
Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - projekt planu zadań ochronnych
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru Grądy w Dolinie Odry
Kod obszaru PLH020017

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV
SDF Brak

Położenie

Oława(gmina miejska), Powiat: Oławski(woj. dolnośląskie)
Jelcz-Laskowice(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Oławski(woj. dolnośląskie)
Czernica(gmina wiejska), Powiat: Wrocławski(woj. dolnośląskie)
Siechnice(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Wrocławski(woj. dolnośląskie)
Wrocław(miasto na prawach powiatu), Powiat: Wrocław(woj. dolnośląskie)
Lubsza(gmina wiejska), Powiat: Brzeski(woj. opolskie)

Powierzchnia obszaru (w ha) 8348.9
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2012-03-14
Termin zatwierdzenia Planu

Koordynator Planu Dariusz Rosiński
Planista regionalny Renata Sierżant

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
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: Grądy w Dolinie Odry o powierzchni 8348.9 (ha)
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

- Grądy w Dolinie Odry (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 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 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 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię 8348,9 ha zlokalizowaną prawie w całości na terenie województwa dolnośląskiego w granicach
powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. Jedynie niewielki fragment obszaru znajduje się w zasięgu granic województwa opolskiego w powiecie brzeskim. W powiecie oławskim obszar leży w południowym
zasięgu gminy Jelcz-Laskowice oraz w północnej części gminy Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego obszar położony jest w północno-wschodniej części gminy Siechnice oraz wzdłuż południowej granicy gminy
Czernica. Najbardziej wysunięty na północ fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. Z kolei niewielki fragment znajdujący się w powiecie brzeskim stanowią grunty gminy Lubsza. Obszar bogaty w
starorzecza o urozmaiconej rzeźbie terenu zwłaszcza na prawym brzegu Odry. W rejonie Kotowic i Mokrego Dworu, w międzyrzeczu Ody i Oławy, występuje nagromadzenie starorzeczy, oczek wodnych i mokradeł.
Drugim obszarem obfitym w starorzecza jest rejon Jelcza na prawym brzegu Odry. Znajduje się tu również największy zwarty kompleks lasów nadodrzańskich w ostoi. Teren pokrywa mozaika siedlisk - suche murawy i
fragmenty borów na wydmach piaszczystych, śródleśne polany, łąki, roślinność wodna i szuwarowa starorzeczy i oczek wodnych, lasy łęgowe oraz grądy.

Na terenie ostoi występuje szereg gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE. Związane są one głównie z siedliskami leśnymi, wodnymi i antropogenicznymi. Obszar zamieszkuje
również szereg cennych gatunków ssaków - głównie nietoperzy oraz popielica Glis glis. Spośród płazów w obszarze spotyka się tu rzekotkę Hyla arborea, ropuchy – szarą Bufo bufo i zieloną B. viridis, grzebiuszkę
Pelobates fuscus, traszkę zwyczajną Triturus vulgaris i żaby - moczarową Rana arvalis, trawną R. temporaria, wodną R. esculenta i jeziorkową R. lessonae. Gady reprezentują pospolite gatunki – zaskroniec Natrix natrix,
padalec Anguis fragilis i jaszczurki – zwinka Lacerta agilis i żyworodna L. vivipara. Do chronionych gatunków roślin występujących w obszarze należą: kotewka orzech wodny Trapa natans, salwinia pływająca Salvinia
natans, kopytnik pospolity Asarum europaeum, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, zimowit jesienny Colchicum autumnale, kukułka szerkolistna Dactylorhiza majalis, kukułka plamista D. maculata,
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk połabski Epipactis albensis, kruszczyk szerokolistny E. helleborine, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, mieczyk
dachówkowaty Gladiolus imbricatus i kosaciec syberyjski Iris sibirica.

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
1318     Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
1324     Nocek duży Myotis myotis
1337     Bóbr Castor fiber
1355     Wydra Lutra lutra
1166     Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
1188     Kumak nizinny Bombina bombina
1124     Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus
1130     Boleń Aspius aspius
5339     Różanka Rhodeus sericeus amarus
1145     Piskorz Misgurnus fossilis
1146     Koza złotawa Sabanejewia aurata
1149     Koza pospolita Cobitis taenia
6169    Przeplatka maturna Euphydryas maturna
6177    Modraszek telejus Phengaris teleius
1060     Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
6179    Modraszek nausithous Phengaris nausithous
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1074     Barczatka kataks Eriogaster catax
1084     Pachnica dębowa Osmoderma eremita
1088     Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo

Oprócz gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru w Standardowym Formularzu Danych dla OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 wyszczególniono 13 typów 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 (0,02%)
3150     Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (2,74%)
6120    Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) (0,2%)
6210     Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków (0,02%)
6410    Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (4,54%)
6430     Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (0,2%)
6440     Łąki selemicowe (Cnidion dubii) (1,07%)
6510    Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (7,09%)
7230     Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (0,02%)
9170    Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (1,82%)
9190    Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) (0,01%)
91E0    Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (1,18%)
91F0     Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 30,02%

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
niewystarczający w odniesieniu do kilku siedlisk przyrodniczych i gatunków znajdujących się w granicach zamkniętego terenu pól wodonośnych znajdujących się pod zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. W związku z tym konieczne będzie odrębne potraktowanie tych terenów w procesie sporządzania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grady w
Dolinie Odry PLH020017. Pozostałe dane będą przedmiotem dalszej szczegółowej weryfikacji w trakcie przygotowywania projektu planu i mogą ulec zmianie.

Za podstawę rozmieszczenia kluczowych dla obszaru siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków przyjęte zostaną dane WZS, które następnie zostaną zweryfikowane wraz z określeniem oceny stanu zachowania dla
siedlisk przyrodniczych i gatunków. 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 zorganizowanych zostanie 5 spotkań dyskusyjnych.

Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. w Oławie, a kolejne 13 marca 2013 roku we Wrocławiu, 18 czerwca 2013 r. w Oławie, 19 czerwca 2013 r. w Oławie oraz 5 sierpnia 2013 r. w Oławie.

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/.

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
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska %
pokrycia

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca

się
Pop.

zimująca

Ocena
pop. /

Stopień
reprezen.

