiu

Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie projektów planów
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz
drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora

ul. Krakowska 28 50-425
Wrocław

e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl tel.: (71) 39 17
100, (71) 39 17 101, (71) 39 17 102 fax.: (71) 39
17 110

12 Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu

Utrzymanie wód, inwestycje w gospodarce wodnej, planowanie w
gospodarowaniu wodami, gospodarowanie powierzonym majątkiem, zarządzanie
odpowiednimi wodami Skarbu Państwa, w tym osiągnięcie celów
środowiskowych dla wód

ul. Norwida 34 50-950
Wrocław

tel.: (71) 337 88 88

13 Dolnośląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu

Planuje konserwację i remonty oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych
podstawowych oraz wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa
przekazanych do kompetencji Marszałka, współdziała ze spółkami wodnymi i
innymi użytkownikami zmeliorowanych gruntów w zakresie utrzymania i
eksploatacji systemów wodnych i melioracyjnych; zarządzanie odpowiednimi
wodami Skarbu Państwa, w tym osiągnięcie celo środowiskowych dla wód

ul. Matejki 5 50-333
Wrocław

e-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl tel.: (71) 322 66
81

14 Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział
Regionalny (OR01)

Sprzyjanie tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów, promowanie
pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie, sprzyjanie
zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich, ułatwianie dostępu
rolnikom oraz pozostałym mieszkańcom wsi do usług, przyczynianie się do
zwiększania opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym

ul. Giełdowa 8 52-438
Wrocław

tel.: (71) 369 74 00

15 Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy we
Wrocławiu

Wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do mienia
państwowego w rolnictwie

ul. Mińska 60 54-610
Wrocław

e-mail:wroclaw@anr.gov.pl tel.: (71) 356 39 00

16 Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu

Doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi,
rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich

ul. Zwycięska 8 53-033
Wrocław

e-mail: sekretariat@dodr.pl tel.: (71) 339 86 56

17 Dolnośląska Izba Rolnicza Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, reprezentowanie
interesów rolników, działania m.in. na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, w szczególności kształtowania świadomości ekologicznej
producentów rolnych

ul. Wiejska 29 52-411
Wrocław

e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl tel.: (71) 339
98 26
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18 Polski Związek Wędkarski
Okręg we Wrocławiu

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie
etyki wędkarskiej

ul. Kazimierza Wielkiego 65
50-077 Wrocław

e-mail: pzw_wroclaw@poczta.onet.pl tel.: (71) 344
44 01

19 Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Wrocław

Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny
oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji
zwierząt łownych

ul. Wodzisławska 10 b 52-
017 Wrocław

tel.: (71) 34 00 858 fax: (71) 73 45 200

20 Liga Ochrony Przyrody Okręg
we Wrocławiu

Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów,
tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym

ul. Grunwaldzka 90 50 - 357
Wrocław

e-mail: lop@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71) 328 10
40 fax: (71) 377 17 89

21 Klub Przyrodników Stowarzyszenie / organizacja społeczna działająca w sferze ochrony środowiska,
szczególnie ochrony przyrody, zainteresowana w regionie

ul. 1 maja 22 66-200
Świebodzin

e-mail: kp@kp.org.pl tel./fax: (68) 382 82 36

22 Towarzystwo Przyrodnicze
„Birkut”

Stowarzyszenie / organizacja społeczna działająca w sferze ochrony środowiska,
szczególnie ochrony przyrody, zainteresowana w regionie

ul. Świerczewskiego 7/35
67-300 Szprotawa

email: birkut@op.pl tel.: 502 609 324, 507 211
597

23 Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Wrzosowa Kraina"

Integracja samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych w celu
podejmowania wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
Aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie ochrony dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego, rozwoju turystyki i produktów lokalnych;
Promowanie obszaru jako atrakcji turystycznej

ul. Wesoła 12b 59-140
Chocianów

e-mail: biuro@wrzosowakraina.pl tel./fax: (76) 818
45 41 tel. kom.: 500 206 128

24 Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych Oddział
Legnica - Piotrowice

Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i
kulturowych oraz działalność edukacyjna na terenie parków krajobrazowych

Piotrowice 89 59-170
Przemków

e-mail: ppkpark@op.pl tel./fax: (76) 831 09 24

25 Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu

Instytucja naukowo-badawcza, prowadząca działalność naukową i dydaktyczną;
zainteresowana w regionie

dr Dariusz Łupicki Wydział
Biologii i Hodowli Zwierząt,
Instytut Biologii ul.
Kożuchowska 5B 51-631
Wrocław

e-mail: dariusz.lupicki@up.wroc.pl tel.: (71) 320
58 89

26 Uniwersytet Wrocławski Instytucja naukowo-badawcza, prowadząca działalność naukową i dydaktyczną;
zainteresowana w regionie

pl. Uniwersytecki 1 50-137
Wrocław

e-mail: rektorat@uni.wroc.pl tel.: (71) 343 68 47
fax: (71) 344 34 21

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji/grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt
1 Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny RDOŚ we

Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu

e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, tel.: 721 468 852

2 Dariusz Rosiński Koordynator Planu Zadań
Ochronnych OZW Wrzosowisko
Przemkowskie PLH020015

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w
Brzegu

e-mail: Dariusz.Rosinski@brzeg.buligl.pl tel.: 77 416 28 86

3 Anna Wójcicka-Rosińska Ekspert botanik ze strony
Wykonawcy

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w
Brzegu

e-mail: Anna.Wojcicka@brzeg.buligl.pl tel.: 77 416 28 86
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4 Waldemar Bena Ekspert ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w
Brzegu

e-mail: waldemarbena@gmail.com

5 Jarosław Babiasz członek ZLW Urząd Gminy Bolesławiec e-mail: j.babiasz@gminaboleslawiec.pl tel.: (75)7323221
6 Bazyli Chomiak członek ZLW Polski Związek Pszczelarski e-mail: bchomiak@o2.pl tel.: 782970978
7 Marek Cieślak członek ZLW Dolnośląski Zarząd Parków Krajobrazowych o/Legnica e-mail: ppkpark@op.pl tel.: (76)8310924
8 Grażyna Góral członek ZLW Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu e-mail: grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: 502783918
9 Magdalena Kania członek ZLW Urząd Miejski w Przemkowie e-mail: m.tutko@przemkow.pl tel.: 665728799
10 Iwona Kijora członek ZLW Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Karpia e-mail: ikijora@wp.pl tel.: 668159233
11 Monika Krosondowicz członek ZLW Urząd Gminy Bolesławiec e-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl tel.: (75)7323221 wew.120
12 Waldemar Kudła członek ZLW Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej e-mail: w.kudla@onet.eu tel.: 604234543
13 Justyna Kuntschke-Gabrysz członek ZLW Nadleśnictwo Przemków e-mail: justyna.gabrysz@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: 512184281
14 Piotr Landzwojczak członek ZLW ARiMR Lubuski Oddział Regionalny e-mail: piotr.landzwojczak@arimr.gov.pl tel.: 683292760
15 Paweł Pawłowski członek ZLW Nadleśnictwo Chocianów e-mail: pawel.pawlowski@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: 606909378
16 Andrzej Trzop członek ZLW ARiMR Lubuski Oddział Regionalny e-mail: trzog.andrzej@arimr.gov.pl tel.: 683292728
17 Zbigniew Wach członek ZLW Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie członek ZLW e-mail: rzpleszno@o2.pl tel.: ...
18 Jarosław Cierpiał członek ZLW Nadleśnictwo Przemków członek ZLW e-mail: jaroslaw.cierpial@wroclaw.lasy.gov.pl
19 Mirosław Irzymski członek ZLW Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy tel.: 693195100
20 Paweł Strawa członek ZLW Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego e-mail: p.strawa@lodr.pl tel.: 665316714
21 Anna Leszczyńska członek ZLW Starostwo Powiatowe w Polkowicach e-mail: anna.leszczynska@powiatpolkowicki.pl tel.: (76)7461525
22 Adam Chlebowski członek ZLW Nadleśnictwo Chocianów członek ZLW e-mail: adam.chlebowski@wroclaw.lasy.gov.pl
23 Kamil Martyniak członek ZLW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we

Wrocławiu
e-mail: kmartyniak@rdoswroclaw.pl

24 Paweł Pluciński członek ZLW Klub Przyrodników e-mail: pplucinski@o2.pl
25 Katarzyna Barańska członek ZLW Klub Przyrodników e-mail: kasia_baranska@interia.pl
26 Monika Kotulak członek ZLW Klub Przyrodników e-mail: kotulak.m@gmail.com
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Etap II Opracowanie projektu Planu
 

Moduł A

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu
do danych

1 Materiały publikowane Ruszlewicz Andrzej 2006 Plan lokalnej
współpracy na rzecz ochrony obszaru
Natura 2000 - PLH020015 Wrzosowiska
Przemkowskie Ministerstwo Środowiska

Informacje o stanie przedmiotów ochrony w
obszarze

Istotna w czasie określania możliwości
ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarze

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

2 Materiały publikowane Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A.,
Gabryś G. 2011 Diet and prey selection of
wolves (Canis lupus) recolonising Western
and Central Poland. Mammal Biol. doi:
10.1016/j.mambio.2011.06.007

Informacje o jednym z przedmiotów ochrony w
obszarze

Pomocna w planowaniu ochrony gatunku Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

3 Materiały publikowane Nowak S., Mysłajek R.W. 2011 Wilki na
zachód od Wisły. Stowarzyszenie dla
Natury

Informacje o jednym z przedmiotów ochrony w
obszarze

Pomocna w planowaniu ochrony gatunku Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

4 Materiały publikowane Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak
C., Harms V. 2011. Przeprowadzenie
monitoringu populacji wilka Canis lupus w
Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki
monitoringu populacji wilka Canis lupus w
Borach Dolnośląskich. Etap I. Wildlife
Consulting, Twardorzeczka.

Informacje o jednym z przedmiotów ochrony w
obszarze

Pomocna w planowaniu ochrony gatunku Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

5 Materiały publikowane Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak
C., Harms V. 2012. Przeprowadzenie
monitoringu populacji wilka Canis lupus w
Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki
monitoringu populacji wilka Canis lupus w
Borach Dolnośląskich. Etap II. Wildlife
Consulting, Twardorzeczka.

Informacje o jednym z przedmiotów ochrony w
obszarze

Pomocna w planowaniu ochrony gatunku Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 
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6 Materiały publikowane Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K.,
Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce –
wyniki inwentaryzacji w 2001 roku.
Kosmos 51: 491-499

Informacje o jednym z przedmiotów ochrony w
obszarze

Pomocna w planowaniu ochrony gatunku Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

7 Materiały publikowane Jędrzejewski W., Niedziałkowska M.,
Hayward M. W., Goszczyński J.,
Jędrzejewska B., Borowik T., Bartoń K. A.,
Nowak S., Harmuszkiewicz J., Juszczyk A.,
Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk
K., Mysłajek R. W., Nędzyńska M., Olczyk
A., Teleon M., Wojtulewicz M. 2012. Prey
choice and diet of wolves related to
ungulate communities and wolf
subpopulations in Poland. Journal of
Mammalogy 93: 1480-1492

Informacje o jednym z przedmiotów ochrony w
obszarze

Pomocna w planowaniu ochrony gatunku Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

8 Materiały niepublikowane Kaźmierczak T. 2009. Florystyczna i
fitosocjologiczna charakterystyka
zbiorowisk z udziałem wrzosu zwyczajnego
Calluna vulgaris (L.) Hull na terenie użytku
ekologicznego

Informacje o stanie przedmiotów ochrony
(siedlisk przyrodniczych 4030, 2330) w obszarze

Istotna informacja o siedliskach
przyrodniczych występujących w obszarze

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

9 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Bolesławiec (1998)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony
w obszarze

Istotna informacja o gatunkach zwierząt
występujących w obszarze

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

10 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Gromadka (1992)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony
w obszarze

Istotna informacja o gatunkach zwierząt
występujących w obszarze

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

11 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Gminy Bolesławiec na lata 2011 –
2018; Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 roku

Dokument zawiera analizę strategiczną sytuacji
gminy i wyznacza cele oraz zadania strategiczne
do 2015 roku. Dokument nie porusza kwestii
ochrony przyrody, nie odnosi się do obszaru
Natura 2000. Cele i zadania strategiczne nie będą
miały wpływu na stan zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd Gminy
Bolesławiec 

12 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Bolesławiec na lata 2013-2016 z
perspektywą na lata 2017-2020; uchwała
nr XXI/167/13 Rady Gminy Bolesławiec z
dnia 28.02.2013 r.

Dokument zawiera omówienie kierunków ochrony
środowiska w gminie wraz z harmonogramem
realizacji zadań. Program uwzględnia współpracę
w zakresie opracowywania planów ochrony dla
obszarów Natura 2000 w celu zachowania lub
odtworzenia właściwej struktury i stanu
ekosystemu i siedlisk w granicach obszaru.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd Gminy
Bolesławiec 
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13 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarki odpadami dla Gminy
Bolesławiec na lata 2005-2012; uchwała nr
XXVI/176/05 Rady Gminy Bolesławiec z
dnia 22.07.2005 r.

Dokument zawiera analizę stanu gospodarki
odpadami na terenie gminy, prognozę zmian oraz
opis celów i systemu gospodarki odpadami. Cele i
zadania strategiczne nie będą miały wpływu na
stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument utracił ważność
z mocy prawa i aktualnie obowiązuje
krajowy i wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy
Bolesławiec 

14 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy
Gromadka na lata 2012- 2023; Uchwała nr
XVII/104/11 Rady Gminy Gromadka z dnia
22.12.2011 r. z późniejszymi zmianami.

Program zawiera zestawienie wydatków na
inwestycje gminy w latach 2012-2023. Cele i
zadania strategiczne nie będą miały wpływu na
stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd Gminy
Gromadka 

15 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy
Gromadka na lata 2010-2014 z
uwzględnieniem lat 2015-2018; Uchwała
Rady Gminy Gromadka nr VI/37/11 z dnia
30 marca 2011 roku

Program zawiera omówienie założeń
wyjściowych, stanu środowiska, zagrożeń i
problemów ochrony środowiska w gminie oraz
cele i zadania służące poprawie jakości
środowiska. Cele długoterminowe w zakresie
ochrony przyrody uwzględniają potrzeby
utrzymywania lub przywracania do właściwego
stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych
zasobów przyrody i jej składników. W Planie
Gospodarki Odpadami dokonano analizy wpływu
gospodarki odpadami na stan środowiska gminy
oraz określono metody poprawienia stanu
gospodarowania odpadami i cele
krótkoterminowe i długoterminowe w
dochodzeniu do poprawy. Żadne z planowanych
działań z zakresu gospodarki odpadami (łącznie z
logistyką odpadów) nie będzie ingerowało w
siedliska chronione w ramach obszarów sieci
Natura 2000 oraz nie będzie oddziaływało na inne
rodzaje obszarów chronionych.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony. Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897)
oraz zapisami art. 4 tej ustawy gminny plan
gospodarki odpadami utracił ważność z
mocy prawa i aktualnie obowiązuje krajowy
i wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Urząd Gminy
Gromadka 

16 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Bolesławieckiego; uchwała nr
XXXIX/161/2006 Rady Powiatu
Bolesławieckiego z dnia 26 października
2006 roku

Dokument wyznacza kierunki rozwoju powiatu w
powiązaniu z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
Powiatu. Dokument nie porusza kwestii ochrony
przyrody, nie odnosi się do obszaru Natura 2000.
Cele i zadania strategiczne nie będą miały
wpływu na stan zachowania przedmiotów ochrony
w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Starostwo
Powiatowe w
Bolesławcu 

17 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu
Bolesławieckiego na lata 2007-2015;
uchwała nr VI/26/2007 Rady Powiatu
Bolesławieckiego z dnia 29 marca 2007 r. z
późniejszymi zmianami.

Dokument obejmuje strategiczne wydatki
inwestycyjne gminy w okresie 2007-2013 r.
Dokument nie porusza kwestii ochrony przyrody,
nie odnosi się do obszaru Natura 2000. Cele i
zadania strategiczne nie będą miały wpływu na
stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Starostwo
Powiatowe w
Bolesławcu 
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18 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska
Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015;
uchwała nr LIV/969/10 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 29
kwietnia 2010 r.

Dokument określa strategię ochrony środowiska
województwa dolnośląskiego do roku 2015. Brak
bezpośrednich odniesień do obszaru. Cele i
zadania strategiczne nie będą miały wpływu na
stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

19 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego 2012;
uchwała nr XXIV/616/12 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2012 r.