Ocena
st.

zach.

Ocena
izol. /
Pow.

względna

Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

s1 2330 Wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi

0,02 B B C B przedmiot ochrony nie objęty
planem z uwagi na zmianę oceny
znaczenia obszaru dla
reprezentatywności tego siedliska
na ocenę D

s2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

2,74 A A C A przedmiot ochrony objęty planem

s3 6120 * Ciepłolubne, śródlądowe murawy
napiaskowe

Koelerion glaucae 0,2 A A C B przedmiot ochrony objęty planem

s4 6210 * Murawy kserotermiczne (Festuco-
Brometea i ciepłolubne murawy z
Asplenion septentrionalis-Festucion
pallentis) – priorytetowe są tylko
murawy z istotnymi stanowiskami
storczyków

0,02 A B C B przedmiot ochrony nie objęty
planem z uwagi na zmianę oceny
znaczenia obszaru dla
reprezentatywności tego siedliska
na ocenę D

s5 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 4,54 A B C B przedmiot ochrony objęty planem
s6 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla

nadrzeczne
Adenostylion alliariae
Convolvuletalia sepium

0,2 A A C B przedmiot ochrony objęty planem

s7 6440 Łąki selernicowe Cnidion dubii 1,07 A B B A przedmiot ochrony objęty planem
s8 6510 Niżowe i górskie świeże łąki

użytkowane ekstensywnie
Arrhenatherion elatioris 7,09 A B C C przedmiot ochrony objęty planem

s9 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i
mechowisk

0,02 C C C C przedmiot ochrony nie objęty
planem z uwagi na stwierdzenie
braku występowania tego siedliska
w obszarze

s10 9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum

1,82 A A C A przedmiot ochrony objęty planem

s11 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-
dębowy

Betulo-Quercetum 0,01 C C C C przedmiot ochrony nie objęty
planem z uwagi na stwierdzenie
braku występowania tego siedliska
w obszarze

s12 91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe

Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinoso-
incanae, olsy
źródliskowe

1,18 A A C A przedmiot ochrony objęty planem

s13 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

Ficario-Ulmetum 30,02 A A B A przedmiot ochrony objęty planem

z14 1308 Mopek Barbastella barbastellus 10-100i C B C C przedmiot ochrony objęty planem
z15 1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 10-100i C B C C przedmiot ochrony objęty planem
z16 1324 Nocek duży Myotis myotis 10-100i C B C C przedmiot ochrony objęty planem
z17 1337 Bóbr europejski (euroazjatycki) Castor fiber C C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z18 1355 Wydra Lutra lutra C C A C B przedmiot ochrony objęty planem
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z19 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 13 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z20 1188 Kumak nizinny Bombina bombina 8 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z21 1124 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus R C A C C przedmiot ochrony objęty planem
z22 1130 Boleń Aspius aspius C C A C C przedmiot ochrony objęty planem
z23 1134 Różanka Rhodeus amarus C C A C C przedmiot ochrony objęty planem
z24 1145 Piskorz Misgurnus fossilis C C A C C przedmiot ochrony objęty planem
z25 1146 Koza złotawa Sabanejewia aurata VR C B C C przedmiot ochrony objęty planem
z26 1149 Koza Cobitis taenia C C A C C przedmiot ochrony objęty planem
z27 1052 Przeplatka maturna Euphydryas maturna 7 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z28 1059 Modraszek telejus Maculinea teleius 15 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z29 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 3 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z30 1061 Modraszek nausitous Maculinea nausithous 11 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z31 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax 1 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z32 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita 22 loc C A C B przedmiot ochrony objęty planem
z33 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 13 loc C A C B przedmiot ochrony 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 Wspólnoty Grądy w Dolinie Odry PLH020017 oraz powołano zespół ekspertów z dziedziny entomologii, fitosocjologii, ichtiologii, teriologii, chiropterologii i herpetologii. W całym procesie prac nad projektem PZO
przewidziano i przeprowadzono 5 spotkań dyskusyjnych/warsztatów, 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. 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.

I spotkanie ZLW (30 października 2012 r. w Oławie, sala konferencyjna Urzędu Gminy, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28):
- 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 (13 marca 2013 roku we Wrocławiu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław):
- omówienie problemów związanych z kompensacjami przyrodniczymi na terenie obszaru Natura 2000 i w jego sąsiedztwie w ramach realizacji budowy drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr
455 wraz z ich węzłami.

III spotkanie ZLW (18 czerwca 2013 r. w Oławie, ul. Bażantowa, spotkanie terenowe):
- zaprezentowanie na gruncie członkom Zespołu Lokalnej Współpracy przykładów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk wybranych gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i wskazanie przykładów
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zagrożeń.

IV spotkanie ZLW (19 czerwca 2013 r. w Oławie, Sala Rycerska Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15):
- prezentacja wyników prac ekspertów przy określaniu położenia przedmiotów ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017,
- praca warsztatowa nad lokalizacją przedmiotów ochrony oraz wskazań do uzupełnienia wiedzy na ich temat,
- prezentacja propozycji uszczegółowienia i korekty granicy obszaru,
- przedstawienie zidentyfikowanych w trakcie prac kameralnych i terenowych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań ochronnych i działań ochronnych w stosunku do przedmiotów ochrony obszaru,
- praca w grupach nad zagrożeniami dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań ochronnych i działań ochronnych.

V spotkanie ZLW (5 sierpnia 2013 r. w Oławie, Sala Rycerska Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15):
- prezentacja lokalizacji stanowisk wszystkich przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,
- prezentacja zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,
- prezentacja projektu zarządzenia dyrektora RDOŚ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 oraz propozycji uszczegółowienia granicy obszaru
Natura 2000.