Dokument określa system gospodarki odpadami
komunalnymi w województwie. Dokument nie
porusza kwestii ochrony przyrody, nie odnosi się
do obszaru Natura 2000. Cele i zadania
strategiczne nie będą miały wpływu na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

20 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do 2020 roku; uchwała nr
XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005
roku

Jednym z priorytetów strategii w sferze
przestrzennej jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego społeczeństwa i gospodarki,
poprzez utrzymanie i ochronę obszarów o
wysokich walorach przyrodniczych, podniesienie
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Przedmiotem działania jest budowa całościowego
regionalnego systemu ochrony obszarów o
wysokich walorach przyrodniczych oraz
wspieranie inicjatyw zmierzających do
wzbogacenia istniejących zasobów
przyrodniczych, w tym lobbing na rzecz
modyfikacji systemu ochrony przyrody Natura
2000 pod kątem potrzeb rozwojowych Dolnego
Śląska.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

21 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2020. Projekt

Obszar znajduje się w Legnicko-Głogowskim
Obszarze Funkcjonalnym, obejmującym obszar
zagłębia miedziowego i jego zaplecza, którego
rozwój jest silnie związany z przemysłem
górniczym. Zaliczony do obszaru interwencji
„Autostrada Nowej Gospodarki”, stanowiącej
pasmo logistyczne w zasięgu oddziaływania
istniejących i planowanych autostrad i dróg
ekspresowych. Przyjmuje się, że realizowane
przedsięwzięcia będą uwzględniały cele
środowiskowe, a ich realizacja będzie ograniczała
do minimum wpływ podejmowanych działań na
środowisko, a także chroniła integralność sieci
obszarów Natura 2000.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Plany/programy/strategie/projekty
Wieloletni Program Inwestycyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007
– 2013; uchwała nr LIX / 895 / 2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z
dnia 12 października 2006 roku z
późniejszymi zmianami Jednym z
przygotowywanych zadań jest przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap I
przebiegającej w granicach obszaru.
Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 
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22 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Program Inwestycyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007
– 2013; uchwała nr LIX / 895 / 2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z
dnia 12 października 2006 roku z
późniejszymi zmianami

Jednym z przygotowywanych zadań jest
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap I
przebiegającej w granicach obszaru.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Plany/programy/strategie/projekty
Wieloletni Program Inwestycyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007
– 2013; uchwała nr LIX / 895 / 2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z
dnia 12 października 2006 roku z
późniejszymi zmianami Jednym z
przygotowywanych zadań jest przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap I
przebiegającej w granicach obszaru.
Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

23 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja studium przestrzennych
uwarunkowań rozwoju energetyki
wiatrowej w województwie dolnośląskim;
Uchwała nr 2082/IV/12 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 3
kwietnia 2012 r.

Celem niniejszego dokumentu jest rzetelna ocena
przyrodniczo – przestrzennych, prawnych i
technicznych uwarunkowań związanych z
możliwymi lokalizacjami parków wiatrowych na
terenie województwa, służąca minimalizowaniu
potencjalnych konfliktów i ponoszonych kosztów
już na etapie wyszukiwania bądź planowania
potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Obszar zakwalifikowano do II strefy zalecanej do
szczególnej ochrony i wyłączenia z lokalizacji w
nich farm wiatrowych.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

24 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Przemków na okres od 1.01.2004 do
31.12.2013 r.; decyzja DL.lp-611-77/04
Ministra Środowiska z dnia 20.09.2004 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych
zabiegów gospodarczych (rębnie, odnowienia,
pielęgnacje, trzebieże) mających bezpośredni
wpływ na przedmioty ochrony w obszarze.
Dokument nie został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i nie zawiera
zapisów o działaniach ograniczających i
kompensujących.

Istotna do oceny siedlisk leśnych oraz
gospodarczych sposobów ich
wykorzystania

Nadleśnictwo
Przemków 

25 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Chocianów na okres od 1.01.2004 do
31.12.2013 r.; decyzja DL.lp-611-69/04
Ministra Środowiska z dnia 18.08.2004 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych
zabiegów gospodarczych (rębnie, odnowienia,
pielęgnacje, trzebieże) mających bezpośredni
wpływ na przedmioty ochrony w obszarze.
Dokument nie został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i nie zawiera
zapisów o działaniach ograniczających i
kompensujących.

Istotna do oceny siedlisk leśnych oraz
gospodarczych sposobów ich
wykorzystania

Nadleśnictwo
Chocianów 
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26 Plany/programy/strategie/projekty Program wodno-środowiskowy kraju Dokument stanowi uporządkowany zbiór działań,
których realizacja pozwoli na osiągnięcie przez
wody celów środowiskowych przewidzianych w
Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, tzw. Ramowej Dyrektywie
Wodnej (RDW). Identyfikacja obszaru: Region
Wodny Środkowej Odry SO0608 JCWP Bóbr od
Bobrzycy do Kwisy PLRW60002016599;
Naturalna część wód, stan zły, niezagrożona
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Region Wodny Środkowej Odry SO0609 JCWP
Kamienny Potok PLRW60001716489; Silnie
zmieniona część wód, stan zły, zagrożona
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Region Wodny Środkowej Odry SO0705 JCWP
Czarna Woda od źródła do Karkoszki
PLRW6000171386529; Silnie zmieniona część
wód, stan dobry, niezagrożona ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych. Jednym z
wyznaczonych działań jest opracowanie planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz
bieżąca ochrona walorów przyrodniczych:
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków
ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Ministerstwo
Środowiska,
Krajowy Zarząd
Gospodarki
Wodnej 

27 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych -
AKPOŚK 2010

Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM ≥
2 000, wraz z jednoczesnym wykazem
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz budowy i modernizacji
zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie
należy zrealizować w tych aglomeracjach w
terminie do końca 2015 r. Wskazanie aglomeracji
Bolesławiec i Gromadka jako aglomeracji
priorytetowych dla wypełnienia wymogów
Traktatu Akcesyjnego.

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Ministerstwo
Środowiska,
Krajowy Zarząd
Gospodarki
Wodnej 

28 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. M.P. 2011 nr 40 poz. 451.

Dokument zawiera ustalenie celów
środowiskowych dla jednolitych części wód i
obszarów chronionych

Istotna informacja pozwalająca określić
potencjalne zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Regionalny Zarząd
Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu 

29 Raporty Marek Malicki, Remigiusz Pielech, 2013.
Raport z prac terenowych prowadzonych w
OZW Wrzosowisko Przemkowskie
PLH020015 w zakresie rozmieszczenia i
stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.

Aktualizacja występowania przedmiotów ochrony
(siedlisk przyrodniczych) oraz ocena ich stanu
zachowania, zagrożeń i celów działań
ochronnych.

Kluczowa dla procesu przygotowywania
projektu planu

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 
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30 Raporty Dariusz Łupicki, 2013. Raport z prac
terenowych prowadzonych w OZW
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w
zakresie chirofauny.

Aktualizacja występowania przedmiotów ochrony
(gatunków) oraz ocena ich stanu zachowania,
zagrożeń i celów działań ochronnych

Kluczowa dla procesu przygotowywania
projektu planu

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

31 Raporty Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W. 2013.
Ekspertyza przyrodnicza w zakresie wilka
Canis lupus na potrzeby projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Wrzosowisko Przemkowskie
PLH020015. Wildlife Consulting,
Twardorzeczka.

Aktualizacja występowania przedmiotu ochrony
(Canis lupus) oraz ocena jego stanu zachowania,
zagrożeń i celów działań ochronnych

Kluczowa dla procesu przygotowywania
projektu planu

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

POŁOŻENIE OBSZARU
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 zajmuje powierzchnię 6 663,7 ha i położony jest w północno-
zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu bolesławieckiego, w północnej części gminy Gromadka i w północno-wschodnim
zasięgu gminy wiejskiej Bolesławiec. Obejmuje on głównie tereny dawnego poligonu przemkowskiego, znajdujące się pod zarządem Nadleśnictwa
Chocianów i Przemków, a jedynie w niewielkim stopniu podlegające władzom gminnym. Centralny punkt obszaru wyznaczają współrzędne
geograficzne: długość E 15°41'51'' oraz szerokość N 51°27'9''.
Położenie obszaru w odniesieniu do regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki i Richling 2011) jest następujące:
Prowincja Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja Niziny Sasko-Łużyckie (317)
Makroregion Nizina Śląsko-Łużycka (317.7)
Mezoregion Bory Dolnośląskie (317.74)
Mezoregion Wysoczyzna Lubińska (317.76)
Mezoregion Równina Legnicka (317.77)

15



Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (wg zaktualizowanej regionalizacji Tramplera, SGGW 2008)
obszar położony jest w zasięgu:
Krainy Śląskiej (V)
Mezoregionu Borów Dolnośląskich (V.2)

Według geobotanicznej regionalizacji Polski (Matuszkiewicz 2008) obszar znajduje się na terenie następujących jednostek geobotanicznych:
Obszar Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych
Prowincja Środkowoeuropejska
Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa
Dział Brandenbursko-Wielkopolski (B)
Kraina Południowowielkopolsko-Łużycka (B.4)
Podkraina Łużycka (B.4a)
Okręg Borów Dolnośląskich (B.4a.5)
Podokręg Świętoszowski (B.4a.5.c)
Podkraina Południowowielkopolska (B.4b)
Okręg Szprotawsko-Prochowidzki (B.4b.9)
Podokręg Przemkowski (B.4b.9.b)

Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska (wg. Szafera 1972, zmienione Kruczyńska i in. 1997), obszar znajduje się na terenie następujących
jednostek geobotanicznych:
Państwo: Holarktyka
Obszar: Euro-Syberyjski
Prowincja: Niżowo-Wyżynna
Dział Bałtycki (A)
Poddział: Pas Kotlin Podgórskich
Kraina: Kotlina Śląska (6)
Okręg: Nizina Śląsko-Łużycka (6.1)
Podokręg: Bory Dolnośląskie (6.1.1)

W ujęciu zoogeograficznym obszar należy do:
Państwa Holarktyka
Podpaństwa Palearktyka
Obszaru Euro-Syberyjskiego

BUDOWA GEOLOGICZNA I GLEBY
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Obszar pokrywają piaski i żwiry rzeczne oraz lodowcowe pochodzące ze zlodowacenia środkowopolskiego, licznie występują wydmy zbudowane z
holoceńskich piasków eolicznych. Pod nimi zalegają trzeciorzędowe iły, wytworzone na paleozoicznych skałach osadowych. Wykształciły się na nich
głównie gleby bielicowe i rdzawe. Na wydmach występują gleby inicjalne i słabo wykształcone (rego- i arenosole).

HYDROLOGIA
Obszar w całości leży w zlewni Odry i dzieli się na III-rzędowe zlewnie Bobru, Szprotawy i Kaczawy. Wody z południowej i wschodniej jego części
odprowadzane są do Czarnej Wody – lewobrzeżnego dopływu Kaczawy. Wody ze środkowej części obszaru odprowadzane są bezpośrednio do Bobru.
Z kolei część północna leży w zasięgu IV-rzędowej zlewni Kamiennego Potoku. Wezbrania na wymienionych rzekach występują w okresie wiosennym
do marca do maja. Niższe stany odnotowywane są w okresie letnim (lipiec-sierpień) i jesiennym (wrzesień-październik). Obszar leży w zasięgu
występowania głównych zbiorników wód podziemnych, w regionie Lubińsko-Wrocławskim należącym do prowincji nizinnej. Minimalna głębokość ujęć
wynosi od 30 do 300 m (za: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego).
Cieki obszaru w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry należą do regionu wodnego Środkowej Odry, i zaliczają się do jednolitej części wód
PLRW60001716489 „Kamienny Potok" oraz PLRW6000171386529 „Czarna Woda od źródła do Karkoszki". Mają one status silnie zmienionej części
wód, stan wód Kamiennego Potoku oceniany jest jako zły. Część środkową obszaru można zaliczyć do PLRW60002016599 „Bóbr od Bobrzycy do
Kwisy", mający status naturalnej części wód, gdzie stan wód oceniany jest jako zły. W stosunku do JCWP Czarnej Wody i Bobru istnieje obowiązek
osiągnięcia do końca 2015 r. co najmniej dobrego potencjału i stanu ekologicznego oraz utrzymania dobrego stanu chemicznego, w przypadku JCWP
Kamiennego Potoku cele te są zagrożone.

KLIMAT
Obszar znajduje się w Dolnośląskim Zachodnim regionie klimatycznym (Woś, 1999). Obejmuje on Nizinę Śląsko-Łużycką i północną część Pogórza
Zachodniosudeckiego. Najczęściej w roku występuje tu pogoda umiarkowanie ciepła (138 dni) i pogoda bardzo ciepła (86 dni). Region wyróżnia
największa w Polsce częstość pogody umiarkowanie ciepłej, z dużym zachmurzeniem (51 dni). Stosunkowo rzadko pojawia się pogoda przymrozkowa
(73 dni) i pogoda mroźna (28 dni). Średnia roczna temperatura w obszarze nie przekracza 8oC. Średnia miesięczna temperatura dla stycznia wynosi
od –1,5 oC do –2 oC. Średnia miesięczna temperatura dla lipca wynosi od 17,5 oC do 18 oC. Roczna suma opadów wynosi średnio 650 mm w całym
obszarze. Miesięczne sumy opadów w styczniu nie przekraczają 80 mm, zaś w lipcu wynoszą średnio 90 mm. Część obszaru położona na wysoczyźnie
Lubińskiej charakteryzuje się niższymi sumami opadów, nie przekraczającymi 40 mm w styczniu i 80 mm w lipcu. Przeważają wiatry zachodnie.
Średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu wynosi 3,5 ms-1. Meteorologiczny okres wegetacyjny trwa tutaj 225
dni.

STRUKTURA KRAJOBRAZU
Północna część obszaru leży w zachodniej części Wysoczyzny Lubińskiej zwanej Wzgórzami Chocianowskimi. Buduje je płaski garb moreny ablacyjnej
dochodzący do wysokości 188 m n.p.m., zbudowany z glin morenowych częściowo pokrytych lessem. Część południowa leży na obszarze mezoregionu
Borów Dolnośląskich, w ich wschodniej części zwanej Równiną Nadbobrzańską, pokrytej piaskami luźnymi. Tereny otwarte stanowią ok. 70%
powierzchni obszaru, resztę pokrywają lasy, głównie bory sosnowe. Niewielki fragment obszaru leży w zasięgu Równiny Legnickiej, a dokładnie jej

17



zachodniej części zwanej Doliną Czarnej Wody. Jest to płaskodenna dolina rzeczna zajęta przez łąki, pastwiska oraz bagienne bory sosnowe i lasy
brzozowe, pośród których występują torfowiska.

KORYTARZE EKOLOGICZNE
Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się w zasięgu obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym sieci ECONET-POLSKA. Stanowi część Korytarza
Południowo-Centralnego, który łączy Roztocze, Puszczę Solską z Lasami Janowskimi, następnie przechodzi lasami wzdłuż doliny Wisły. Korytarz
skręca na zachód i łukiem nad Puszczą Świętokrzyską dochodzi do Przedborskiego oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Następnie poprzez
Lasy Lublinieckie i Bory Stobrawskie idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i kończy się w Borach Dolnośląskich.

ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY PRZYRODY
Północna część obszaru położona jest w obrębie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (22 338 ha) i jego otuliny (15 467 ha). Funkcjonuje on na
podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dol.
Nr 94, poz. 1104) oraz rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 16 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj Dol. Nr 303, poz. 3491).
W zasięgu granic obszaru zlokalizowany jest również użytek ekologiczny „Cietrzewiowe Wrzosowisko" o powierzchni 457,26 ha (Rozp. Woj. Doln. z 12
grudnia 2003 r. - Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 236, poz. 3828 z 17.12.2003 r.).
W granicach obszaru znajduje się również jeden pomnik przyrody - głaz narzutowy o obwodzie 440 cm i wysokości 0,5 m, położony na działce
ewidencyjnej nr 1344/195, na gruntach w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Przemków, w wydzieleniu 195 a obrębu leśnego Przemków, ustanowiony
uchwałą nr VI/36/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 marca 2011 r.

POWIĄZANIA Z INNYMI OBSZARAMI NATURA 2000
Obszar Wrzosowiska Przemkowskiego leży w całości w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005. Ponadto w jego
bliskim sąsiedztwie znajduje się OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063. Inne obszary w sąsiedztwie Wrzosowiska
Przemkowskiego to położony ok. 0,5 km na północ OZW Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 oraz OZW Jelonek Przemkowski PLH020097.
Z kolei ok. 1,5 km na zachód od opisywanego obszaru znajduje się OZW Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049.

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE ORAZ PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU
Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych, w mniejszej części terenach użytkowanych rolniczo. W związku z tym główną działalnością
realizowaną w granicach obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej. Ze względu na znaczny udział wrzosowisk w obszarze ma on również
duże znaczenie dla gospodarki pasiecznej w regionie. Nie przewiduje się, aby w perspektywie kolejnych lat w granicach obszaru nastąpiła zmiana
dotychczasowych sposobów jego wykorzystywania.
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%]
Z uwagi na brak szczegółowych informacji o własności tabela opracowana została oddzielnie w oparciu o
dane CORINE i umieszczona w załączniku 2.

Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

 

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE
[ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu

Łąki trwałe Skarb Państwa 1.04 Program rolno-środowiskowy/wariant 3.1 (działka ewidencyjna 713/31 – Nadleśnictwo Chocianów, obręb leśny Wierzbowa
oddział 31l)

Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

 

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

L.p. Tytuł opracowania
Instytucja odpowiedzialna za

przygotowanie
planu/programu/wdrażanie

projektu

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Przedmioty ochrony
objęte wpływem

opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub

kompensujących
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1 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Trzebień; Uchwała Nr
XVI/112/04 Rady Gminy w
Bolesławcu z dnia z dnia 9
czerwca 2004 r.

Urząd Gminy Bolesławiec Fragment ostoi w obszarze planu obejmuje tereny lasów,
oznaczone na rysunkach planu symbolem RL oraz tereny
infrastruktury technicznej NU - miejsko-gminne wysypisko
śmieci. Dla terenów lasów zagospodarowanie i użytkowanie
winno wynikać z planów urządzenia lasów oraz przebiegu
granicy rolno-leśnej z wyłączeniem lasów wykorzystywanych na
potrzeby obronności i bezpieczeństwa Państwa. Dla terenu
wysypiska zapewnia się uszczelnienie podłoża poprzez
zastosowanie pełnej izolacji oraz wykonanie systemu ujęć wody
przesiąkowej. Rekultywacja terenu odbywać się będzie w
kierunku leśnym. Przez teren ostoi przebiegają drogi: G1/2 -
droga główna Nr 297 oraz D1/2 - droga dojazdowa. Parametry
przestrzenne, funkcjonalne i techniczno-eksploatacyjne dróg i
ich połączeń oraz zasady rozmieszczenia miejsc postojowych w
ciągu ulic należy określić w oparciu o przepisy szczególne.

Zapisy Planu mogą wpłynąć
negatywnie na stan
ochrony siedliska 4030
Suche wrzosowiska na
części działki 505/2
pokrywającej się z
siedliskiem wyznaczono
tereny wysypiska śmieci
(NU).

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

2 Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Dolnośląskiego; Uchwała nr
XLVIII/873/2002 Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30
sierpnia 2002 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Obszar znalazł się w strefie rolno-leśnej o dominujących
funkcjach ochrony walorów środowiska przeznaczona do
rozwoju funkcji ochronnych, rozwoju turystyki i rekreacji i
utrzymania funkcji rybackiej. Obejmuje bogato zalesioną
północno-wschodnią i północno-zachodnią część województwa.
Charakteryzuje się niskim wskaźnikiem waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej oraz dużym nagromadzeniem cennych
przyrodniczo obszarów objętych lub planowanych do objęcia
ochroną, a także dużą atrakcyjnością pod względem
turystycznym. Plan w granicach obszaru wskazuje projektowany
rezerwat przyrody „Wrzosowisko Dzikowiec” w granicach
istniejącego użytku ekologicznego „Cietrzewiowe Wrzosowisko”.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

3 Plan zagospodarowania
przestrzennego
województwa
dolnośląskiego; Projekt
zmiany planu. WBU.
Wrocław, kwiecień 2010.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Obszar znajduje się w strefie zintegrowanej ochrony walorów
środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu i jest
obszarem najwyższej ochrony. W obszarze w granicach
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono zadanie
wojewódzkie nr 8.1. Przywrócenie obszarów zdegradowanych
(powojskowych) na terenie Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego na cele przyrodnicze i działalność
proekologiczną. Składowisko odpadów w gminie Gromadka jest
przewidziane do funkcjonowania po 2014 roku jako mogące
pełnić funkcję składowiska ponadregionalnego. Planuje się
również przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, biegnącej przez
południowo-zachodni skrawek obszaru.

Potencjalnie negatywny
wpływ na stan siedliska
4030 Suche wrzosowiska w
obszarze może mieć
funkcjonowanie
ponadregionalnego
składowiska odpadów w
gminie Gromadka.

Dokument został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i zawiera zapisy o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

4 Zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Gromadka Uchwała nr
XXXI/161/2008 Rady Gminy
Gromadka z dnia 29
grudnia 2008 r.

Urząd Gminy Gromadka Fragment ostoi w granicach gminy obejmuje tereny leśne w
zarządzie PGL LP. Zakłada się ochronę istniejących lasów, ustala
się zasadę nie przeznaczania terenów istniejących lasów na cele
nieleśne. Gospodarka leśna powinna być prowadzona według
planów urządzenia lasów zgodnie z zasadami proekologicznej
gospodarki leśnej. Studium uwzględnia granice OZW
Wrzosowisko Przemkowskie i użytku ekologicznego
„Cietrzewiowe Wrzosowisko” oraz Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego – obszary chronione. Wskazany jest
projektowany rezerwat przyrody „Wrzosowisko Dzikowiec”.

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
i gatunków stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru.

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.
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5 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gromadka Uchwała nr
XXVIII/190/05 Rady Gminy
Gromadka z dnia 31 marca
2005 r.

Urząd Gminy Gromadka Obszar znajduje się poza obszarami zainwestowania wsi, na
terenach leśnych. Plan nie uwzględnia granic obszaru Natura
2000. Szczególną ochroną objęty jest obszar Przemkowskiego
Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

6 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Bolesławiec; uchwała nr
XXI/161/13 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia
28.02.2013 r.

Urząd Gminy Bolesławiec Fragment ostoi w granicach gminy obejmuje tereny leśne w
zarządzie PGL LP. Studium uwzględnia granice OZW
Wrzosowisko Przemkowskie – teren podlegający ochronie
przyrodniczej. W granicach obszaru znajduje się Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu (tereny
urządzeń i obiektów gospodarki odpadami – NU). Planuje się
następujące zamierzenia inwestycyjne dla dróg wojewódzkich:
drogę nr 297 obecnie posiadającą niepełne parametry klasy „G”
o szerokości jezdni 6,0 m, z nieutwardzonymi poboczami,
zmodernizować do pełnych parametrów technicznych dla drogi
klasy G wraz z przeprowadzeniem korekty łuków.

Potencjalnie negatywny
wpływ na stan siedliska
4030 Suche wrzosowiska w
obszarze może mieć
funkcjonowanie
składowiska odpadów w
obrębie działek
ewidencyjnych 505/1 i
505/2

Zmiana przeznaczenia terenu działki
ewidencyjnej nr 505/2 obręb
ewidencyjny Trzebień, gmina
Bolesławiec, która oznaczona jest
jako tereny urządzeń i obiektów
gospodarki odpadami (NU) na tereny
zieleni objęte formami ochrony
przyrody zgodnie z przepisami o
ochronie przyrody na części działki
pokrywającej się z siedliskiem
przyrodniczego 4030 suche
wrzosowiska (Calluno-Genistion,
Pohlio-Callunion, Calluno-
Arctostaphylion).

7 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego wsi Kozłów;
Uchwała Rady Gminy w
Bolesławcu z dnia 3 marca
2004 r.

Urząd Gminy Bolesławiec Fragment ostoi w obszarze planu obejmuje tereny lasów,
oznaczone na rysunkach planu symbolem RL oraz tereny kolei,
oznaczone na rysunkach planu symbolem KK. Dla terenów lasów
zagospodarowanie i użytkowanie winno wynikać z planów
urządzenia lasów oraz przebiegu granicy rolno-leśnej z
wyłączeniem lasów wykorzystywanych na potrzeby obronności i
bezpieczeństwa Państwa. Na terenach nieczynnych torowisk, do
czasu ponownego odtworzenia ruchu kolejowego, dopuszcza się
wykorzystanie terenów kolejowych i istniejącej infrastruktury na
cele rekreacyjno-turystyczne, jako trasy rowerowe, ciągi pieszo-
spacerowe, za zgodą zarządcy terenu.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

8 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego wsi Stara
Oleszna; Uchwała Rady
Gminy w Bolesławcu z dnia
9 czerwca 2004 r.

Urząd Gminy Bolesławiec Fragment ostoi w obszarze planu obejmuje tereny lasów,
oznaczone na rysunkach planu symbolem RL. Dla terenów lasów
zagospodarowanie i użytkowanie winno wynikać z planów
urządzenia lasów oraz przebiegu granicy rolno-leśnej z
wyłączeniem lasów wykorzystywanych na potrzeby obronności i
bezpieczeństwa Państwa.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena
ogólna

Powierzchnia
(w ha)

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie w
obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do wyłączenie z prac
terenowych

Siedliska przyrodnicze
1 91T0 Sosnowy bór

chrobotkowy
C 6.14 Zobacz na mapie zadowalający W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu prace terenowe objęły wszystkie

powierzchnie leśne, co do których istniały przesłanki do kwalifikowania ich do typu
siedliska przyrodniczego boru suchego (szczegóły: raport terenowy z weryfikacji siedlisk
przyrodniczych w obszarze).

2 4030 Suche
wrzosowiska

A 1050.02 Zobacz na mapie zadowalający W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu prace terenowe objęły większość
płatów siedliska w granicach obszaru.

3 2330 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi

B 26.37 Zobacz na mapie zadowalający W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu prace terenowe objęły większość
płatów siedliska w granicach obszaru.

Ssaki
1 1308 Mopek C 3 Zobacz na mapie zadowalający W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano nasłuchy detektorowe i

odłowy na trzech transektach w obszarze. Dodatkowo uwzględniono również wyniki
aktualnych prac badawczych nad liczebnością gatunku w bunkrach Wilkocin I, Wilkocin II.

2 1324 Nocek duży C 3 Zobacz na mapie zadowalający W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano nasłuchy detektorowe i
odłowy na trzech transektach w obszarze. Dodatkowo uwzględniono również wyniki
aktualnych prac badawczych nad liczebnością gatunku w bunkrach Wilkocin I, Wilkocin II.

3 1352 Wilk B 4 Zobacz na mapie zadowalający Do sporządzenia dokumentacji projektu planu wykorzystano wyniki szczegółowych,
kilkuletnich obserwacji terenowych gatunku zakończonych w okresie zimowym
2012/2013.

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

Kod siedliska: 2330

Nazwa typu siedliska: Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
Charakterystyka: Siedlisko ograniczone jest do miejsc, gdzie prowadzono niegdyś największą aktywność związaną z działaniem poligonu -
mechaniczne rozjeżdżanie, eksplozje. W części centralnej niemal całkowicie pozbawione roślinności. Na obrzeżach oraz w niektórych fragmentach w
większych ilościach rośnie trzęślica modra, pojawia się również szczotlicha siwa Corynephorus canescens, wrzos Calluna vulgaris oraz gatunki
mszaków, głównie płonnik włosisty Polytrichum piliferum. Wiosną obserwuje się kilka gatunków terofitów, m.in.: chroszcz nagołodygowy Teesdalia
nudicaulis i sporek wiosenny Spergula morisonii. Mniejsze fragmenty płatów siedliska w wyniku ustania czynników zaburzających przekształciły się we
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wrzosowiska. Jedynie na największym płacie siedliska obserwowano wyraźne procesy eoliczne.
Ranga w obszarze: ocena ogólna B (dobra).
Stan zachowania w obszarze: FV
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2011 r. na 12
stanowiskach położonych w granicach 2 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 uznano
za niezadowalający (U1) (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 2012-04-18)
Powierzchnia (ha) pokrycia: 30,65 (dane z SDF); 26,37 (po weryfikacji terenowej).
Zagrożenia istniejące: K02.01 - Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza) oraz wrzos.
Zagrożenia potencjalne: C01.01 - Istnieje prawdopodobieństwo nielegalnego pozyskiwania złóż piasku na wydmach przez lokalną ludność; G01.03 -
Rozjeżdżanie powierzchni siedliska w trakcie nielegalnych wjazdów pojazdów mechanicznych.

Kod siedliska: 4030

Nazwa typu siedliska: Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
Charakterystyka: Siedlisko na całym obszarze reprezentowane jest przez wariant 4030-2 - wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunetum.
Charakteryzuje się dość prostym składem gatunkowym roślin naczyniowych. Dominuje wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, ponadto licznie występuje
mietlica pospolita Agrostis capillaris, kostrzewa owcza Festuca rubra, jatrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, żarnowiec miotlasty Cytisus scoparius
(miejscami). W niektórych miejscach (bardziej wilgotnych) rośnie trzęślica modra Molinia caerulaea -niekiedy licznie. Charakterystyczna jest bogata w
gatunki i dobrze rozwinięta warstwa mszysto-porostowa. Siedlisko wytwarza się na kwaśnych, ubogich i piaszczystych glebach. Płaty mogą mieć od
kilku arów powierzchni (zwykle w lukach zadrzewień), aż po kilkadziesiąt hektarów. Wrzosowiska charakteryzują się antropogenicznym pochodzeniem.
Wykształciły się na poligonie, gdzie dochodziło do mechanicznego niszczenia roślinności - rozjeżdżania przez pojazdy, wycinania roślinności drzewiastej,
niekiedy również pożarów. Wrzosowisko jest pośrednim stadium sukcesyjnym pomiędzy wydmą a borem sosnowym, dlatego część powierzchni
oznaczonych jako wydma (2330) w wyniku ustania czynników zaburzających (głównie rozjeżdżania) przekształciła się w inicjalne postaci wrzosowisk.
Aktualnie na większości płatów siedliska obserwuje się intensywną sukcesję drzew (sosny i brzozy). Najlepiej zachowane płaty siedliska zlokalizowane
są w obrębie użytku ekologicznego „Cietrzewiowe Wrzosowisko”. W tym miejscu na wybranych powierzchniach prowadzone są zabiegi wykaszania
wrzosowisk. Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym na tego typu powierzchniach jest silny rozwój zbiorowisk trawiastych kosztem wrzosowiska,
który w warunkach silnego uwilgotnienia podłoża w ostatnich latach może być stymulowany zabiegiem koszenia.
Ranga w obszarze: ocena ogólna A (znakomita).
Stan zachowania w obszarze: U1
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2011 r. na 37
stanowiskach położonych w granicach 9 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w
większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 55,56%, w dwóch obszarach określono jako zły (U2) – 33,33%. Tylko w jednym obszarze stan
zachowania siedliska uznano za właściwy (FV) – 11,11%. W obrębie obszaru Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 zlokalizowano 6 stanowisk
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monitoringowych. Stan siedliska na czterech z nich określono jako niezadowalający (U1) – 66,67%, na pozostałych trzech jako zły (U2) – 33,33%.
Ogólny stan zachowania siedliska w obszarze uznano za zły (U2). (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych.
Aktualizacja 2012-04-18)
Powierzchnia (ha) pokrycia: 1999,11 (dane z SDF); 1050,02 (po weryfikacji terenowej).
Zagrożenia istniejące: G05.07 - Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie PGL LP pozwalających na
skuteczną realizację czynności związanych z ochroną czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000; K02.01 - Zarastanie
powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); G04.02 - Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; E03 – jeden z płatów siedliska
znajduje się na części działki ewidencyjnej, która w MPZP wsi Trzebień, gmina Bolesławiec przeznaczona jest pod tereny oznaczone jako "wysypiska
śmieci" (kod: NU).
Zagrożenia potencjalne: B01.01 - Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na
powierzchni siedliska.

Kod siedliska: 91T0

Nazwa typu siedliska: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Charakterystyka: Śródlądowy bór chrobotkowy występuje na skrajnie ubogich i suchych siedliskach leśnych, na których z reguły zajmuje niewielką
powierzchnię pozostając w otoczeniu boru świeżego. W obszarze Wrzosowisko Przemkowskie siedlisko spotyka się głównie na suchych szczytach
śródlądowych wydm, gdzie zajmuje zwykle powierzchnię od kilku do kilkunastu arów. Drzewostan na siedlisku buduje sosna o słabym zwarciu wraz z
brzozą brodawkowatą, która w dużej liczbie miejsc ma udział podobny do sosny, a w niektórych miejscach nawet większy. Runo boru buduje szereg
gatunków porostów z rodzaju Cladonia (C. rangiferina, C. arbuscula, C. mitis, C. gracilis, C. coccifera) oraz płucnica islandzka Cetraria islandica
decydując o charakterystycznym szarym zabarwieniu runa. Z porostami współwystępuje głównie rokiet pospolity Pleurozium schreberi i knotnik zwisły
Pohlia nutans, rzadziej widłoząb falisty Dicranum polysetum.
Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – C (znacząca)
Stan zachowania w obszarze: U1
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2006-2008 na 77
stanowiskach położonych w granicach 13 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w
większości przypadków uznano za zły (U2) – 46,15%, w przypadku pięciu obszarów określono jako niezadowalający (U1) – 38,46%, a w dwóch jako
właściwy (FV) – 15,38%. W obrębie obszaru Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 zlokalizowano 7 stanowisk monitoringowych. Stan siedliska na
dwóch z nich określono jako niezadowalający (U1) – 28,57%, na pozostałych pięciu jako zły (U2) – 71,43%. Ogólny stan zachowania siedliska w
obszarze uznano za niezadowalający (U1). (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2006-2008 dla siedlisk przyrodniczych)
Powierzchnia (ha) pokrycia: 6,66 (dane z SDF); 6,14 (po weryfikacji terenowej).
Zagrożenia istniejące: G05.07 - Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Chocianów i
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Nadleśnictwa Przemków pozwalających na skuteczną ochronę; B02 - Gospodarcze użytkowanie powierzchni siedliska; K02.01 - Intensywne zarastanie
powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).
Zagrożenia potencjalne: X - Brak zagrożeń i nacisków.

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1308    Mopek Barbastella barbastellus

Charakterystyka: Grzbiet ciemnoszary, brzuch szarawy, pyszczek spłaszczony. Gatunek w dużym stopniu leśny, o osiadłym trybie życia. Hibernuje w
podziemiach. Latem jako schronień używa zwykle szczelin za drewnianymi okiennicami oraz szczelin na strychach i konstrukcjach betonowych lub
murowanych. Za letnie kryjówki służą mu również drewniane budynki, dziuple, szczeliny za odstającą korą drzew i skrzynki dla nietoperzy. Mopek
odżywia się owadami – głównie muchówkami i motylami nocnymi, które chwyta w locie. Obszar OZW Wrzosowisko Przemkowskie stanowi dla
gatunku głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znane są jedynie dwa bardziej znaczące miejsca hibernacji mopka, stanowiące
niewielkie bunkry. Większe znane miejsca hibernacji znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru (bunkry Wilkocin I, Wilkocin II). Gatunek może
znajdować swoje letnie schronienia również na terenach przyległych do obszaru miejscowości, np. Trzebienia czy Starej Olesznej.
Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: W 2011 roku przeprowadzono monitoring PMŚ na 17 stanowiskach zimowych i 3 stanowiskach
letnich w obrębie 20 obszarów Natura 2000. Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 na dwóch stanowiskach letnich uznano za
niezadowalający (U1) – 75%, na jednym zaś oceniono jako właściwy (FV) – 25%. Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 w obrębie zimowisk
oceniono w większości przypadków jako niezadowalający (U1) – 52,94%, w pięciu obszarach jako zły (U2) – 29,41%. Jedynie w trzech obszarach stan
ochrony uznano za właściwy (FV) – 17,65%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012-04-18).
Na podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za wystarczający.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Populacja: P (wg SDF), 11-50 i (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: U1
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Zagrożenia istniejące: G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku miejsc hibernacji w postaci
zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie obszaru poradzieckich bunkrów Wilkocin I oraz Wilkocin II; J03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska - pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra (dotyczy dwóch znanych lokalizacji miejsc hibernacji w
obszarze).
Zagrożenia potencjalne: B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew; G05 - Penetracja miejsc hibernacji przez przypadkowe osoby.