 

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

Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa
Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza
Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław

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

2 Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu województwa
dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie

Józef Sebesta Marszałek Województwa
Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole

e-mail: umwo@umwo.opole.pl tel.: (77) 44 04 720

3 Starostwo Powiatowe w Brzegu Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w tym
zakresie

Maciej Stefański Starosta Powiatu Brzeskiego
ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg

e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl tel.: (77) 444
79 02

4 Starostwo Powiatowe w Oławie Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w tym
zakresie

Zdzisław Brezdeń Starosta Powiatu
Oławskiego ul. 3 Maja 1 55-200 Oława

e-mail: info@starostwo.olawa.pl (71) 301 15 22

5 Starostwo Powiatowe we
Wrocławiu

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w tym
zakresie

Andrzej Szawan Starosta Powiatu
Wrocławskiego ul. T. Kościuszki 131 50-440
Wrocław

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl tel.: (71)
722 17 00

6 Urząd Miejski Wrocławia Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w tym
zakresie

Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia pl.
Nowy targ 1/8 50-141 Wrocław

e-mail: kum@UM.wroc.pl tel.: (71) 777 70 00

7 Urząd Gminy Czernica 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

Stefan Dębski Wójt Gminy Czernica ul.
Kolejowa 3 55-003 Czernica

e-mail: czernica@czernica.pl tel.: (71) 318 01 24

8 Urząd Miejski w Siechnicach 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 miasta i gminy

Milan Ušák Burmistrz Siechnic ul. Jana Pawła
II 12 55-011 Siechnice

e-mail: biuro@ugsiechnice.pl tel.: (71) 391 91 01
fax: (71) 311 43 70

9 Urząd Miasta i Gminy Jelcz –
Laskowice

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 miasta i gminy

Kazimierz Putyra Burmistrz Jelcza - Laskowic
ul. Wincentego Witosa 24 55-220 Jelcz –
Laskowice

e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl tel.: (71) 381
71 00
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10 Urząd Gminy Oława 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

Jan Kownacki Wójt Gminy Oława Pl.
Marszałka J. Piłsudskiego 28 55-200 Oława

e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl tel.: (71) 313
30 44

11 Urząd Miejski w Oławie 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 miasta

Franciszek Październik Burmistrz Miasta
Oława Plac Zamkowy 15 55-200 Oława

e-mail: olawa@um.olawa.pl tel.: (71) 303 55 01

12 Urząd Gminy w Lubszy 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

Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza ul.
Brzeska 16 49-313 Lubsza

e-mail: info@lubsza.ug.gov.pl tel.: (77) 411 86 29

13 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad
obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie informacji w tym zakresie

Alicja Majewska Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska ul. Obrońców
Stalingradu 66 45-512 Opole

e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl tel.: (77) 45 26
230

14 Regionalna Rada Ochrony
Przyrody

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512
Opole

e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl tel.: (77) 45 26
230

15 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

Edward Biały Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców
Warszawy 1 50-153 Wrocław

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

16 Regionalna Rada Ochrony
Przyrody

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-
153 Wrocław

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

17 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

Grzegorz Pietruńko Dyrektor RDLP we
Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90 50-357
Wrocław

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

18 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nadzór nad gospodarką leśną, promocja i udostępnianie informacji w zakresie
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze Lasów Państwowych

Kazimierz Szabla Dyrektor RDLP w
Katowicach ul. Huberta 43/45 40-543
Katowice

e-mail: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl tel.: (32)
251 72 51

19 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzeg

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

Józef Jaroszek Nadleśniczy Nadleśnictwa
Brzeg ul. Kilińskiego 1 49-300 Brzeg

e-mail: brzeg@katowice.lasy.gov.pl tel.: (77) 404
80 30

20 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oława

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

Tomasz Dziergas Nadleśniczy Nadleśnictwa
Oława Bystrzyca ul. Lipowa 8 55-200 Oława 1

e-mail: olawa@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71) 303
97 00

21 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska

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

Stanisław Bazan Nadleśniczy Nadleśnictwa
Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3 56 - 400
Oleśnica

e-mail: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (0-71)
314 00 01

22 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu

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

Robert Radoń Dyrektor Oddziału GDDKiA we
Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186 53-139
Wrocław

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

23 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

Roman Głowaczewski Dyrektor Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 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

24 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Opolu

Zarządzanie infrastrukturą drogową poprzez realizację zadań związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną dróg krajowych i obiektów
mostowych znajdujących się w ciągach tych dróg

Bolesław Pustelnik Dyrektor Oddziału
GDDKiA w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 45-
085 Opole

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl tel.: (0-
77) 401 63 00
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25 Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Opolu

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

Bogdan Poliwoda Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-
231 Opole

e-mail: sekretariat@zdw.opole.pl tel.: (77) 459 18
00, fax.: (77) 458 13 52

26 Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu

Utrzymanie wód, inwestycje w gospodarce wodnej, planowanie w
gospodarowaniu wodami, gospodarowanie powierzonym majątkiem

Witold Sumisławski Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34 50-950 Wrocław

tel.: (71) 337 88 88

27 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

Joanna Gustowska Dyrektor Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu ul. Matejki 5 50-333 Wrocław

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

28 Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
we Wrocławiu

Realizowanie zadań własnych Gminy Wrocław z zakresu wodociągów i
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zdzisław Olejczyk Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelny MPWiK S.A. Wrocław ul. Na Grobli
14/16 50-421 Wrocław

e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl tel.: (71) 34 09 500
fax: (71) 372 37 20

29 Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Opolu

Koordynowanie, programowanie i planowanie zamierzeń w zakresie gospodarki
wodnej, melioracji; koordynowanie i realizacja zadań z zakresu budowy i
modernizacji hydrotechnicznych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych podstawowych /rzeki, kanały,
wały przeciwpowodziowe, przepompownie/; organizowanie i sprawowanie
nadzoru nad realizacją „Programu małej retencji wodnej"

Zbigniew Bahryj Dyrektor Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Opolu ul. Katowicka 55 45 - 061 Opole

e-mail: inwestycjewzmiuw@wp.pl tel.: (77) 442 57
42

30 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

Kazimierz Huk Dyrektor Dolnośląskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław

tel.: (71) 369 74 00

31 Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Opolski
Oddział Regionalny (OR08)

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

Tomasz Białaszczyk Dyrektor Opolskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR ul.
Wrocławska 170 G 45-836 Opole

tel.: (77) 401 84 00

32 Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we
Wrocławiu

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

Andrzej Jamrozik Dyrektor Oddziału
Terenowego ANR we Wrocławiu ul. Mińska
60 54-610 Wrocław

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

33 Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Opolu

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

Jerzy Kołodziej Dyrektor Oddziału
Terenowego ANR w Opolu ul. 1-go Maja 6 45-
068 Opole

e-mail: opole@anr.gov.pl tel.: (77) 400 09 00

34 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

Ryszard Czerwiński Dyrektor Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław

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

35 Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie

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

Henryk Zamojski Dyrektor Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

e- mail: oodr@oodr.pl tel.: (77) 4125 297
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36 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

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby
Rolniczej ul. Wiejska 29 52 - 411 Wrocław

e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl tel.: (71) 339
98 26

37 Izba Rolnicza w Opolu 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

Herbert Czaja Prezes Izby Rolniczej w Opolu
ul. Wrocławska 170 45-836 Opole

e-mail: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl tel.: (77)
4572326

38 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

Karol Napora Dyrektor Okręgu PZW we
Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 65 50-
077 Wrocław

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

39 Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego z siedzibą w
Opolu

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

Marian Magdziarz Prezes Zarządu
Okręgowego PZW w Opolu ul. Malczewskiego
1 45-031 Opole

e-mail: opole@pzw.pl tel.: (77) 454 55 54, (77)
453 91 46

40 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

Roman Rycombel Przewodniczący Zarządu
Okręgowego PZŁ we Wrocławiu ul.
Wodzisławska 10 b 52-017 Wrocław

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

41 Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Opolu

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

Wojciech Plewka Przewodniczący Zarządu
Okręgowego PZŁ w Opolu ul. Malczewskiego
4 45-029 Opole

e-mail: zo.opole@pzlow.pl tel./ fax: (77) 453 84
56/57

42 Liga Ochrony Przyrody Okręg
we Wrocławiu

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

Jerzy Ślusarczyk Prezes Zarządu Okręgu LOP
we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90 50 - 357
Wrocław

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

43 Lokalna Grupa Działania „Dobra
Widawa”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-
wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans

Mieczysław Skuza Dyrektor LGD Dobra
Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400
Oleśnica

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl tel./fax: (71) 314
32 01

44 Lokalna Grupa Działania na
Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Gmin: Kąty
Wrocławskie, Kobierzyce,
Siechnice, Żórawina – „Lider
A4”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-
wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans

Maria Banach Prezes Zarządu LGD Lider A4
ul. Witosa 15 55-040 Kobierzyce

e-mail: biuro@lgd-a4.pl tel./fax: (71) 311 11 35

45 Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Starorzecze Odry"

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-
wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans

Piotr Hańderek Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD Starorzecze Odry Rynek
25/6u 55-200 Oława

e-mail: biuro@leader-so.pl tel./fax: (71) 313 41 57

46 Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Stobrawski Zielony
Szlak”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-
wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans

Jacek Płaczek Prezes Zarządu Stowarzyszenia
LGD Stobrawski Zielony Szlak ul.
Sienkiewicza 8 46-034 Pokój

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl tel./fax: (77) 469
36 37

47 Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Przyrody „pro Natura”

Stowarzyszenie / organizacja pożytku publicznego działająca w sferze ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; zainteresowana w
regionie

Krzysztof Konieczny Prezes Zarządu PTTP
„pro Natura” ul. Podwale 75 50-449 Wrocław

e-mail: pronatura@pronatura.org.pl tel./fax: (71)
343 09 58

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

Robert Stańko Prezes Zarządu Klubu
Przyrodników ul. 1 maja 22 66-200
Świebodzin

e-mail: kp@kp.org.pl tel./fax: (68) 382 82 36
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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 Kamil Martyniak członek ZLW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu e-mai: sekretariat@rdos.wroclaw.pl
3 Dariusz Rosiński Koordynator Planu Zadań Ochronnych OZW Dębniańskie Mokradła PLH020002 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu e-mail: sekretariat@brzeg.buligl.pl tel.: 77 416

28 86
4 Anna Wójcicka-Rosińska Ekspert botanik ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
5 Katarzyna Tyszecka Ekspert entomolog ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
6 Marek Stajszczyk Ekspert ornitolog ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
7 Patrycja Zielińska członek ZLW Urząd Miejski w Siechnicach
8 Witold Warczewski członek ZLW Urząd Miejski w Siechnicach
9 Jan Mosio członek ZLW Urząd Miejski w Oławie
10 Artur Batór członek ZLW Urząd Gminy w Oławie
11 Piotr Łuciw członek ZLW Starostwo Powiatowe w Oławie
12 Stanisław Komorowski członek ZLW Stopień Wodny Janowiec
13 Irena Krasicka członek ZLW Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
14 Danuta Chrzanowska członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
15 Małgorzata Dąbrowska członek ZLW Urząd Gminy Czernica
16 Ludmiła Janica członek ZLW ARMiR Wrocław
17 Anna Madalińska członek ZLW ARMiR Wrocław
18 Małgorzata Sarna członek ZLW Urząd Gminy Lubsza
19 Ryszard Pietrzak członek ZLW Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
20 Katarzyna Kopacka członek ZLW Nadleśnictwo Oława
21 Szczepan Dempniak członek ZLW Nadleśnictwo Oława
22 Grażyna Góral członek ZLW Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
23 Łukasz Makowski członek ZLW Urząd Gminy Oława
24 Rafał Odachowski członek ZLW Urząd Miejski Wrocław
25 Grzegorz Mikołajczak członek ZLW Urząd Miejski Wrocław
26 Michał Jęcz członek ZLW Urząd Miejski Wrocław
27 Bartłomiej Kastelik członek ZLW Nadleśnictwo Brzeg
28 Andrzej Meryk członek ZLW RDOŚ w Opolu
29 Katarzyna Łapińska członek ZLW RDOŚ we Wrocławiu
30 Zofia Barabasz członek ZLW DODR Wrocław, PZD Oława
31 Robert Padula członek ZLW Dolnośląska Izba Rolnicza
32 Agnieszka Trela członek ZLW Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
33 Karol Napora członek ZLW Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski
34 Aleksandra Magiera członek ZLW ARMiR Opole
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35 Wojciech Szota członek ZLW ARMiR Opole
36 Monika Kotulak członek ZLW Klub Przyrodników

 