1324    Nocek duży Myotis myotis

Charakterystyka: Największy krajowy gatunek nietoperza. Futro grzbietu szarobrązowe na brzuchu białawe, ucho i pyszczek jaśniejsze. Skrzydła
szerokie. Latem samice nocka grupują się w tzw. koloniach rozrodczych - zazwyczaj na strychach, rzadko w jaskiniach i podziemiach. Osiągają
wielkość nawet do ok. 200 osobników. Zimowanie trwa od późnej jesieni do początku kwietnia. Nocki hibernują zazwyczaj w sztolniach, dawnych
fortach, piwnicach i jaskiniach. Gatunek odżywiający się przede wszystkim dużymi chrząszczami z rodziny biegaczowatych Carabidae, które chwyta
żerując na ziemi. Obszar OZW Wrzosowisko Przemkowskie stanowi dla gatunku głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znane są jedynie
dwa bardziej znaczące miejsca hibernacji mopka, stanowiące niewielkie bunkry. Większe znane miejsca hibernacji znajdują się w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru (bunkry Wilkocin I, Wilkocin II). W zasięgu aktualnych granic obszaru zlokalizowanych jest szereg mniejszych obiektów, które
potencjalnie mogą stanowić miejsca letnich kryjówek gatunku.
Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: W latach 2007-2008 przeprowadzono monitoring PMŚ 12 zimowisk i 20 kolonii rozrodczych
nocka dużego Myotis myotis w regionie kontynentalnym. Na stanowiskach zimowych stan ochrony gatunku w większości obszarów oceniono jako
zadowalający (FV) – 92%. Tylko na jednym stanowisku stan ochrony był niezadowalający (U1) – 8%. Na stanowiskach letnich stan ochrony gatunku
w większości obszarów oceniono jako właściwy (FV) – 55%, w pięciu niezadowalający (U1) – 25%, zaś w czterech jako zły (U2) – 20%. (Monitoring
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki
monitoringu prowadzonego w latach 2006-2008 dla gatunków zwierząt)
Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie IOP PAN obecnie stan ochrony gatunku w 14 obszarach oceniany jest jako niezadowalający (U1) – 46,67%, w
12 jako właściwy (FV) – 40%, zaś w 3 jako zły (U2) – 10%. W jednym obszarze stan ochrony gatunku jest nieznany. (Zestawienie wyników monitoringu
gatunku Myotis myotis w regionie biogeograficznym kontynentalnym na stanowiskach badanych w latach 2007-2008 dla parametru Ocena ogólna.
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx, data dostępu: 15.11.2012 r.). Na podstawie wniosków z Seminarium
Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za wystarczający.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Populacja: P (wg SDF), 11-50 i (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia istniejące: G05.07 - Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku miejsc hibernacji w postaci
zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie obszaru poradzieckich bunkrów Wilkocin I oraz Wilkocin II; J03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska - pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra (dotyczy dwóch znanych lokalizacji miejsc hibernacji w
obszarze).
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Zagrożenia potencjalne: B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew; G05 - Penetracja miejsc hibernacji przez przypadkowe osoby.

1352    Wilk Canis lupus

Charakterystyka: Wilk jest gatunkiem socjalnym. Blisko 90% populacji żyje w grupach rodzinnych, zwanych potocznie watahami, pozostałe to
osobniki znajdujące się w fazie dyspersji (zwykle młode pomiędzy 11-22 miesiącem życia), poszukujące partnerów i wolnego terytorium lub osobniki
starsze, które opuściły swoje watahy. Każda grupa rodzinna składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z ostatnich dwóch lub trzech
sezonów. Do rui wilki przystępują w lutym, a szczenięta rodzą się na przełomie kwietnia i maja (Nowak i in. 2008). Samice zwykle szczenią się w
wykopanych norach, ale także pod wykrotami drzew, a nawet w dobrze osłoniętych legowiskach na ziemi (Jędrzejewska i in. 1996, Nowak i in. 2008).
Wilki polują głównie wieczorem (po zmierzchu) i nad ranem. Podstawowy pokarm wilków w Polsce stanowią dzikie ssaki kopytne (85-97% biomasy
zjedzonego pokarmu, przy czym w zachodniej Polsce 93%). Uzupełniającym pokarmem są zające oraz bobry, które w obszarach o większych
zagęszczeniu mogą nabierać znaczenia jako ofiara wilków. Obszar OZW Wrzosowisko Przemkowskie jest fragmentem terytorium grupy rodzinnej
wilków (tzw. watahy Przemków) zamieszkującej północno-wschodnią część Borów Dolnośląskich. Wataha ta jest częścią tzw. populacji niemiecko-
zachodniopolskiej (Germany/Western Poland), która ma status krytycznie zagrożonej (Linnell i in. 2008). Wataha Przemków jest jedną z sześciu watah
żyjących na terenie Borów Dolnośląskich. Użytkuje ona obszar położony pomiędzy rzeką Bóbr na zachodzie, drogą wojewódzką 328 łączącą Chojnów z
Przemkowem na wschodzie, autostradą A18 na południu i drogą krajową nr 12 łączącą Szprotawę z Przemkowem na północy. W trakcie badań
terenowych, prowadzonych w latach 2010-2012, regularnie stwierdzano obecność wilków w OZW Wrzosowisko Przemkowskie. Wilki rejestrowano w
całym obszarze, jednak najczęściej ślady ich obecności obserwowano na północ i północny-wschód od linii kolejowej łączącej Żagań z Legnicą na
terenie nadleśnictwa Przemków.
Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Zgodnie z raportem dla Komisji Europejskiej dotyczącym oceny stanu zachowania typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych za lata 2001-2006, a przygotowanym przez Główny Instytut
Ochrony Środowiska, stan zachowania gatunku wilk Canis lupus w bioregionie kontynentalnym, został oceniony na U1 (stan niezadowalający) w
każdej z kategorii (populacja, siedlisko, perspektywy, ocena ogólna), natomiast w bioregionie alpejskim jako FV (stan właściwy) w każdej z kategorii
(http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ocena_stanu_zachowania_gatunkow_zwierzat_con.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ocena_stanu_zachowania_gatunkow_zwierzat_alp.pdf). Raport PMŚ dla Komisji Europejskiej za lata 2007-2012
nie został jeszcze wykonany. W okresie, który ma obejmować nowy raport, dotychczas przeprowadzono monitoring wilka (w latach 2006-2008) na
trzech stanowiskach: Puszcza Białowieska PLC200004, Ostoja Augustowska PLH200005 oraz Ostoja Knyszyńska PLH200006. W przypadku dwóch
stanowisk: Puszcza Białowieska oraz Ostoja Augustowska stan zachowania gatunku oceniono jako właściwy (FV), a w przypadku Ostoi Knyszyńskiej
niezadowalający (U1). Oba wskaźniki stanu populacji (zagęszczenie i liczba watah) wskazały na jej właściwy (FV) stan w przypadku dwóch pierwszych
obszarów, a niezadowalający w odniesieniu do Ostoi Knyszyńskiej. Jeśli chodzi o stan siedlisk to wskaźniki odnoszące się do poziomu lesistości,
stopnia fragmentacji siedliska, stopnia izolacji siedliska i dostępności bazy pokarmowej (biomasa kopytnych) we wszystkich objętych badaniami
obszarach wskazały na stan właściwy (FV). Wskaźnik „zagęszczenie dróg” w przypadku obszarów Puszczy Białowieskiej i Augustowskiej mieściły się
w klasie opisanej jako stan właściwy (FV), natomiast w przypadku Puszczy Knyszyńskiej opisano jako stan niezadowalający (U1). Według autorów
tego raportu, monitorowane trzy stanowiska nie stanowią wystarczającej reprezentacji populacji gatunku w regionie kontynentalnym i nie można na
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ich podstawie wnioskować o stanie zachowania gatunku na tym poziomie
(http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_canis_lupus.pdf). W Polsce utworzono dotychczas 73 obszary Natura 2000
chroniące siedliska wilków, o łącznej powierzchni 15 084 km2. Stanowi to około 24,5% powierzchni siedlisk korzystnych dla wilków wytypowanych w
oparciu o model przydatności siedlisk dla wilka w Polsce (Jędrzejewski i in. 2008). Tylko w 49 obszarach ocena znaczenia obszaru pod kątem
wielkości chronionej populacji jest równa lub większa od C, dla reszty wynosi ona D. Jednak dla części z tych ostatnich obszarów, ocena powinna
zostać zweryfikowana i podniesiona do C, szczególnie dla Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008, Uroczyska Borów Zasieckich PLH080060 oraz
Pojezierze Ińskie PLH320067. Jest też kilka obszarów Natura 2000 w zachodniej Polsce, które zostały skolonizowane przez wilki w ostatnich kilku
latach i gatunek ten powinien zostać wpisany do standardowych formularzy danych. Są to przede wszystkim: Diabelskie Pustacie PLH320048, Dolina
Piławy PLH320025 oraz Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023.
Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – B (dobra), ocena ogólna po weryfikacji – B (dobra)
Liczba osobników: 7-8i (wg SDF), 6-10i (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia istniejące: D01.02 - Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru.
Zagrożenie kolizjami na leśnych odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże; B02.06 - Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach i w czasie
wychowu szczeniąt; G01 - Powszechne w Borach Dolnośląskich, także w OZW Wrzosowisko Przemkowskie, intensywne poszukiwanie i zbieranie
grzybów, szczególnie na zarastających wrzosowiskach i w młodnikach, powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub
przeprowadzanie szczeniąt w inne, mniej dogodne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt; K03.03 - Penetracja kompleksów leśnych przez
zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i
pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów; H05.01 - W obrębie obszaru OZW Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się wysypisko
śmieci koło m. Trzebień. Obecność niezabezpieczonych odpadów żywności może prowokować wilki do przedostawania się na wysypisko.
Zagrożenia potencjalne: A05.01 - Prowokowanie powstawania szkód w inwentarzu i konfliktów społecznych poprzez brak lub słabą ochronę
zwierząt gospodarskich i danieli fermowych podczas wypasu wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000; F03 - Nieuwzględnienie drapieżnictwa
wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.
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Moduł B
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p. Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie

dostępnych
danych wg

skali
FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony po

weryfikacji wg
skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony

stanowiska
wg skali

FV,U1,U2,XX

Ogólna ocena
stanu ochrony

siedliska/gatunku
wg skali

FV,U1,U2,XX

Uwagi

1 Sosnowy bór
chrobotkowy

91T0 3A33 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV U1 U1
Gatunki obce w drzewostanie (h24) brak FV
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Obecność nasadzeń drzew (h45) brak FV
Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do
pokrycia roślin (h48)

brak FV

Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z
użytkowaniem (h52)

brak FV

Wiek drzewostanu (h5) brak U1
Występowanie i stan populacji chrobotków (h66) brak U1
Występowanie martwego drewna (h69) brak U1
Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje
owadów (h77)

brak FV

Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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2 Sosnowy bór
chrobotkowy

91T0 5C57 Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV U2 U1
Gatunki obce w drzewostanie (h24) brak FV
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Obecność nasadzeń drzew (h45) brak FV
Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do
pokrycia roślin (h48)

brak FV

Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z
użytkowaniem (h52)

brak FV

Wiek drzewostanu (h5) brak U2
Występowanie i stan populacji chrobotków (h66) brak U2
Występowanie martwego drewna (h69) brak U2
Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje
owadów (h77)

brak FV

Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak U2
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak U2

3 Sosnowy bór
chrobotkowy

91T0 CC4C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV U1 U1
Gatunki obce w drzewostanie (h24) brak FV
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Obecność nasadzeń drzew (h45) brak FV
Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do
pokrycia roślin (h48)

brak FV

Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z
użytkowaniem (h52)

brak FV

Wiek drzewostanu (h5) brak U1
Występowanie i stan populacji chrobotków (h66) brak U1
Występowanie martwego drewna (h69) brak U1
Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje
owadów (h77)

brak FV

Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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4 Suche
wrzosowiska

4030 065B Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

5 Suche
wrzosowiska

4030 09A5 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

6 Suche
wrzosowiska

4030 1F19 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV FV U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak FV
Pokrycie traw (h50) brak FV
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7 Suche
wrzosowiska

4030 2341 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

8 Suche
wrzosowiska

4030 3B92 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV FV U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak FV
Pokrycie traw (h50) brak FV

9 Suche
wrzosowiska

4030 42BA Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1
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10 Suche
wrzosowiska

4030 44D1 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

11 Suche
wrzosowiska

4030 5643 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

12 Suche
wrzosowiska

4030 754C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV FV U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak FV
Pokrycie traw (h50) brak FV
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13 Suche
wrzosowiska

4030 8325 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV FV U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak FV
Pokrycie traw (h50) brak FV

14 Suche
wrzosowiska

4030 8BF2 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

15 Suche
wrzosowiska

4030 989B Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV FV U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak FV
Pokrycie traw (h50) brak FV
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16 Suche
wrzosowiska

4030 AB4F Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

17 Suche
wrzosowiska

4030 BB51 Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

18 Suche
wrzosowiska

4030 BC7C Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1
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19 Suche
wrzosowiska

4030 BCC7 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

20 Suche
wrzosowiska

4030 C8A2 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

21 Suche
wrzosowiska

4030 CC78 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1
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22 Suche
wrzosowiska

4030 E39F Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

23 Suche
wrzosowiska

4030 F247 Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak U1 U2 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak U1
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

24 Suche
wrzosowiska

4030 F671 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1
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25 Suche
wrzosowiska

4030 F8ED Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie
(h130)

brak FV U1 U1

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla siedliska (h191)

brak XX

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1
Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV
Pokrycie wrzosu (h203) brak FV
Struktura populacji kluczowych gatunków (h204) brak U1
Pokrycie traw (h50) brak U1

26 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi

2330 5C13 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Gatunki charakterystyczne murawy
kserotermicznej/wrzosowiska (h105)

brak U1 FV FV

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Gatunki ekspansywne (h19) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Występowanie procesów eolicznych (h72) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

27 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi

2330 7FE7 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Gatunki charakterystyczne murawy
kserotermicznej/wrzosowiska (h105)

brak U1 FV FV

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Gatunki ekspansywne (h19) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Występowanie procesów eolicznych (h72) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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28 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi

2330 E087 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Gatunki charakterystyczne murawy
kserotermicznej/wrzosowiska (h105)

brak U1 U2 FV

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U2
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147)

brak FV

Gatunki ekspansywne (h19) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak U2
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Występowanie procesów eolicznych (h72) brak U2
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak U1

Gatunki
1 Mopek 1308 1C4D Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak FV U1 U1
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV
powierzchnia starodrzewów liściastych (a228) brak U1
grubość drzew (>25 cm) - potencjalnych kryjówek
dziennych (a230)

brak U1

liczba drzew obumierających i martwych o pierśnicy
>25 cm (a231)

brak U1

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV
rozród (a277) brak XX
aktywność gatunku (a285) brak U1

2 Mopek 1308 5717 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak FV U1 U1
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV
powierzchnia starodrzewów liściastych (a228) brak U1
grubość drzew (>25 cm) - potencjalnych kryjówek
dziennych (a230)

brak U1

liczba drzew obumierających i martwych o pierśnicy
>25 cm (a231)

brak U1

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV
rozród (a277) brak XX
aktywność gatunku (a285) brak U1

39



3 Mopek 1308 DB01 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak FV U1 U1
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV
powierzchnia starodrzewów liściastych (a228) brak U1
grubość drzew (>25 cm) - potencjalnych kryjówek
dziennych (a230)

brak U1

liczba drzew obumierających i martwych o pierśnicy
>25 cm (a231)

brak U1

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV
rozród (a277) brak XX
aktywność gatunku (a285) brak U1

4 Nocek duży 1324 716A Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1
Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy
(a167)

brak U1

struktura wiekowa (a20) brak XX
zwarcie podszytu liściastego (a247) brak U1
aktywność gatunku (a285) brak U1
Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy (a88) brak U1
liczebność (a9) brak U1

5 Nocek duży 1324 ED0B Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1
Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy
(a167)

brak U1

struktura wiekowa (a20) brak XX
zwarcie podszytu liściastego (a247) brak U1
aktywność gatunku (a285) brak U1
Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy (a88) brak U1
liczebność (a9) brak U1

6 Nocek duży 1324 FB3B Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak XX U1 U1
Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy
(a167)

brak XX

struktura wiekowa (a20) brak XX
zwarcie podszytu liściastego (a247) brak U1
aktywność gatunku (a285) brak U1
Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy (a88) brak U1
liczebność (a9) brak U1
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7 Wilk 1352 174B Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1
udział terenów zalesionych w otoczeniu schronienia
(a130)

brak FV

zagęszczenie populacji (a164) brak FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
gęstość sieci drogowej (a41) brak FV
fragmentacja siedliska (a4) brak FV
liczba watach (a99) brak U1

8 Wilk 1352 550B Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1
udział terenów zalesionych w otoczeniu schronienia
(a130)

brak FV

zagęszczenie populacji (a164) brak FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
gęstość sieci drogowej (a41) brak FV
fragmentacja siedliska (a4) brak FV
liczba watach (a99) brak U1

9 Wilk 1352 6ABA Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1
udział terenów zalesionych w otoczeniu schronienia
(a130)

brak FV

zagęszczenie populacji (a164) brak FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
gęstość sieci drogowej (a41) brak FV
fragmentacja siedliska (a4) brak FV
liczba watach (a99) brak U1

10 Wilk 1352 8ED5 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1
udział terenów zalesionych w otoczeniu schronienia
(a130)

brak FV

zagęszczenie populacji (a164) brak FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
gęstość sieci drogowej (a41) brak FV
fragmentacja siedliska (a4) brak FV
liczba watach (a99) brak U1
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4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis zagrożeniaistniejące potencjalne
1 Sosnowy bór

chrobotkowy 91T0
3A33 1. Gospodarka leśna i plantacyjna

i użytkowanie lasów i plantacji; 2.
niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

3. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. Uszkadzanie warstwy runa w trakcie gospodarczego użytkowania powierzchni siedliska.; 2.
płaty siedliska występujące na gruntach pod zarządem PGL LP nie stanowią odrębnych wyłączeń
taksacyjnych, co utrudnia w ich obrębie prowadzenie skutecznej ochrony; 3. brak zagrożeń i
nacisków;

2 Sosnowy bór
chrobotkowy 91T0

5C57 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. niewłaściwie
realizowane działania ochronne
lub ich brak;

3. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. intensywne zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. płaty
siedliska występujące na gruntach pod zarządem PGL LP nie stanowią odrębnych wyłączeń
taksacyjnych, co utrudnia w ich obrębie prowadzenie skutecznej ochrony; 3. brak zagrożeń i
nacisków;

3 Sosnowy bór
chrobotkowy 91T0

CC4C 1. Gospodarka leśna i plantacyjna
i użytkowanie lasów i plantacji; 2.
niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

3. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. Uszkadzanie warstwy runa w trakcie gospodarczego użytkowania powierzchni siedliska.; 2.
płaty siedliska występujące na gruntach pod zarządem PGL LP nie stanowią odrębnych wyłączeń
taksacyjnych, co utrudnia w ich obrębie prowadzenie skutecznej ochrony; 3. brak zagrożeń i
nacisków;

4 Suche
wrzosowiska 4030

065B 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

5 Suche
wrzosowiska 4030

09A5 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

6 Suche
wrzosowiska 4030

1F19 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

7 Suche
wrzosowiska 4030

2341 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

8 Suche
wrzosowiska 4030

3B92 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

9 Suche
wrzosowiska 4030

42BA 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

10 Suche
wrzosowiska 4030

44D1 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;
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11 Suche
wrzosowiska 4030

5643 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. Odpady, ścieki;

3. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. płat siedliska
znajduje się na części działki ewidencyjnej, która w MPZP wsi Trzebień, gmina Bolesławiec
przenaczona jest pod tereny oznaczone jako "wysypiska śmieci" (kod: NU); 3. brak zagrożeń i
nacisków;

12 Suche
wrzosowiska 4030

754C 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

13 Suche
wrzosowiska 4030

8325 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

14 Suche
wrzosowiska 4030

8BF2 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

15 Suche
wrzosowiska 4030

989B 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

16 Suche
wrzosowiska 4030

AB4F 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

17 Suche
wrzosowiska 4030

BB51 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

18 Suche
wrzosowiska 4030

BC7C 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

19 Suche
wrzosowiska 4030

BCC7 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

20 Suche
wrzosowiska 4030

C8A2 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

21 Suche
wrzosowiska 4030

CC78 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

22 Suche
wrzosowiska 4030

E39F 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;
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23 Suche
wrzosowiska 4030

F247 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów
wojskowych;

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 2. zaniechanie
użytkowania dla celów wojskowych; 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

24 Suche
wrzosowiska 4030

F671 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

25 Suche
wrzosowiska 4030

F8ED 1. zaniechanie użytkowania dla
celów wojskowych; 2. zmiana
składu gatunkowego (sukcesja);

3. zalesianie terenów
otwartych (drzewa
rodzime);

1. zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 2. zarastanie powierzchni siedliska przez
gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 3. potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów
gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska;

26 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi
2330

5C13 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja);

2. pojazdy
zmotoryzowane; 3.
Wydobywanie piasku i
żwiru;

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza) oraz wrzos; 2.
rozjeżdżanie powierzchni siedliska w trakcie nielegalnych wjazdów pojazdów mechanicznych; 3.
istnieje prawdopodobieństwo nielegalnego pozyskiwania złóż piasku na wydmach przez lokalną
ludność;

27 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi
2330

7FE7 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja);

2. Wydobywanie piasku i
żwiru; 3. pojazdy
zmotoryzowane;

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza) oraz wrzos; 2.
istnieje prawdopodobieństwo nielegalnego pozyskiwania złóż piasku na wydmach przez lokalną
ludność; 3. rozjeżdżanie powierzchni siedliska w trakcie nielegalnych wjazdów pojazdów
mechanicznych;

28 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi
2330

E087 1. zmiana składu gatunkowego
(sukcesja);

2. pojazdy
zmotoryzowane; 3.
Wydobywanie piasku i
żwiru;

1. zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza) oraz wrzos; 2.
rozjeżdżanie powierzchni siedliska w trakcie nielegalnych wjazdów pojazdów mechanicznych; 3.
istnieje prawdopodobieństwo nielegalnego pozyskiwania złóż piasku na wydmach przez lokalną
ludność;

29 Mopek 1308 1C4D 1. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska;

1. pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra;

30 Mopek 1308 5717 1. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska;

1. pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra;

31 Mopek 1308 DB01 1. niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

2. usuwanie martwych i
umierających drzew;

1. pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku miejsc
hibernacji w postaci zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie obszaru poradzieckich bunkrów
Wilkocin I oraz Wilkocin II; 2. usuwanie martwych i umierających drzew;

32 Nocek duży 1324 716A 1. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska;

1. pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra;

33 Nocek duży 1324 ED0B 1. zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska;

1. pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra;

34 Nocek duży 1324 FB3B 1. niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

2. usuwanie martwych i
umierających drzew;

1. pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku miejsc
hibernacji w postaci zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie obszaru poradzieckich bunkrów
Wilkocin I oraz Wilkocin II; 2. usuwanie martwych i umierających drzew;
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35 Wilk 1352 174B 1. zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe); 2. przerzedzenie
warstwy drzew; 3. drogi,
autostrady; 4. Sporty i różne
formy czynnego wypoczynku
rekreacji, uprawiane w plenerze;
5. odpadki i odpady stałe;

6. Hodowla zwierząt; 7.
Polowanie i pozyskiwanie
dzikich zwierząt
(lądowych);

1. Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy
oraz psy towarzyszące grzybiarzom, myśliwym i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób
i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 2. Zabiegi gospodarcze
prowadzone w miejscach i w czasie wychowu szczeniąt; 3. z uwagi na duże natężenie ruchu drogi
mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Modernizacja istniejących dróg
zwiększa antropopresję i ułatwia ludziom oraz psom dostęp do miejsc występowania wilków; 4.
powszechne w obszarze intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie na
wrzosowiskach i w młodnikach, powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub
przeprowadzanie szczeniąt w inne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt; 5. W
obrębie obszaru OZW Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się wysypisko śmieci koło m.
Trzebień. Obecność niezabezpieczonych odpadów żywności może prowokować wilki do
przedostawania się na wysypisko.; 6. brak lub słaba ochrona zwierząt gospodarskich i danieli
fermowych podczas wypasu wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować
powstawanie szkód w inwentarzu oraz powodować konflikty społeczne i negatywne nastawienie
do tego gatunku; 7. nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt
kopytnych, może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach
łowieckich;

36 Wilk 1352 550B 1. zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe); 2. odpadki i odpady
stałe; 3. Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku rekreacji,
uprawiane w plenerze; 4. drogi,
autostrady; 5. przerzedzenie
warstwy drzew;

6. Hodowla zwierząt; 7.
Polowanie i pozyskiwanie
dzikich zwierząt
(lądowych);

1. Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy
oraz psy towarzyszące grzybiarzom, myśliwym i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób
i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 2. W obrębie obszaru OZW
Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się wysypisko śmieci koło m. Trzebień. Obecność
niezabezpieczonych odpadów żywności może prowokować wilki do przedostawania się na
wysypisko.; 3. powszechne w obszarze intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie
na wrzosowiskach i w młodnikach, powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub
przeprowadzanie szczeniąt w inne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt; 4. z uwagi
na duże natężenie ruchu drogi mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru.
Modernizacja istniejących dróg zwiększa antropopresję i ułatwia ludziom oraz psom dostęp do
miejsc występowania wilków; 5. Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach i w czasie
wychowu szczeniąt; 6. brak lub słaba ochrona zwierząt gospodarskich i danieli fermowych
podczas wypasu wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować powstawanie
szkód w inwentarzu oraz powodować konflikty społeczne i negatywne nastawienie do tego
gatunku; 7. nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych,
może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich;
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37 Wilk 1352 6ABA 1. zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe); 2. przerzedzenie
warstwy drzew; 3. drogi,
autostrady; 4. Sporty i różne
formy czynnego wypoczynku
rekreacji, uprawiane w plenerze;
5. odpadki i odpady stałe;

6. Hodowla zwierząt; 7.
Polowanie i pozyskiwanie
dzikich zwierząt
(lądowych);

1. Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy
oraz psy towarzyszące grzybiarzom, myśliwym i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób
i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 2. Zabiegi gospodarcze
prowadzone w miejscach i w czasie wychowu szczeniąt; 3. z uwagi na duże natężenie ruchu drogi
mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Modernizacja istniejących dróg
zwiększa antropopresję i ułatwia ludziom oraz psom dostęp do miejsc występowania wilków; 4.
powszechne w obszarze intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie na
wrzosowiskach i w młodnikach, powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub
przeprowadzanie szczeniąt w inne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt; 5. W
obrębie obszaru OZW Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się wysypisko śmieci koło m.
Trzebień. Obecność niezabezpieczonych odpadów żywności może prowokować wilki do
przedostawania się na wysypisko.; 6. brak lub słaba ochrona zwierząt gospodarskich i danieli
fermowych podczas wypasu wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować
powstawanie szkód w inwentarzu oraz powodować konflikty społeczne i negatywne nastawienie
do tego gatunku; 7. nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt
kopytnych, może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach
łowieckich;

38 Wilk 1352 8ED5 1. zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe); 2. odpadki i odpady
stałe; 3. Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku rekreacji,
uprawiane w plenerze; 4. drogi,
autostrady; 5. przerzedzenie
warstwy drzew;

6. Hodowla zwierząt; 7.
Polowanie i pozyskiwanie
dzikich zwierząt
(lądowych);

1. Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy
oraz psy towarzyszące grzybiarzom, myśliwym i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób
i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 2. W obrębie obszaru OZW
Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się wysypisko śmieci koło m. Trzebień. Obecność
niezabezpieczonych odpadów żywności może prowokować wilki do przedostawania się na
wysypisko.; 3. powszechne w obszarze intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie
na wrzosowiskach i w młodnikach, powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub
przeprowadzanie szczeniąt w inne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt; 4. z uwagi
na duże natężenie ruchu drogi mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru.
Modernizacja istniejących dróg zwiększa antropopresję i ułatwia ludziom oraz psom dostęp do
miejsc występowania wilków; 5. Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach i w czasie
wychowu szczeniąt; 6. brak lub słaba ochrona zwierząt gospodarskich i danieli fermowych
podczas wypasu wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować powstawanie
szkód w inwentarzu oraz powodować konflikty społeczne i negatywne nastawienie do tego
gatunku; 7. nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych,
może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich;
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5. Cele zadań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony Stan
ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia

właściwego stanu ochrony
1 Mopek 1308 U1 1. Poprawa warunków hibernacji gatunku. 2023
2 Nocek duży 1324 U1 1. Poprawa warunków hibernacji gatunku. 2023
3 Sosnowy bór chrobotkowy

91T0
U1 1. Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 2. Zapewnienie na powierzchni siedliska

ochrony biernej.
brak możliwości osiągnięcia
właściwego stanu ochrony

4 Suche wrzosowiska 4030 U1 1. Zapobieganie dalszej sukcesji wtórnej na powierzchni siedliska i zachowanie go w niepogorszonym stanie
ochrony (co najmniej U1). 2. Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) płatów siedliska, które w momencie
sporządzania planu charakteryzował najlepszy stan ochrony.

niemożliwe do określenia na
etapie sporządzania planu

5 Wilk 1352 U1 1. Minimalizacja kolizji osobników gatunku z pojazdami mechanicznymi. 2. Ochrona bazy pokarmowej wilków. 3.
Ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów 4. Ograniczenie negatywnego wpływu
lokalnego składowiska odpadów. 5. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku. 6. Zapewnienie właściwej ochrony
populacji gatunku w okresie wychowu młodych.

2023

6 Wydmy śródlądowe z
murawami napiaskowymi 2330

FV 1. Utrzymanie siedliska we właściwym stanie ochrony (FV). nie dotyczy
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Moduł C
 

6. Ustalenie działań ochronnych

L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania
Szacunkowe
koszty (w tys.

zł)
Podmiot odpowiedzialny

za wykonanie

1 91T0 - Sosnowy
bór
chrobotkowy -
3A33

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 W sporządzanym aktualnie

planie urządzenia lasu dla
nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 zapewnienie braku
wskazań gospodarczych w
wydzieleniach leśnych z
siedliskiem znajdującym się w
niezadowalającym stanie
zachowania.

W wydzieleniu leśnym 174c (obręb leśny
Przemków) zapewnić w projekcie planu
urządzenia lasu brak wskazań gospodarczych
na okres 2014-2023.

Stanowisko nr: 3A33,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

2 Zapewnienie skutecznej
ochrony siedliska poprzez
wyraźne wskazanie lokalizacji
siedliska w postaci odrębnych
wydzieleń leśnych.

W sporządzanym aktualnie planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 ujęcie powierzchni siedliska w
odrębne wydzielenia leśne, a w sytuacji zbyt
małej powierzchni siedliska zapisanie jej w
projekcie jako powierzchnię niestanowiącą
wyłączenia.

Stanowisko nr: 3A33,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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2 91T0 - Sosnowy
bór
chrobotkowy -
5C57

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ograniczenie udziału podrostu

drzew na powierzchni siedliska
w złym stanie zachowania (U2)
do poziomu 60% zwarcia
drzewostanu.

W trakcie realizacji prac leśnych na
powierzchni drzewostanów sosnowych
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
siedliska usuwać z jego powierzchni podrost
sosny i brzozy w celu zwiększenia dostępu
światła do warstwy mszysto-porostowej.
Pozyskaną bio masę należy usunąć poza
powierzchnię siedliska. Docelowy poziom
zwarcia drzewostanu wraz z podszytem nie
powinien przekraczać 60%.

Stanowisko nr: 5C57,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

5 Nadleśnictwo Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zapewnienie skutecznej

ochrony siedliska poprzez
wyraźne wskazanie lokalizacji
siedliska w postaci odrębnych
wydzieleń leśnych.

W sporządzanym aktualnie planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 ujęcie powierzchni siedliska w
odrębne wydzielenia leśne, a w sytuacji zbyt
małej powierzchni siedliska zapisanie jej w
projekcie jako powierzchnię niestanowiącą
wyłączenia.

Stanowisko nr: 5C57,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

49



3 91T0 - Sosnowy
bór
chrobotkowy -
CC4C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 W sporządzanym aktualnie

planie urządzenia lasu dla
nadleśnictwa Chocianów na
lata 2014-2023 zapewnienie
braku wskazań gospodarczych
w wydzieleniach leśnych z
siedliskiem znajdującym się w
niezadowalającym stanie
zachowania.

W wydzieleniu leśnym 43f (obręb leśny
Wierzbowa) zapewnić w projekcie planu
urządzenia lasu brak wskazań gospodarczych
na okres 2014-2023.

Stanowisko nr:
CC4C, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

2 Zapewnienie skutecznej
ochrony siedliska poprzez
wyraźne wskazanie lokalizacji
siedliska w postaci odrębnych
wydzieleń leśnych.

W sporządzanym aktualnie planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 ujęcie powierzchni siedliska w
odrębne wydzielenia leśne, a w sytuacji zbyt
małej powierzchni siedliska zapisanie jej w
projekcie jako powierzchnię niestanowiącą
wyłączenia.

Stanowisko nr:
CC4C, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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4 4030 - Suche
wrzosowiska -
065B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: 065B,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 065B,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 065B,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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5 4030 - Suche
wrzosowiska -
09A5

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: 09A5,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 09A5,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 09A5,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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6 4030 - Suche
wrzosowiska -
1F19

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
10% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni siedlis ka drzewa) w skali płatu
siedliska.

Stanowisko nr: 1F19,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 1F19,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 1F19,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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7 4030 - Suche
wrzosowiska -
2341

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: 2341,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 2341,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 2341,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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8 4030 - Suche
wrzosowiska -
3B92

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
10% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni siedlis ka drzewa) w skali płatu
siedliska.

Stanowisko nr: 3B92,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków, Gmina
Gromadka

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 3B92,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 3B92,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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9 4030 - Suche
wrzosowiska -
42BA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
42BA, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
42BA, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
42BA, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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10 4030 - Suche
wrzosowiska -
44D1

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
44D1, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
44D1, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
44D1, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

11 4030 - Suche
wrzosowiska -
5643

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: 5643,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Gmina Wiejska
Bolesławiec, Gmina
Miejska Bolesławiec,
Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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12 4030 - Suche
wrzosowiska -
754C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
10% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni siedlis ka drzewa) w skali płatu
siedliska.