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 Witkowski A., Penczak T.,Kotusz
J.,Przybylski M., Kruk A., Błachuta J., 2007 :
Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry.
Rocz. Naukowe PZW 20: 5-33

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach ryb
występujących w obszarze.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

2 Materiały publikowane Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J.,
Kusznierz J., 2001: Stan ichtiofauny w
górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz.
Naukowe PZW, 14: 297-310

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach ryb
występujących w obszarze.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

3 Materiały publikowane Anioł-Kwiatkowska J. 1995. Flora i
roślinność rezerwatów: Grodziska
Ryczyńskie, Zwierzyniec koło Oławy,
Kanigóra. Acta Univ. Wrat., Prace Bot.
1667,62.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja o siedliskach
przyrodniczych i cennych
elementach flory występujących w
obrębie rezerwatu przyrody
znajdującym się w zasięgu granic
obszaru.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

4 Materiały publikowane Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., Kącki Z.
1998. Walory przyrodnicze projektowanego
Parku Krajobrazowego Dolina Odry II. Acta
Univ. Wrat., Prace Bot. 2036,74: 201-233.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja o lokalizacji
siedlisk przyrodniczych i cennych
elementach flory występujących w
obrębie zachodniej części obszaru.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

5 Materiały publikowane Berdowski W., Panek E. 1996. O
powiększenie rezerwatu Łacha Jelcz w
województwie wrocławskim. Chrońmy Przyr.
Ojcz. 52, 3: 55-63.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja o siedliskach
przyrodniczych i cennych
elementach flory występujących w
obrębie rezerwatu przyrody
znajdującym się w zasięgu granic
obszaru.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

6 Materiały publikowane Gacka-Grzesikiewicz E., Cichocki Z. 2001.
Program ochrony dolin rzecznych w Polsce.
Inst. Ochr. Środ., Warszawa.

Informacje ogólne o zasadach ochrony terenów w dolinach rzecznych. Pomocna informacja w zakresie
planowania ochrony w obszarze.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 
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7 Materiały publikowane Kuczyńska I., Piątkowska T., Wilczyńska W.
1965. Zbiorowiska leśne pomiędzy Siechnicą
a Kotowicami. Acta Univ. Wrat.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja w określaniu
zasobów przyrodniczych obszaru,
tj. siedlisk przyrodniczych.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

8 Materiały publikowane Panek E. 1995. Charakterystyka rezerwatu
Łacha Jelcz. Acta Univ. Wrat., Prace Bot.
1667,62.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja o siedliskach
przyrodniczych i cennych
elementach flory występujących w
obrębie rezerwatu przyrody
znajdującym się w zasięgu granic
obszaru.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

9 Materiały publikowane Pender K., Wertelnik E. 1993. Roślinność
zlewni rzeki Oławy. W: Kampania na rzecz
odnowy biologicznej rzeki Oławy. Pol. Tow.
Hydrologiczne, Wrocław.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja w określaniu
zasobów przyrodniczych obszaru,
tj. siedlisk przyrodniczych.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

10 Materiały publikowane Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G.,
Gotfried T., Cieślak M., Mika A., Ruszlewicz
A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w
południowo-zachodniej Polsce - stanowiska
zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze 3 (2):
197-235

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Informacja pomocna w określaniu
możliwości występowania
wybranych gatunków nietoperzy
stanowiących przedmioty ochrony
w obszarze.

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

11 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Jelcz-
Laskowice (1991)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
zwierząt i roślin występujących w
obszarze.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

12 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Oława
(1991)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
zwierząt i roślin występujących w
obszarze.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

13 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Czernica
(1992)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
zwierząt i roślin występujących w
obszarze.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

14 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Siechnice (1992)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
zwierząt i roślin występujących w
obszarze.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

15 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wrocław
(1993)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
zwierząt i roślin występujących w
obszarze.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

16 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Brzeg
na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże) mających
bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Nadleśnictwo Brzeg 

17 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oleśnica Śląska na okres od 01.01.2013 r.
do 31.12.2022 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże) mających
bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Nadleśnictwo
Oleśnica Śląska 

18 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oława na okres od 01.01.2004 r. do
31.12.2013 r. – w trakcie rewizji

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże) mających
bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Nadleśnictwo Oława 

19 Plany/programy/strategie/projekty Strategia „Wrocław w perspektywie 2020
plus”; Uchwała nr LIV/3250/06 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r.

Dokument wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie do 2020
roku. Postuluje się rekreacyjne wykorzystanie rzeki i jej dopływów,
nabrzeży, wysp (letnie laguny). Działania na rzecz poprawy czystości
wód. Cel dekady: kąpiele w Odrze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski
Wrocławia 
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20 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta
Wrocławia na lata 2010-2014; Uchwała nr
XLIII/1322/09 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 29 grudnia 2009 r.

Dokument zawiera zadania inwestycyjne na lata 2010 – 2014.
Planowane działania nie będą miały negatywnego wpływu na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski
Wrocławia 

21 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony środowiska
dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015;
Uchwała nr XLI/1276/09 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 19 listopada 2009 r.

Dokument formułuje cele i zadania służące poprawie jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego miasta. Kierunki działań w zakresie
ochrony przyrody i krajobrazu do 2015 roku to m.in. ochrona terenów
cennych przyrodniczo przed zainwestowaniem, utworzenie Parku
Krajobrazowego Dolina Odry i Oławy.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski
Wrocławia 

22 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla
Miasta Wrocławia na lata 2009-2012;
Uchwała nr XLV/1361/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r.

Dokument określa cele gospodarki odpadami oraz wytycza kierunki
działań i inwestycji. Planowane działania nie będą miały negatywnego
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 Miejski
Wrocławia 

23 Plany/programy/strategie/projekty Plan rozwoju lokalnego gminy Czernica na
lata 2006-2013.

W obrębie wsi Ratowice istnieje możliwość budowy towarowego portu
rzecznego dla barek przewożących materiały budowlane, nawozy,
węgiel itp. oraz budowy turystycznej pasażerskiej przystani żeglugowej
dla statków turystycznych kursujących z Wrocławia w górę rzeki.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy
Czernica 

24 Plany/programy/strategie/projekty Program ochrony środowiska gminy
Czernica

Jednym z celów jest opracowanie programu odpowiedniego
udostępniania obszarów chronionych na potrzeby turystyki, likwidacja
miejsc nielegalnego zrzutu ścieków do wód lub do ziemi, rozbudowa i
modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy
Czernica 

25 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czernica Dokument opisuje aktualny stan gospodarki odpadami i działania
zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu
na środowisko. Nie przewiduje się lokowania obiektów gospodarki
odpadami na obszarach podlegających ochronie.