Stanowisko nr: 754C,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 754C,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 754C,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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13 4030 - Suche
wrzosowiska -
8325

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
10% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni siedlis ka drzewa) w skali płatu
siedliska.

Stanowisko nr: 8325,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 8325,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 8325,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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14 4030 - Suche
wrzosowiska -
8BF2

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: 8BF2,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 8BF2,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 8BF2,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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15 4030 - Suche
wrzosowiska -
989B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
10% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni siedlis ka drzewa) w skali płatu
siedliska.

Stanowisko nr: 989B,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: 989B,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: 989B,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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16 4030 - Suche
wrzosowiska -
AB4F

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
AB4F, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
AB4F, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
AB4F, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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17 4030 - Suche
wrzosowiska -
BB51

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
BB51, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
BB51, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
BB51, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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18 4030 - Suche
wrzosowiska -
BC7C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
BC7C, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
BC7C, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
BC7C, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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19 4030 - Suche
wrzosowiska -
BCC7

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
BCC7, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
BCC7, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
BCC7, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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20 4030 - Suche
wrzosowiska -
C8A2

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
C8A2, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków, Gmina
Gromadka

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
C8A2, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
C8A2, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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21 4030 - Suche
wrzosowiska -
CC78

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
CC78, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
CC78, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
CC78, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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22 4030 - Suche
wrzosowiska -
E39F

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: E39F,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajówp owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: E39F,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: E39F,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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23 4030 - Suche
wrzosowiska -
F247

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska oraz zmniejszenie na
nim udziału już istniejących
naturalnych odnowień drzew.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: F247,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków, Gmina
Gromadka

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: F247,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: F247,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

69



24 4030 - Suche
wrzosowiska -
F671

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr: F671,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr: F671,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr: F671,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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25 4030 - Suche
wrzosowiska -
F8ED

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać do osiągnięcia poziomu
zarośnięcia przez drzewa (wartość wskaźnika:
'stopień pokrycia drzewami' wg metodyki
GIOŚ) powierzchni siedliska nie większego niż
30% (wliczając aktualnie rosnące na
powierzchni drzewa) w skali płatu siedliska.

Stanowisko nr:
F8ED, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków, Gmina
Gromadka

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Objęcie gruntów leśnych z

zachowanymi płatami siedliska
przyrodniczego szczególną
ochroną.

W aktualnie sporządzanym planie urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Przemków na lata
2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione,
na których stwierdzono obecność siedliska
przyrodniczego suche wrzosowisko 4030,
należy zaliczyć do odpowiedniej grupy
rodzajów p owierzchni (grunty leśne
niezalesione objęte szczególną ochroną – kod
SILP-LAS „SZCZ CHR”).

Stanowisko nr:
F8ED, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

2014 0 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola siedliska oceniająca skuteczność
podejmowanych działań z zakresu
przeciwdziałania sukcesji wtórnej na
siedlisku.

Stanowisko nr:
F8ED, lokalizacja
zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat wybrane
płaty siedliska
stanowiące 5-10 %
powierzchni siedliska
w obszarze, w
każdym ze
wskazanych terminów
inne

1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

26 2330 - Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi -
5C13

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać na powierzchni całego
siedliska i wynosić usuwaną biomasę poza
powierzchnię siedliska.

Stanowisko nr: 5C13,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola całej powierzchni siedliska
oceniająca skuteczność podejmowanych
działań z zakresu przeciwdziałania sukcesji
wtórnej na siedlisku.

Stanowisko nr: 5C13,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat 1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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27 2330 - Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi -
7FE7

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać na powierzchni całego
siedliska i wynosić usuwaną biomasę poza
powierzchnię siedliska.

Stanowisko nr: 7FE7,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola całej powierzchni siedliska
oceniająca skuteczność podejmowanych
działań z zakresu przeciwdziałania sukcesji
wtórnej na siedlisku.

Stanowisko nr: 7FE7,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat 1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

28 2330 - Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi -
E087

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie gatunków

drzewiastych z powierzchni
siedliska.

Usuwanie sosny i brzozy należy
przeprowadzać na powierzchni całego
siedliska i wynosić usuwaną biomasę poza
powierzchnię siedliska.

Stanowisko nr: E087,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

w całym okresie
obowiązywania planu

niemożliwe do
określenia na
etapie
sporządzania
planu

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring skuteczności

usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska.

Kontrola całej powierzchni siedliska
oceniająca skuteczność podejmowanych
działań z zakresu przeciwdziałania sukcesji
wtórnej na siedlisku.

Stanowisko nr: E087,
lokalizacja zgodnie z
załącznikiem 1.

raz na 5 lat 1 Organ sprawujacy nadzór
nad obszarem Natura
2000

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

29 1308 - Mopek -
1C4D

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Poprawa warunków

mikroklimatycznych miejsca
hibernacji.

Zabudowanie otworów w wejściu do piwnicy
powodujących nadmierne przewietrzanie jej
wnętrza.

Nadleśnictwo
Przemków, obręb
leśny Przemków,
oddział leśny 111a

cały okres
obowiązywania planu

20 Przemkowski Park
Krajobrazowy

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

72



30 1308 - Mopek -
5717

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Poprawa warunków

mikroklimatycznych miejsca
hibernacji.

Zabudowanie otworów w wejściu do piwnicy
powodujących nadmierne przewietrzanie jej
wnętrza.

Nadleśnictwo
Przemków, obręb
leśny Przemków,
oddział leśny 134b

cały okres
obowiązywania planu

20 Przemkowski Park
Krajobrazowy

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

31 1308 - Mopek -
DB01

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Pozostawianie na

powierzchniach leśnych starych
drzew dziuplastych oraz
stojących drzew martwych lub
obumierających z odstającą
korą za wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu
ludzi lub mienia.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
sanitarnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem gatunku pozostawiać
drzewa dziuplaste i stare drzewa z odstającą
korą.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

0 Nadleśnictwo Chocianów,
Nadleśnictwo Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

32 1324 - Nocek
duży - 716A

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Poprawa warunków

mikroklimatycznych miejsca
hibernacji.

Zabudowanie otworów w wejściu do piwnicy
powodujących nadmierne przewietrzanie jej
wnętrza.

Nadleśnictwo
Przemków, obręb
leśny Przemków,
oddział leśny 134b

cały okres
obowiązywania planu

20 Przemkowski Park
Krajobrazowy

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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33 1324 - Nocek
duży - ED0B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Poprawa warunków

mikroklimatycznych miejsca
hibernacji.

Zabudowanie otworów w wejściu do piwnicy
powodujących nadmierne przewietrzanie jej
wnętrza.

Nadleśnictwo
Przemków, obręb
leśny Przemków,
oddział leśny 111a

cały okres
obowiązywania planu

20 Przemkowski Park
Krajobrazowy

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

34 1324 - Nocek
duży - FB3B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Pozostawianie na

powierzchniach leśnych starych
drzew dziuplastych oraz
stojących drzew martwych lub
obumierających z odstającą
korą za wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu
ludzi lub mienia.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
sanitarnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem gatunku pozostawiać
drzewa dziuplaste i stare drzewa z odstającą
korą.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

0 Nadleśnictwo Chocianów,
Nadleśnictwo Przemków

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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35 1352 - Wilk -
174B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Podjęcie działań w celu

ustalenia miejsc, gdzie na
odcinku drogi 297 biegnącej
przez obszar należy
wprowadzić odpowiednie
ograniczenia w ruchu pojazdów
mechanicznych gwarantujące
zmniejszenie problemu kolizji z
wilkami.

Instalacja znaków ostrzegających kierowców
przed kolizjami z wilkami, Wprowadzenie
ograniczenia prędkości na odcinkach drogi
297 przechodzących przez obszar OZW
Wrzosowisko Przemkowskie oraz tereny leśne
nadleśnictwa Przemków i Chocianów.

Droga wojewódzka
297

cały okres
obowiązywania planu

10 Organ sprawujący nadzór
nad obszarm Natura
2000, Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Systematyczna aktualizacja

informacji na temat liczebności
populacji, liczby watah i
określania miejsc rozrodu
gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności wilków na
podstawie tropień zimowych i informacji
całorocznych, zweryfikowana w oparciu o
wiedzę na temat ekologii gatunku.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

10 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000 we współpracy z
PGL Lasy Państwowe,
Przemkowskim Parkiem
Krajobrazowym, kołami
łowieckimi, placówkami
naukowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi
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36 1352 - Wilk -
550B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Systematyczna kontrola stanu

technicznego ogrodzenia
składowiska odpadów.

Kontrola i ewentualna naprawa ogrodzenia
składowiska odpadów komunalnych w celu
ograniczenia przedostawania się wilków na
wysypisko śmieci.

działki ewidencyjne
położone w Gminie
Bolesławiec, obręb
ewidencyjny
Trzebień nr 505/1 i
505/2

cały okres
obowiązywania planu

0 Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Bolesławcu

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Systematyczna aktualizacja

informacji na temat liczebności
populacji, liczby watah i
określania miejsc rozrodu
gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności wilków na
podstawie tropień zimowych i informacji
całorocznych, zweryfikowana w oparciu o
wiedzę na temat ekologii gatunku.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

10 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000 we współpracy z
PGL Lasy Państwowe,
Przemkowskim Parkiem
Krajobrazowym, kołami
łowieckimi, placówkami
naukowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi
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37 1352 - Wilk -
6ABA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Edukacja społeczeństwa. Promocja dobrych praktyk związanych z

utrzymywaniem psów, poruszaniem się po
terenach leśnych z psami, promocja szczepień
i odrobaczania psów, zabezpieczaniem
zwierząt hodowlanych przed polującymi
wilkami.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

20 Przemkowski Park
Krajobrazowy, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem, Nadleśnictwo
Przemków, Nadleśnictwo
Chocianów

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Uwzględnienie obecności wilka

w obwodach łowieckich w
trakcie sporządzanych dla nich
planów łowieckich lokalnych
kół łowieckich.

Uwzględnienie drapieżnictwa wilków w
planach łowieckich w oparciu o faktyczną
liczebność wilków, ocenioną na podstawie
zebranych danych i w oparciu o znajomość
ekologii gatunku.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

0 Dzierżawcy obwodów
łowieckich

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Systematyczna aktualizacja

informacji na temat liczebności
populacji, liczby watah i
określania miejsc rozrodu
gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności wilków na
podstawie tropień zimowych i informacji
całorocznych, zweryfikowana w oparciu o
wiedzę na temat ekologii gatunku.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

10 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000 we współpracy z
PGL Lasy Państwowe,
Przemkowskim Parkiem
Krajobrazowym, kołami
łowieckimi, placówkami
naukowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi
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38 1352 - Wilk -
8ED5

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Wykonanie przewidzianych w

planie urządzenia lasu
zabiegów pielęgnacyjnych w
potwierdzonych miejscach
wychowu szczeniąt w terminie
od września do marca i
modyfikacja sposobu
wykonywania zabiegu
czyszczeń w młodszych
drzewostanach.

Wykonanie przewidzianych w planie
urządzenia lasu zabiegów pielęgnacyjnych w
potwierdzonych miejscach wychowu szczeniąt
w terminie od 1 września do 31 marca.
Zabiegi czyszczeń w młodnikach realizować
poprzez ogławianie drzewek.

Nadleśnictwo
Przemków, obręb
leśny Przemków,
oddziały leśne nr: 80,
81, 82, 94, 95, 96,
111, 112, 113, 134,
135, 136, 156, 157,
158

cały okres
obowiązywania planu

0 Nadleśnictwo Przemków

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Systematyczna aktualizacja

informacji na temat liczebności
populacji, liczby watah i
określania miejsc rozrodu
gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności wilków na
podstawie tropień zimowych i informacji
całorocznych, zweryfikowana w oparciu o
wiedzę na temat ekologii gatunku.

cały obszar Natura
2000

cały okres
obowiązywania planu

10 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000 we współpracy z
PGL Lasy Państwowe,
Przemkowskim Parkiem
Krajobrazowym, kołami
łowieckimi, placówkami
naukowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

L.p. Przedmiot
ochrony Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac

monitoringowych Terminy/częstotliwość Miejsce Podmiot
odpowiedzialny

Szacowany
koszt (w
tys. zł)

1 Mopek 1308 1. Poprawa
warunków hibernacji
gatunku.

Populacja,
Siedlisko,
Perspektywy
zachowania

Populacja (rozród (a277); aktywność
gatunku (a285)); Siedlisko
(powierzchnia lasów liściastych (a226);
powierzchnia starodrzewów (a227);
powierzchnia starodrzewów liściastych
(a228); grubość drzew (>25 cm) -
potencjalnych kryjówek dziennych
(a230); liczba drzew obumierających i
martwych o pierśnicy >25 cm (a231);
powierzchnia kompleksu leśnego
(a248)); Perspektywy zachowania
(Perspektywy zachowania)

określenie stanu
populacji,
określenie stanu
siedliska, określenie
perspektyw
zachowania;

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 obowiązywania PZO).

cały obszar
Natura 2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000 , we
współpracy z
placówkami
naukowymi,
organizacjami
pozarządowymi –w
przypadku
realizacji
projektów ze
środków
publicznych (na
stanowiskach
wchodzących w
skład PMŚ
monitoring
przeprowadzić
może Główny
Inspektorat
Ochrony
Środowiska).

5
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2 Nocek duży
1324

1. Poprawa
warunków hibernacji
gatunku.

Populacja,
Siedlisko,
Perspektywy
zachowania

Populacja (liczebność (a9); aktywność
gatunku (a285); struktura wiekowa
(a20)); Siedlisko (dostępność wylotów
dla nietoperzy (a129); Powierzchnia
schronienia dogodna dla nietoperzy
(a167); zwarcie podszytu liściastego
(a247); Zabezpieczenie przed
niepokojeniem nietoperzy (a88));
Perspektywy zachowania (Perspektywy
zachowania)

określenie stanu
populacji,
określenie stanu
siedliska, określenie
perspektyw
zachowania;

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 obowiązywania PZO).

cały obszar
Natura 2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000 , we
współpracy z
placówkami
naukowymi,
organizacjami
pozarządowymi –w
przypadku
realizacji
projektów ze
środków
publicznych (na
stanowiskach
wchodzących w
skład PMŚ
monitoring
przeprowadzić
może Główny
Inspektorat
Ochrony
Środowiska).

5

3 Sosnowy bór
chrobotkowy
91T0

1. Zachowanie
siedliska w
niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1). 2. Zapewnienie
na powierzchni
siedliska ochrony
biernej.

Powierzchnia
siedliska,
Specyficzna
struktura i
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Powierzchnia siedliska (Powierzchnia
siedliska); Specyficzna struktura i
funkcje (Gatunki ekspansywne roślin
zielnych (h21); Gatunki obce w
drzewostanie (h24); Naturalne
odnowienie drzewostanu (h33); Obce
gatunki inwazyjne (h38); Obecność
nasadzeń drzew (h45); Ogólny
stosunek pokrycia porostów i mchów
do pokrycia roślin (h48); Pozyskanie
drewna i inne przekształcenia
związane z użytkowaniem (h52); Wiek
drzewostanu (h5); Występowanie i stan
populacji chrobotków (h66);
Występowanie martwego drewna
(h69); Zniszczenia drzewostanów -
wiatrołomy, gradacje owadów (h77);
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne (h83); Procent
powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)); Perspektywy
ochrony (Perspektywy ochrony)

określenie stanu
zachowania
siedliska, określenie
perspektyw ochrony

Monitoring realizacji
działań ochronnych 6 i 9
roku obowiązywania PZO.

Oddziały leśne
położone w
Nadleśnictwie
Chocianów: 13-
0- -3-08-41-f,
13-05- 3-08-42-c

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5
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4 Suche
wrzosowiska
4030

1. Zapobieganie
dalszej sukcesji
wtórnej na
powierzchni siedliska
i zachowanie go w
niepogorszonym
stanie ochrony (co
najmniej U1). 2.
Utrzymanie
właściwego stanu
ochrony (FV) płatów
siedliska, które w
momencie
sporządzania planu
charakteryzował
najlepszy stan
ochrony.

Powierzchnia
siedliska,
Specyficzna
struktura i
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Powierzchnia siedliska (Powierzchnia
siedliska); Specyficzna struktura i
funkcje (Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie (h130); Inne
zniekształcenia (rozjeżdżenie,
wydeptanie, zaśmiecenie) (h147); Stan
kluczowych dla różnorodności
biologicznej gatunków lokalnie
typowych dla siedliska (h191);
Zarośnięcie przez drzewa (h199);
Gatunki obce geograficznie (h201);
Pokrycie wrzosu (h203); Struktura
populacji kluczowych gatunków (h204);
Pokrycie traw (h50)); Perspektywy
ochrony (Perspektywy ochrony)

określenie stanu
zachowania
siedliska, określenie
perspektyw ochrony

Ocena stanu zachowania
siedliska według
parametrów
opracowanych w ramach
PMŚ (raz na 5 lat).

Wybrane płaty
siedliska
stanowiące 5-
10%
powierzchni
siedliska w
obszarze Natura
2000, w każdym
ze wskazanych
terminów inne.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

10

5 Wilk 1352 1. Minimalizacja
kolizji osobników
gatunku z pojazdami
mechanicznymi. 2.
Ochrona bazy
pokarmowej wilków.
3. Ograniczenie
możliwości
rozprzestrzeniania
się chorób i
pasożytów 4.
Ograniczenie
negatywnego wpływu
lokalnego
składowiska
odpadów. 5.
Uzupełnienie stanu
wiedzy o gatunku. 6.
Zapewnienie
właściwej ochrony
populacji gatunku w
okresie wychowu
młodych.