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
Czernica 

26 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju Gminy Święta Katarzyna
do roku 2020; Uchwała Nr XXVIII/212/09
Rady Gminy w Świętej Katarzynie z dnia 25
czerwca 2009 r.

Na obszarze Gminy planowane jest utworzenie Parku Krajobrazowego
„Dolina Odry i Oławy”.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Siechnicach 

27 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Święta
Katarzyna na lata 2004-2006 oraz 2007-
2013; Uchwała Nr XXII/181/04 Rady Gminy
Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004
r.

Dokument zawiera analizę aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej
na obszarze gminy oraz wyznacza działania zmierzające do poprawy
sytuacji w gminie. Jednym z priorytetów rozwoju jest problem
modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej – sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Istotnym zadaniem
jest również budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i
turystycznej, w tym budowa przystani na Odrze dla statków
wycieczkowych, łodzi i kajaków w Trestnie i Kotowicach oraz budowa
zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Siechnicach 

14



28 Plany/programy/strategie/projekty Program ochrony środowiska gminy Święta
Katarzyna; Uchwała Nr XXIII/196/04 Rady
Gminy Święta Katarzyna z dnia 28
października 2004 r.

Celami w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu są: rozbudowa
systemu obszarów chronionych, właściwe ukierunkowanie ruchu
turystycznego na obszarach chronionych, a także ograniczenie procesu
fragmentacji środowiska, zachowanie i odnowa korytarzy
ekologicznych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Siechnicach 

29 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarki odpadami gminy Święta
Katarzyna; Uchwała nr XXIII/196/04 Rady
Gminy Święta Katarzyna z dnia 28
października 2004 r.

W obecnych granicach ostoi znajdują się składowisko odpadów
przemysłowych: składowisko odpadów paleniskowych Elektrociepłowni
„Czechnica”.

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 Miejski w
Siechnicach 

30 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice na lata 2007-2015; Uchwała Nr
XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu -
Laskowicach z dnia 28 września 2007 r.

Dokument wyznacza strategiczne cele i zadania służące rozwojowi
gminy. Planowane działania nie będą miały negatywnego wpływu na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice 

31 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015; Uchwała
Nr XXXIII/ 214 /2009 Rady Miejskiej w
Jelczu – Laskowicach z dnia 30 stycznia
2009 r.

Dokument zawiera listę zadań priorytetowych i rezerwowych
planowanych do realizacji do 2015 roku. Planowane działania nie będą
miały negatywnego wpływu na stan zachowania przedmiotów ochrony
w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice 

32 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Miasta i
Gminy Jelcz-Laskowice; Uchwała nr
XXIII/139/2004 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 25 czerwca 2004 r.

Dokument zawiera charakterystykę aktualnego stanu środowiska w
gminie i formułuje cele jego ochrony w perspektywie długo i
krótkoterminowej. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice 

33 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i
Gminy Jelcz-Laskowice; Uchwała nr
XXIII/139/2004 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 25 czerwca 2004 roku

Dokument zawiera charakterystykę i diagnozę, prognozowane zmiany
oraz plan poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy wraz z
projektowanym systemem gospodarowania odpadami. Nie przewiduje
się negatywnego wpływu planowanych działań 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 Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice 

34 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Gminy Oława na lata
2000-2015; Uchwała nr XIII/142/99 Rady
Gminy Oława z dnia 30 grudnia 1999 r.

Planowane działania w ramach ochrony wód rzeki Oławy i Smortawy:
zakaz lokalizacji inwestycji i działalności uciążliwej dla środowiska w
strefie ochronnej zlewni rzek Oławy i Smortawy, zaniechanie upraw
rolniczych i utworzenie na tym terenie kompleksu łąk. W ramach
zadania rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej planuje się tworzenie na
terenie wsi Bystrzyca i Janików oraz pobliskich kompleksów leśnych:
ścieżek zdrowia, tras rowerowych, spacerowych i pól namiotowych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy Oława 

35 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Oława na
lata 2004-2006 z projekcją na lata 2007-
2013; Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady
Gminy Oława z 31 marca 2009 r.

Dokument zawiera analizę aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej
na obszarze gminy oraz wyznacza działania zmierzające do poprawy
sytuacji w gminie. Główne inwestycje dotyczą poprawy infrastruktury
gminnej.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy Oława 
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36 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska Gminy Oława;
Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Oława
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dokument zawiera charakterystykę aktualnego stanu środowiska w
gminie i formułuje cele jego ochrony w perspektywie długo i
krótkoterminowej. Celami w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu są:
rozbudowa systemu obszarów chronionych, właściwe ukierunkowanie
ruchu turystycznego na obszarach chronionych, a także ograniczenie
procesu fragmentacji środowiska, zachowanie i odnowa korytarzy
ekologicznych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy Oława 

37 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarki odpadami gminy Oława;
uchwała nr XX/236/2004 Rady Gminy Oława
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Dokument zawiera charakterystykę i diagnozę, prognozowane zmiany
oraz plan poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy wraz z
projektowanym systemem gospodarowania odpadami. Podstawowe cele
długoterminowe to zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie
ich ilości i negatywnego oddziaływania.

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 Oława 

38 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Oława
na tle Subregionu „Kraina Grądów
Odrzańskich (Dolina Odry Wschód)”;
Uchwała nr XLI/277/2009 Rady Gminy
Oława z 30 czerwca 2009 r.

Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju turystyki w gminie.
Zadania priorytetowe to wyeksponowanie walorów turystycznych gminy
poprzez włączenie się w ODRA - VELO - system turystyki aktywnej w
Krainie Grądów Odrzańskich i rozwój turystyki aktywnej z elementami
turystyki kulturowej opartej na potencjale obiektów w Oleśnicy Małej i
Ryczynie.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy Oława 

39 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju Miasta Oława; Uchwała nr
XI/81/07 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28
sierpnia 2007 r.

Dokument określa docelową wizję rozwoju gminy, strategiczne i
operacyjne cele rozwoju, zadania strategiczne oraz sposób ich
realizacji. Jednym z zadań strategicznych jest zagospodarowanie i
modernizacja infrastruktury Odrzańskiej Drogi Wodnej, stworzenie
infrastruktury turystycznej na rz. Odrze, modernizacja urządzeń
hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej oraz
budowa obwodnic miasta.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 

40 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Turystyki w mieście
Oława na tle Subregionu „Kraina Grądów
Odrzańskich”; Uchwała Nr XXXV/269/09
Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 czerwca
2009 r.

Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju turystyki w gminie.
Zadania priorytetowe to włączenie się w ODRA - VELO - system
turystyki aktywnej w Krainie Grądów Odrzańskich, budowa turystyczno-
pasażerskiej przystani rzecznej na Odrze wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 

41 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Oława
na lata 2007-2013; Uchwała Nr XI/83/07
Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 sierpnia
2007r.

Dokument zawiera wykaz inwestycji będących w realizacji i
noworozpoczynanych oraz wskazuje źródła ich finansowania.
Planowane działania nie będą miały negatywnego wpływu na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 

42 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Miasta
Oława na lata 2010 – 2013; Uchwała nr
XLVI/333/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia
27 maja 2010 r.

Jednym z celów długoterminowych jest przystosowanie terenów
międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (wycinanie
lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja
rowów melioracyjnych).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 
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43 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta
Oława na lata 2010 – 2013; Uchwała nr
XLVI/332/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia
27 maja 2010 r.

Dokument zawiera charakterystykę i diagnozę, prognozowane zmiany
oraz plan poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy wraz z
projektowanym systemem gospodarowania odpadami. Podstawowe cele
długoterminowe to zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie
ich ilości i negatywnego oddziaływania.

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 Miejski w
Oławie 

44 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju gminy Lubsza; Uchwała
Nr X/108/99 z dnia 26.10.1999r.

Dokument określa wizję rozwoju i cele rozwojowe gminy w horyzoncie
10-15 lat. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych
działań na stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy w
Lubszy 

45 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy
Lubsza; Uchwały nr XXXVII/340/2006 Rady
Gminy Lubsza z dnia 31.05.2006 r.

Dokument zawiera wykaz zadań przewidzianych do realizacji wraz z
programem ich finansowania. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy w
Lubszy 

46 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony środowiska
dla gminy Lubsza na lata 2010 – 2013 z
perspektywą na lata 2014-2017; Uchwała nr
LIII/351/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia
23.09.2010 r.

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy Lubsza na
lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z
harmonogramem realizacji przedsięwzięć. Postuluje się uwzględnianie
w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z
opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko.
Mozaika ekosystemów na południe od szosy Kościerzyce – Nowe Kolnie
oraz pomiędzy Nowymi Kolniami i Odrą wskazane jako tereny
przyrodniczo cenne do ochrony przed niewłaściwym sposobem
użytkowania. W ramach zabezpieczania przed skutkami powodzi zaleca
się przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w
przypadku powodzi (pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa
użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Gminy w
Lubszy 

47 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla
gminy Lubsza na lata 2010-2013 z
perspektywą na lata 2014-2017; Uchwała nr
LIII/351/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia
23.09.2010 r.

Dokument określa cele w zakresie gospodarki odpadami i terminy och
osiągnięcia wraz z programem działań. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań 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 w
Lubszy 

48 Plany/programy/strategie/projekty Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania „Starorzecze Odry” (Gminy:
Oława, Domaniów i Jelcz-Laskowice)

Dokument zawiera wykaz celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz
wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć. Cele ogólne to
rozwój turystyki na terenie LGD oraz wykorzystanie walorów
przyrodniczo-kulturowych przy budowaniu wizerunku regionu.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania
"Starorzecze Odry" 

49 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Oławskiego na lata 2008 – 2013; Uchwała
Nr XXXV/176/2009 Rady Powiatu w Oławie z
dnia 29 kwietnia 2009 r.

Dokument wyznacza założenia i zadania rozwoju lokalnego wraz z
planem finansowym. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
w Oławie 

50 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Powiatu Oławskiego na
lata 2006-2015; Uchwała Nr XLX/303/2006
Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 września
2006 r.

Dokument zawiera analizę strategiczną powiatu, wyznacza cele i
kierunki rozwoju oraz z opisem metod wdrażania. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan zachowania
przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
w Oławie 
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51 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja powiatowego programu
ochrony środowiska oraz planu gospodarki
odpadami powiatu oławskiego na lata 2009-
2012, z perspektywą do roku 2016; uchwała
nr XLVII/235/2010 Rady Powiatu w Oławie z
dnia 24 lutego 2010 r.

Dokument zawiera charakterystykę i ocenę aktualnego stanu
środowiska oraz program jego ochrony w perspektywie
długoterminowej do 2015 roku. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań 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
powiatowy plan gospodarki
odpadami utracił ważność z mocy
prawa i aktualnie obowiązuje
krajowy i wojewódzki plan
gospodarki odpadami.

Starostwo Powiatowe
w Oławie 

52 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju powiatu wrocławskiego na
lata 2012 – 2020; Uchwała nr XIII/120/12
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28
czerwca 2012 r.

Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu powiatu, analizuje
uwarunkowania rozwoju i wskazuje na potencjalne źródła finansowania
zadań. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań
na stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu 

53 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Wrocławskiego; Uchwała nr XXII/142/04
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23
listopada 2004 r.

Dokument przedstawia kierunki działań Zarządu Powiatu na lata 2004 –
2013, m.in. przebudowę dróg powiatowych. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan zachowania
przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu 

54 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Wrocławskiego na lata 2009-2012 z
perspektywą 2013-2016

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy i wyznacza
kierunki działań systemowych. Postuluje się uwzględnianie w planach
zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań
ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, ochronę
terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo, zachowanie
istniejących kompleksów leśnych.