Populacja,
Siedlisko,
Perspektywy
zachowania

Populacja (zagęszczenie populacji
(a164); liczba watach (a99)); Siedlisko
(stopień izolacji siedlisk (a100); udział
terenów zalesionych w otoczeniu
schronienia (a130); baza pokarmowa
(a1); gęstość sieci drogowej (a41);
fragmentacja siedliska (a4));
Perspektywy zachowania (Perspektywy
zachowania)

określenie stanu
populacji,
określenie stanu
siedliska, określenie
perspektyw
zachowania

Ocena stanu zachowania
gatunku według
parametrów
opracowanych w ramach
PMŚ w 5 i 10 roku
obowiązywania PZO.

Nadleśnictwo
Przemków,
obręb leśny
Przemków,
oddziały leśne
nr: 80, 81, 82,
94, 95, 96, 111,
112, 113, 134,
135, 136, 156,
157, 158

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

20
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6 Wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi
2330

1. Utrzymanie
siedliska we
właściwym stanie
ochrony (FV).

Powierzchnia
siedliska,
Specyficzna
struktura i
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Powierzchnia siedliska (Powierzchnia
siedliska); Specyficzna struktura i
funkcje (Gatunki charakterystyczne
murawy kserotermicznej/wrzosowiska
(h105); Ekspansja krzewów i podrostu
drzew (h12); Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie) (h147); Gatunki
ekspansywne (h19); Gatunki
charakterystyczne (h1); Obce gatunki
inwazyjne (h38); Występowanie
procesów eolicznych (h72); Procent
powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)); Perspektywy
ochrony (Perspektywy ochrony)

określenie stanu
zachowania
siedliska, określenie
perspektyw ochrony

Ocena stanu zachowania
siedliska według
parametrów
opracowanych w ramach
PMŚ (raz na 5 lat)

Oddziały leśne
położone w
Nadleśnictwie
Chocianów: 13-
0- -3-08-80-c,
13-05- 3-08-81-c
(w części),
Oddziały leśne
położone w
Nadleśnictwie
Przemków: 13-
3- -1-06-271-b,
13-3- -1-06--
72-c, 13-3- --
-06-272-f, 13-3-
-1-06-282-a, 13-
3- -1-06-283-a,
13-3- -1-05--
31-d

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p. Dokumentacja planistyczna
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust
10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Trzebień; Uchwała Nr XVI/112/04 Rady Gminy
w Bolesławcu z dnia z dnia 9 czerwca 2004 r.

Zmiana przeznaczenia terenu działki ewidencyjnej nr 505/2 obręb ewidencyjny Trzebień, gmina Bolesławiec, która oznaczona jest jako
tereny urządzeń i obiektów gospodarki odpadami (NU) na tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody na części działki pokrywającej się z siedliskiem przyrodniczego 4030 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion,
Calluno-Arctostaphylion)

2 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Bolesławiec; uchwała nr XXI/161/13 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 28.02.2013 r.

Zmiana przeznaczenia terenu działki ewidencyjnej nr 505/2 obręb ewidencyjny Trzebień, gmina Bolesławiec, która oznaczona jest jako
tereny urządzeń i obiektów gospodarki odpadami (NU) na tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody na części działki pokrywającej się z siedliskiem przyrodniczego 4030 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion,
Calluno-Arctostaphylion).

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

brak przesłanek do sporządzenia planu ochrony

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany
1 1.6. Instytucja lub osoba zbierająca informacje: P. Pawlaczyk,

A. Jermaczek, Klub Przyrodników; Instytut Ochrony Przyrody
PAN, Kraków; Departament Ochrony Przyrody MŚ (p. 4.3, 6.1);
UNEP-GRID W-wa

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac
Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl

Przeprowadzone prace w ramach planu
zadań ochronnych zostały wykonane na
zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu. Wszystkie
aktualnie zgromadzone dane na temat
przedmiotów ochrony obszaru znajdują
się w posiadaniu RDOŚ we Wrocławiu.

2 2.2. POWIERZCHNIA OBSZARU [ha]: 6 663,7 2.2. POWIERZCHNIA OBSZARU [ha]: 6675,91 Powierzchnia obszaru po
przeprowadzeniu uszczegółowienia i
korekty granicy.
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3 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS) PL515 Jeleniogórski 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY – KOD I NAZWA PL 51 dolnośląskie Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o nową
instrukcję wypełniania SDF.

4 3.1.a. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG; 2330 Wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi; % pokrycia: 0,46

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 2330
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi; powierzchnia [ha]: 26,37

Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

5 3.1.a. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG; 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion,
Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); % pokrycia: 30,00;
stan zachow. A

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 4030
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); powierzchnia [ha]: 1050,02; stan
zachow. B

Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych; ze względu
na znaczny udział powierzchni siedliska
o obniżonej ocenie stopnia zachowania
struktury (procesy sukcesji wtórnej) i
dodatkowo obniżonej ocenie
perspektyw na zachowanie struktury
siedliska w przyszłości podjęto decyzję
o obniżeniu oceny stanu zachowania.

6 3.1.a. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG; 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-
Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum); %
pokrycia: 0,10

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 91T0
Śródlądowy bór chrobotkowy; powierzchnia [ha]: 6,14

Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

7 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG; A021 Botaurus stellaris, A030 Ciconia nigra,
A031 Ciconia ciconia, A073 Milvus migrans, A074 Milvus
milvus, A075 Haliaeetus albicilla, A081 Circus aeruginosus,
A108 Tetrao urogallus, A119 Porzana porzana, A122 Crex
crex, A127 Grus grus, A197 Chlidonias niger, A215 Bubo bubo,
A217 Glaucidium passerinum, A223 Aegolius funereus, A224
Caprimulgus europaeus, A229 Alcedo atthis, A234 Picus canus,
A236 Dryocopus martius, A238 Dendrocopos medius, A246
Lullula arborea, A255 Anthus campestris, A307 Sylvia nisoria,
A320 Ficedula parva, A321 Ficedula albicollis, A338 Lanius
collurio, A409 Tetrao tetrix tetrix

- W propozycji nowego Standardowego
Formularza Danych dla obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty
zamieszczono jedynie gatunki
stanowiące przedmioty ochrony tego
obszaru.

8 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG; 1308 Barbastella barbastellus; populacja osiadła P

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz
ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1308 Barbastella barbastellus; populacja osiadła 11-50i.

Informacje o gatunku zweryfikowane na
bazie prac terenowych i zebranych w
czasie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o gatunku.

9 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG; 1324 Myotis myotis; populacja osiadła P

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz
ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1324 Myotis myotis; populacja osiadła 11-50i.

Informacje o gatunku zweryfikowane na
bazie prac terenowych i zebranych w
czasie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o gatunku.

10 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG; 1352 Canis lupus; populacja osiadła 7-8i

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz
ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1352 Canis lupus; populacja osiadła 6-10i.

Informacje o gatunku zweryfikowane na
bazie prac terenowych i zebranych w
czasie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o gatunku.

11 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin; GADY; Vipera berus;
motywacja C

- Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o nową
instrukcję wypełniania SDF.

12 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Lasy iglaste 19%; Lasy
mieszane 3%; Siedliska leśne (ogólnie) 6%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska leśne (ogólne) 92,65% Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o dostępne
dane.

13 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska łąkowe i
zaroślowe (ogólnie) 2%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Intensywnie użytkowane użytki zielone 0,03%; Pozostałe grunty orne 0,02% Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o dostępne
dane.

14 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Inne tereny (miasta,
wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe) 5%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, drogi, wysypiska śmieci, kopalnie, tereny
przemysłowe) 7,30%

Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o dostępne
dane.
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15 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Nadmorskie wydmy,
piaszczyste plaże, machair; Wysokogórskie murawy i górskie
łąki

- Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o dostępne
dane.

16 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Opis obszaru; Rozległe
wrzosowisko na dawnym poligonie przemkowskim otoczone
borami sosnowymi. Ponadto występują tu dobrze wykształcone
wydmy śródlądowe i piaszczyska z typową dla takich siedlisk
roślinnością.

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Dodatkowa charakterystyka obszaru; Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 zajmuje powierzchnię 6 663,7 ha i położony jest w północno-zachodniej części
województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu bolesławieckiego, w północnej części gminy Gromadka i w północno-
wschodnim zasięgu gminy wiejskiej Bolesławiec. Obejmuje on głównie tereny dawnego poligonu przemkowskiego,
znajdujące się pod zarządem Nadleśnictwa Chocianów i Przemków, a jedynie w niewielkim stopniu podlegające władzom
gminnym. Północna część obszaru leży w zachodniej części Wysoczyzny Lubińskiej zwanej Wzgórzami Chocianowskimi.
Buduje je płaski garb moreny ablacyjnej dochodzący do wysokości 188 m n.p.m., zbudowany z glin morenowych częściowo
pokrytych lessem. Część południowa leży na obszarze mezoregionu Borów Dolnośląskich, w ich wschodniej części zwanej
Równiną Nadbobrzańską, pokrytej piaskami luźnymi. Tereny otwarte stanowią ok. 70% powierzchni obszaru, resztę
pokrywają lasy, głównie bory sosnowe. Niewielki fragment obszaru leży w zasięgu Równiny Legnickiej, a dokładnie jej
zachodniej części zwanej Doliną Czarnej Wody. Jest to płaskodenna dolina rzeczna zajęta przez łąki, pastwiska oraz
bagienne bory sosnowe i lasy brzozowe, pośród których występują torfowiska. Północna część obszaru położona jest w
obrębie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (22 338 ha) i jego otuliny (15 467 ha). W zasięgu granic obszaru
zlokalizowany jest również użytek ekologiczny „Cietrzewiowe Wrzosowisko” o powierzchni 457,26 ha. Obszar OZW
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 leży w całości w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie
PLB020005. Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych, w mniejszej części terenach użytkowanych rolniczo. W
związku z tym główną działalnością realizowaną w granicach obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej. Ze
względu na znaczny udział wrzosowisk w obszarze ma on również duże znaczenie dla gospodarki pasiecznej w regionie. Nie
przewiduje się, aby w perspektywie kolejnych lat w granicach obszaru nastąpiła zmiana dotychczasowych sposobów jego
wykorzystywania.

Dane zweryfikowane i uzupełnione w
oparciu o dostępne informacje.

85



17 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie; Pomimo niewielkiego
zróżnicowania siedlisk (zidentyfikowano tu 5 rodzajów siedlisk
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG) i niewielkiego
bogactwa gatunkowego, obszar bardzo istotny dla zachowania
suchych wrzosowisk (siedlisko 4030), występujących tu w
postaci wielkopowierzchniowego płatu i skutecznie
chronionych. Bunkry koło Wilkocina stanowią zimowisko
nietoperzy – 3 gatunki z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Obserwuje się tu jeszcze jeden gatunek z tego
Załącznika, tj. kumaka nizinnego.

4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie; Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych,
szczególnie siedlisk o charakterze kserotermicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi
przedmioty ochrony obszaru. Siedlisko: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi Na opisywanym obszarze
siedlisko to ma charakter antropogeniczny. Ograniczone jest do miejsc, gdzie prowadzono niegdyś największą aktywność
związaną z działaniem poligonu - mechaniczne rozjeżdżanie, eksplozje. W części centralnej niemal całkowicie pozbawione
roślinności. Na obrzeżach oraz w niektórych fragmentach w większych ilościach rośnie trzęślica modra, pojawia się również
szczotlicha siwa Corynephorus canescens, wrzos Calluna vulgaris oraz gatunki mszaków, głównie płonnik włosisty
Polytrichum piliferum. Wiosną obserwuje się kilka gatunków terofitów, m.in.: chroszcz nagołodygowy Teesdalia nudicaulis i
sporek wiosenny Spergula morisonii. Mniejsze fragmenty płatów siedliska w wyniku ustania czynników zaburzających
przekształciły się we wrzosowiska. Jedynie na największym płacie siedliska obserwowano wyraźne procesy eoliczne.
Siedlisko stanowi kilka płatów zlokalizowanych w południowej części Obszaru. Zajmuje powierzchnię ponad 26 ha, co
mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna
powierzchnia – „C”). Siedlisko: Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) Siedlisko
na całym obszarze reprezentowane jest przez wariant 4030-2 - wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunetum. Charakteryzuje
się dość prostym składem gatunkowym roślin naczyniowych. Dominuje wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, ponadto licznie
występuje mietlica pospolita Agrostis capillaris, kostrzewa owcza Festuca rubra, jatrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella,
żarnowiec miotlasty Cytisus scoparius (miejscami). W niektórych miejscach (bardziej wilgotnych) rośnie trzęślica modra
Molinia caerulaea -niekiedy licznie. Charakterystyczna jest bogata w gatunki i dobrze rozwinięta warstwa mszysto-
porostowa. Siedlisko wytwarza się na kwaśnych, ubogich i piaszczystych glebach. Płaty mogą mieć od kilku arów
powierzchni (zwykle w lukach zadrzewień), aż po kilkadziesiąt hektarów. Wrzosowiska charakteryzują się
antropogenicznym pochodzeniem. Wykształciły się na poligonie, gdzie dochodziło do mechanicznego niszczenia roślinności
- rozjeżdżania przez pojazdy, wycinania roślinności drzewiastej, niekiedy również pożarów. Wrzosowisko jest pośrednim
stadium sukcesyjnym pomiędzy wydmą a borem sosnowym, dlatego część powierzchni oznaczonych jako wydma (2330) w
wyniku ustania czynników zaburzających (głównie rozjeżdżania) przekształciła się w inicjalne postaci wrzosowisk. Siedlisko
zajmuje w Obszarze powierzchnię ponad 1050 ha, co mieści się w przedziale 100 % ≥ p > 15 % powierzchni tego siedliska
przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „A”). Aktualizacja danych na temat stanu
zachowania siedliska w Obszarze wykazała, że w stosunku do momentu powoływania Obszaru stan siedliska uległ
pogorszeniu z powodu naturalnych przemian i zachodzącej na nim intensywnej sukcesji wtórnej. O końcowej ocenie stanu
zachowania siedliska zadecydowały obniżone oceny stopnia zachowania struktury, stopnia zachowania funkcji oraz
możliwości odtworzenia siedliska, które mogą generować wysokie koszty w związku z wielkością powierzchni siedliska w
Obszarze. Z tego powodu końcowa ocena stanu zachowania siedliska została obniżona z A (doskonałej) do B (dobrej).
Siedlisko: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) Śródlądowy bór
chrobotkowy występuje na skrajnie ubogich i suchych siedliskach leśnych, na których z reguły zajmuje niewielką
powierzchnię w pozostając w otoczeniu boru świeżego. W Obszarze siedlisko spotyka się głównie na suchych szczytach
śródlądowych wydm, gdzie zajmuje zwykle powierzchnię od kilku do kilkunastu arów. Drzewostan na siedlisku buduje
sosna o słabym zwarciu wraz z brzozą brodawkowatą, która w dużej liczbie miejsc ma udział podobny do sosny, a w
niektórych miejscach nawet większy. Runo boru buduje szereg gatunków porostów z rodzaju Cladonia (C. rangiferina, C.
arbuscula, C. mitis, C. gracilis, C. coccifera) oraz płucnica islandzka Cetraria islandica decydując o charakterystycznym
szarym zabarwieniu runa. Z porostami współwystępuje głównie rokiet pospolity Pleurozium schreberi i knotnik zwisły
Pohlia nutans, rzadziej widłoząb falisty Dicranum polysetum. Siedlisko zajmuje w Obszarze powierzchnię ponad 6 ha, co
mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna
powierzchnia – „C”). 1308 Mopek Barbastella barbastellus, 1324 Nocek duży Myotis myotis Szacunkowa wielkość populacji
wskazanych gatunków mieści się w przedziale 2% ≥ p > 0% populacji krajowej (ocena C). Obszar dla wszystkich gatunków
nietoperzy będących przedmiotami ochrony stanowi głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znane są jedynie
dwa bardziej znaczące miejsca hibernacji obu gatunków, stanowiące niewielkie bunkry. Większe znane miejsca hibernacji
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru (bunkry Wilkocin I, Wilkocin II). Gatunki mogą znajdować swoje letnie
schronienia również na terenach przyległych do obszaru miejscowości, np. Trzebienia czy Starej Olesznej. 1352 Canis lupus
Obszar jest fragmentem terytorium grupy rodzinnej wilków (tzw. watahy Przemków) zamieszkującej północno-wschodnią
część Borów Dolnośląskich. Wataha ta jest częścią tzw. populacji niemiecko-zachodniopolskiej (Germany/Western Poland),
która ma status krytycznie zagrożonej. Wataha Przemków jest jedną z sześciu watah żyjących na terenie Borów
Dolnośląskich. Użytkuje ona obszar położony pomiędzy rzeką Bóbr na zachodzie, drogą wojewódzką 328 łączącą Chojnów z
Przemkowem na wschodzie, autostradą A18 na południu i drogą krajową nr 12 łączącą Szprotawę z Przemkowem na
północy. W trakcie badań terenowych, prowadzonych w latach 2010-2012, regularnie stwierdzano obecność wilków w
Obszarze. Wilki rejestrowano w całym obszarze, jednak najczęściej ślady ich obecności obserwowano na północ i północny-
wschód od linii kolejowej łączącej Żagań z Legnicą na terenie nadleśnictwa Przemków. Szacunkowa wielkość populacji
gatunku wynosi 6-10 osobników, co mieści się w przedziale 2% ≥ p > 0% populacji krajowej (ocena C).

Dane zweryfikowane i uzupełnione w
oparciu o dostępne informacje. Opis
wykonany w oparciu o instrukcję
wypełniania SDF dla obszaru Natura
2000.

86



18 4.3. Zagrożenia; Zarastanie wrzosowiska brzozą. 4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar; - Zagrożenia uzupełnione i zakodowane
zgodnie z aktualnie obowiązującym
słownikiem kodów zagrożeń. Forma
prezentacji zagrożeń w obszarze
dostosowana do nowego szablonu
Standardowego Formularza Danych.

19 4.4. Status ochronny; Obszar w większości położony na terenie
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (22 338 ha; 1997).

- Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

20 4.5. Struktura własności; Większość terenu Wrzosowiska
Przemkowskiego (około 99%) jest własnością Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego

4.4 Struktura własności (opcjonalnie); - Aktualizacja informacji zawartych w
SDF obszaru w oparciu o dostępne
dane. Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

21 4.6. Dokumentacja - źródła danych; Jędrzejewski W., Nowak S.,
Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R., Niedziałkowski K. i
inni 2005 Projekt korytarzy ekologicznych łączących
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce Zakład Badania Ssaków
PAN 1-78 Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G.
2011 Diet and prey selection of wolves (Canis lupus)
recolonising Western and Central Poland. Mammal Biol., doi:
10.1016/j.mambio.2011.06.007 Nowak S., Mysłajek R.W. 2011
Wilki na zachód od Wisły. Stowarzysznie dla Naturay

4.5 Dokumentacja (opcjonalnie); Gula R., Brewczyński P. 2011. Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce. Projekt,
wersja z dnia 28.11.2011 r. SGGW Warszawa. Program przygotowany w ramach projektu pt. „Opracowanie krajowych
strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi” koordynowanego przez SGGW w
Warszawie. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w
2001 roku. Kosmos 51: 491-499 Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński J., Jędrzejewska B.,
Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Harmuszkiewicz J., Juszczyk A., Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek
R. W., Nędzyńska M., Olczyk A., Teleon M., Wojtulewicz M. 2012. Prey choice and diet of wolves related to ungulate
communities and wolf subpopulations in Poland. Journal of Mammalogy 93: 1480-1492 Kaźmierczak T. 2009. Florystyczna i
fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk z udziałem wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris (L.) Hull na terenie użytku
ekologicznego „Cietrzewiowe Wrzosowisko”. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty
Roślinnej Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Łupicki D. 2012. Raport z prac terenowych prowadzonych
w OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w zakresie chirofauny. Malicki M., Pielech R., Wójcicka A. 2012. Raport z
prac terenowych prowadzonych w OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w zakresie rozmieszczenia i stanu
zachowania siedlisk przyrodniczych. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2011. Przeprowadzenie
monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus w
Borach Dolnośląskich. Etap I. Wildlife Consulting, Twardorzeczka. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V.
2012. Przeprowadzenie monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitoringu
populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Etap II. Wildlife Consulting, Twardorzeczka. Nowak S., Mysłajek R.
W., Jędrzejewska B. 2008. Density and demography of wolf Canis lupus population in the western-most part of the Polish
Carpathian Mountains, 1996-2003. Folia Zoologica 57: 392-402. Nowak S., Mysłajek R.W. 2011. Wilki na zachód od Wisły.
Stowarzyszenie dla Natury

Aktualizacja źródeł informacji

22 5.1. Desygnowane formy ochrony na poziomie krajowym i
regionalnym; KOD PL03, % pokrycia: 57,8 %

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym; KOD PL03 pokrycie [%]: 60; KOD PL07, pokrycie [%]: 7;
KOD PL05, pokrycie [%]: -

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

23 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami
desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym; KOD
FORMY OCHRONY PL03, NAZWA OBSZARU Przemkowski
Park Krajobrazowy, TYP RELACJI *, % POKRYCIA 57,8

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony na poziomie krajowym lub regionalnym; Kod rodzaju PL03,
nazwa terenu: Przemkowski Park Krajobrazowy, rodzaj: *, pokrycie [%]: 60; Kod rodzaju PL05, nazwa terenu: Pomniki
przyrody – 1 szt., rodzaj: +, pokrycie [%]: -; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: „Cietrzewiowe Wrzosowisko”, rodzaj: *,
pokrycie [%]: 7

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

24 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami
desygnowanymi na poziomie międzynarodowym; -

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony desygnowanymi na poziomie międzynarodowym; Rodzaj:
inne, nazwa terenu: OSO Bory Dolnośląskie PLB020005, pokrycie [%]: 100

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.
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25 6.2. Zarządzanie obszarem: Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu; Zarządzanie obszarem i plany:
Bezpośrednio terenem zarządzają dwa Nadleśnictwa:
Chocianów i Przemków podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu.

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem; Organizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu; Adres: plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; Adres e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl. 6.2. Plany
zarządzania; Aktualny plan zarządzania istnieje: TAK; Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Przemków na okres od
1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2013r. Link: PGL LP Nadleśnictwo Przemków, ul. Ceglanej 3, 59-170 Przemków; Nazwa:
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2013r. Link: PGL LP
Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

26 6.1. Główne czynniki i rodzaje działalności człowieka oraz
procent powierzchni obszaru im podlegający; Wpływy i
działalność na terenie obszaru: kod 190, nazwa Inne rodzaje
praktyk rolniczych lub leśnych, niewymienione powyżej,
intensywność B, % obszaru 75, wpływ +; kod 230, nazwa
Polowanie, intensywność B, % obszaru 100, wpływ 0; kod 950,
nazwa Ewolucja biocenotyczna, intensywność A, % obszaru
100, wpływ -

- Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

27 - 6.3. Środki ochrony (opcjonalnie); W obrębie obszaru Natura 2000 w miejscach lokalizacji siedlisk przyrodniczych
stanowiących przedmioty ochrony oraz siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony zaplanowane są działania z
zakresu ochrony czynnej związane z modyfikacją metod gospodarowania w zakresie gospodarki leśnej i przeciwdziałaniem
sukcesji wtórnej. Poza ochroną czynną plan zadań ochronnych wskazuje na potrzebę podjęcia działań monitoringowych i
uzupełniających wiedzę na temat niektórych siedlisk przyrodniczych.

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego Formularza
Danych.

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 - proponowana granica obszaru Natura 2000 Proponowany przebieg granicy obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik mapowy. A.

Korekta - uszczegółowienie granicy obszaru niezbędne z uwagi na nieprecyzyjne
przeprowadzenie granicy zatwierdzonej przez Komisję Europejską. Korekta -
uszczegółowienie zostało przeprowadzone stosując następującą hierarchię ważności
dostępnych źródeł: 1. Na terenie należącym do Skarbu Państwa znajdującym się pod
zarządem PGL Lasy Państwowe granice działek ewidencyjnych i wyłączeń taksacyjnych
zgodne są z projektami planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Chocianów i Przemków
na lata 2014-2023. B. Zmiana granicy obszaru (zmiany przedstawia załącznik graficzny,
numery zmian zgodne są z oznaczeniami na mapie): 1. Propozycja włączenia w zasięg
obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo
Przemków (leśnictwo Wilkocin, oddziały leśne: 74, 75, 88, 105), na których
zlokalizowane są obiekty budowlane stanowiące kluczowe znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (nocek duży kod 1324, mopek kod 1308),
miejsca hibernacji. 2-5. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów
znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Przemków (leśnictwo Wilkocin,
oddziały leśne: 224b-d, 225a,b, 226a, 227a) oraz części gruntów znajdujących się pod
zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Chocianów (leśnictwo Wierzbowa, oddziały leśne: 72j,
73a-c,f,g, 113c, 156a-c; leśnictwo Olszna, oddziały leśne: 157a-d, 158a-h, 187c,
223a,c,f-h), na wniosek Nadleśnictwa Przemków i Chocianów, z uwagi na brak
znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 6. Propozycja
wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem PGL LP -
Nadleśnictwo Chocianów (leśnictwo Olszna, oddział leśny 199; leśnictwo Trzebień,
oddział leśny 216), na wniosek lokalnego samorządu, z uwagi na brak znaczenia dla
zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.
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11. Zestawienie uwag i wniosków

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot
zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A
1    

Moduł B
1 Uwagi dotyczące sformułowanych w treści zarządzenia

Zagrożeń dla siedliska 4030 suche wrzosowiska oraz
gatunku *1352 wilk Canis lapus. W przypadku siedliska
przyrodniczego uwaga dotyczyła niespójnego z opisem
kodu zagrożenia oraz zmiany kategorii bądź
wykreślenia zagrożenia potencjalnego B01 zalesienie
terenów otwartych (drzewa rodzime). Uwaga dotycząca
opisu zagrożenia istniejącego dla wilka dotyczyła
usunięcia fragmentu wskazującego, iż modernizacja
istniejących dróg zwiększa fragmentację środowiska i
przeniesienie przedmiotowego zagrożenia do zagrożeń

RDLP Uwagi nie uwzględniono, nazwa zagrożenia wynika bezpośrednio z listy referencyjnej zagrożeń. Opis do zagrożenia jest
bardziej precyzyjny i właściwie nazywa potencjalną czynność wprowadzania nasadzeń na powierzchnie leśne z siedliskiem
4030 suche wrzosowiska . Za pozostawieniem wśród zagrożeń potencjalnych tego właśnie zagrożenia decyduje fakt, że nie
wszystkie powierzchnie siedliska 4030 znajdują się w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Uwagę częściowo uwzględniono
usuwając fragment opisu zagrożenia dotyczący fragmentacji środowiska, jednakże z uwagi na znaczenie
zidentyfikowanych zagrożeń jakimi są bariery dla migracji i zwiększona antropopresja, pozostawiono zagrożenie wśród
zagrożeń istniejących.

2 Wniosek o przeredagowanie opisu zagrożenia B02.06
przerzedzenie warstwy drzew poprzez doprecyzowanie
opisu zagrożeń wskazując, iż zagrożenie to dotyczy
zabiegów czyszczeń prowadzonych w pobliżu nor w
okresie wychowu szczeniąt bez uszczegółowienia, że
zabiegi te zmniejszają osłonę oferowaną wilkom przez
młodniki, a pozostawiane wycięte sosny utrudniają
poruszanie się szczeniętom.

RDLP Uwagę uwzględniono częściowo poprzez usunięcie fragmentu opisu zagrożenia wskazującego na zmniejszenie osłony
oferowanej wilkom przez młodniki, jednocześnie nie wprowadzono sugerowanego zapisu „w pobliżu nor”, z uwagi na fakt,
że daje on zbyt szerokie możliwości interpretacji. Zabiegi mogą być wówczas wykonywane w nieodpowiednim terminie np.
w odległości kilkunastu metrów od nor, w związku z czym nie uwzględniono proponowanej zmiany zapisu. Jednocześnie
usunięto zapis określający sposób wykonywania czyszczeń (dotyczący ogławiania drzewek), w myśl uwagi, że działania
ochronne nie powinny ingerować w kwestie techniczne hodowli lasu. Ponadto uzupełniono zapis odnoszący się do
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od 1 września do 31 marca poprzez dodanie informacji, że odnosi się
on do potwierdzonych miejsc wychowu szczeniąt.
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3 Uwagi dotyczące rozszerzenia opisu zagrożenia
dotyczącego gospodarczego użytkowania powierzchni
siedliska 91T0 sosnowy bór chrobotkowy,
częstotliwości monitoringu stanu zachowania siedliska
przyrodniczego 2330 wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi oraz zapisów dotyczących oceny stanu
zachowania nietoperzy w Obszarze i podmiotów
odpowiedzialnych za to działanie

GDOŚ Rozszerzono opis zagrożenia B02 dla siedliska 91T0 sosnowy bór chrobotkowy wskazując na uszkodzenia warstwy runa
wskutek gospodarczego użytkowania powierzchni siedliska. Uwaga dotycząca dostosowania częstotliwości monitoringu
stanu zachowania siedliska przyrodniczego 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi do terminów określonych
w metodyce PMŚ, nie została uwzględniona. Do zaplanowanego w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych
monitoringu stanu ochrony siedliska przyrodniczego wykorzystana zostanie metodyka PMŚ, jednakże terminy zostały
dostosowane do uwarunkowań przyrodniczych i możliwości finansowych organu sprawującego nadzór nad obszarem
Natura 2000. Monitoring ten jest wystarczający dla określenia stanu ochrony przedmiotów ochrony w ramach planu zadań
ochronnych i pozwoli na zaobserwowanie ewentualnych zmian zachodzących w siedlisku. Uwaga dotycząca oceny stanu
zachowania nietoperzy w oparciu o wskaźniki zaproponowane przez eksperta, nie została uwzględniona ze względu na
brak odpowiedniej metodyki umożliwiającej ocenę stanu zachowania żerowisk nietoperzy (istniejące wskaźniki dotyczą
jedynie lęgowisk i zimowisk),istotnym jest opracowanie metodyki monitoringu stanu żerowisk oraz ustalenie istotnych dla
gatunku parametrów siedliska (żerowiska) i sposobu ich waloryzacji. W związku z powyższym pozostawiono zapis
dotyczący oceny stanu zachowania gatunków nietoperzy w oparciu o wskaźniki zaproponowane przez eksperta. Natomiast
odnośnie uwagi dotyczącej wskazania GIOŚ jako podmiot u odpowiedzialnego za monitoring stanu ochrony nietoperzy,
przeredagowano zapis wskazując, iż GIOŚ nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie monitoringu w ramach
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, jednakże na stanowiskach objętych Państwowym Monitoringiem
Środowiska, w przypadku posiadania środków, może taki monitoring przeprowadzić.

Moduł C
1 Z uwagi na występujące w obszarze stany zagrożenia

dla drzewostanów zgłoszono uwagę, aby
przeredagować wskazane działania ochronne dla
nietoperzy dotyczące każdorazowego pozostawiania
drzew dziuplastych i starych drzew z odstającą korą,
podczas wykonywania zabiegów sanitarnych i rębnych
na powierzchniach leśnych z siedliskiem gatunku, z
wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi
lub mienia.

RDLP Działanie przeredagowano częściowo dodając zapis dotyczący znacznego zagrożenia dla stanu sanitarnego lasu,
jednocześnie nie uwzględniono zapisu o podjęciu tych działań „w miarę możliwości”.

2 Uwagi dotyczące błędnej lokalizacji siedliska
przyrodniczego 2330 wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi w wydzieleniu 13-05 -3-08-81-c

RDLP lokalizację zmieniono na wydzielenie 13-05-3-08-81-f (w całości)

3 Uwagi dotyczące proponowanej korekty granic Obszaru
oraz lokalizacji gatunków zwierząt będących
przedmiotami ochrony.

RDLP Kwestia zmiany granic Obszaru nie dotyczy treści opiniowanego zarządzenia. Ponadto kwestionowana lokalizacja
poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 wynika z błędnej interpretacji formy prezentowania
występowania danego gatunku w obszarze za pomocą punktu. Konkretny „guid”, któremu przypisane jest działanie może
pojawić się w miejscu z natury niewłaściwym dla bytowania gatunku. Mimo to metodyka zakłada prezentowanie obecności
zwierząt w obszarach Natura 2000 w postaci punktów. W związku z powyższym interpretowanie go jako wskazanie
stanowiska tego gatunku w tym określonym miejscu jest błędne.

4 Uwagi dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za
realizację działań ochronnych w obrębie działek numer
505/1 i 505/2 obręb Trzebień

Wójt Gminy
Bolesławiec

Uwagi zostały uwzględnione, tj. dopisano Gminę Miejską Bolesławiec jako podmiot odpowiedzialny za usuwanie gatunków
drzewiastych na powierzchni siedliska 4030 suche wrzosowiska oraz zmieniono podmiot odpowiedzialny za systematyczną
kontrolę i ewentualną naprawę ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych w celu ograniczenia przedostawania się
wilków na wysypisko śmieci na Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu.
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5 Uwagi dotyczące wykreślenia z projektu zarządzenia
wskazania dotyczącego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działki
numer 505/2 obręb Trzebień, na której znajduje się
siedlisko 4030 suche wrzosowiska, z uwagi na
planowaną rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Trzebieniu

Wójt Gminy
Bolesławiec

Z uwagi na fakt, że zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień (Uchwała nr XVI/112/04
Rady Gminy w Bolesławcu z dnia z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Trzebień) mogą wpłynąć negatywnie na stan ochrony siedliska 4030 suche wrzosowiska w części
działki numer 505/2 obręb Trzebień -teren przeznaczony pod wysypiska śmieci (NU) –a dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na środowisko i nie zawiera zapisów o działaniach ograniczających i kompensujących, w
treści zarządzenia wskazano na potrzebę zmiany przeznaczenia terenu na tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody
w części działki pokrywającej się z siedliskiem. W związku z uwagą Wójta Gminy Bolesławiec, iż wskazanie takie nie
odnosi się do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec (Uchwała nr
XXI/161/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec), które również wskazuje na przeznaczenie przedmiotowego terenu
na tereny urządzeń i obiektów gospodarki odpadami (NU) , uwzględniono uwagę i w treści zarządzenia w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych przedmiotowe wskazanie do zmiany dodano także do Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec (Uchwała nr XXI/161/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia
28 lutego 2013 r.). Stwierdzić przy tym należy, że tut. organ pismem z dnia 21 listopada 2012 r. pozytywnie zaopiniował
projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, odnosząc się do zmian dokonanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesławiec sporządzonego w 1999 roku przez Jeleniogórskie Biuro Planowania
i Projektowania sp. z o. o., a przedmiotem tych zmian nie był teren działki numer 505/2 obręb Trzebień.
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