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.

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu 

55 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzeskiego
na lata 2004-2013; Uchwała nr
XVIII/172/2004 Rady Powiatu Brzeskiego z
dnia 29.04.2004 r.

Dokument zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej
gminy i określa zadania polegające na poprawie sytuacji na danym
obszarze. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury przewiduje
budowę mostu na rzece Odrze celem usprawnienia przejazdu w
kierunku południe- północ. Poprawa stanu środowiska naturalnego
poprzez renaturyzację doliny Odry, zagospodarowanie terenów leśnych
i wód dla turystyki.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
w Brzegu 

56 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na
lata 2007 – 2020; Uchwała nr XVII/124/08 z
dnia 28 lutego 2008 r.

Dokument przedstawia wizję rozwoju powiatu do roku 2020.
Ograniczenie zagrożenia powodziowego m.in. poprzez budowę wałów,
tworzenie polderów. Rewitalizacja i ochrona terenów zielonych poprzez
udrożnienie korytarzy ekologicznych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
w Brzegu 

57 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla
powiatu brzeskiego na lata 2009-2012 z
perspektywą na lata 2013-2016

Dokument wyznacza cele w zakresie gospodarki odpadami i terminy ich
osiągnięcia wraz z programem działań. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań 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.

Starostwo Powiatowe
w Brzegu 
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58 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony środowiska
dla powiatu brzeskiego na lata 2009 – 2012
z perspektywą 2013-2016

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy i wyznacza
kierunki działań systemowych. Postuluje się uwzględnianie w planach
zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań
ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, ochronę
terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo, zachowanie
istniejących kompleksów leśnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Starostwo Powiatowe
w Brzegu 

59 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni program inwestycyjny dla
województwa dolnośląskiego na lata 2007-
2013 realizowany przez samorząd
województwa; Uchwała Nr LIX/895/2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia
12 października 2006 r. z późn. zmianami

Potencjanie negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony obszaru
może mieć realizacja następujących inwestycji: modernizacja i
odbudowa wałów Kotowice-Siedlce, Radwanice, Blizanowice-Tresno,
Domaszków-Tarchalice, polder Lipki-Oława, Siechnice, modernizacja
prawobrzeżnego wału rzeki Odry i polderu Lipki- Oława, regulacja
koryta z odbudową obwałowania rzeki Oława.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

60 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju województwa
dolnośląskiego do 2020 roku; Uchwała Nr
XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r.

Lokalizacja we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, obszar
interwencji – Dolina Odry. Potencjanie negatywne oddziaływanie na
przedmioty ochrony obszaru może mieć realizacja następujących
działań: podniesienie atrakcyjności turystycznej dolnośląskich cieków
wodnych, przede wszystkim Odry, poprzez zagospodarowanie nabrzeży,
budowę przystani, marin i rozbudowę turystycznej floty odrzańskiej.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

61 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja studium przestrzennych
uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej
w województwie dolnośląskim 2011;
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 

62 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego 2012;
Uchwała nr XXIV/616/12 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2012 r.

Dokument określa cele, kierunki działań i zadania gospodarki odpadami
na terenie województwa. Dokument został poddany procedurze
oddziaływania na środowisko i zawiera zapisy o działaniach
kompensujących

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

63 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki 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 zawiera analizę stanu środowiska w województwie i
wyznacza cele i zadania służące poprawie jakości środowiska.
Dokument został poddany procedurze oddziaływania na środowisko i
zawiera zapisy o działaniach kompensujących.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

64 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju województwa opolskiego
do 2020 roku; Uchwała Sejmiku
Województwa Opolskiego nr XXV/325/2012 z
28 grudnia 2012 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku określa
najważniejsze kierunki działań będące odpowiedzią na zdefiniowane
wyzwania rozwojowe. Są one przypisane do 10 wyznaczonych celów
strategicznych i służących ich realizacji 36 celów operacyjnych.
Potencjalny wpływ na przedmioty ochrony może mieć realizacja
następujących działań: budowa, rozbudowa i poprawa stanu oraz
dostępności infrastruktury kulturalnej, turystycznej, uzdrowiskowej,
sportowej, wspieranie wykorzystania potencjału rzeki Odry,
dokończenie budowy i modernizacji niezbędnych wałów
przeciwpowodziowych, budowa polderów w dolinie Odry oraz budowa
zbiorników wielofunkcyjnych i małej retencji, budowa, modernizacja i
konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracyjnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego 
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65 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska Województwa
Opolskiego na lata 2012 – 2015 z
perspektywą do roku 2019; Uchwała Nr XVI
/ 216 / 2012 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r.

Dokument określa cele, kierunki działań i zadania gospodarki odpadami
na terenie województwa. Dokument został poddany procedurze
oddziaływania na środowisko i zawiera zapisy o działaniach
kompensujących.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego 

66 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego na lata 2012-2017;
Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego
Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Dokument zawiera analizę stanu środowiska w województwie i
wyznacza cele i zadania służące poprawie jakości środowiska.
Dokument został poddany procedurze oddziaływania na środowisko i
zawiera zapisy o działaniach kompensujących.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego 

67 Plany/programy/strategie/projekty Program dla Odry-2006; Dz. U. z 2001 r. Nr
1067 poz. 98

Dokument wskazuje kluczowe inwestycje w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej doliny Odry, przy zachowaniu wymogów ochrony
środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych. Inwestycje
planowane: Jaz Oława Jaz Chróścice Polder Kotowice Polder Oława-
Lipki

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Rada Ministrów,
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Programu
dla Odry-2006 -
Wojewoda Dolnośląski 

68 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. Region Wodny Środkowej Odry
SO1103, JCWP Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia
PLRW60002113337. Silnie zmieniona część wód. Wody powierzchniowe
przeznaczone do poboru wody do spożycia. JCWPd 93. Źródła
zanieczyszczeń: zrzuty z oczyszczalni ścieków komunalnych (Opole,
Popielów, Brzeg, Oława, Jelcz-Laskowice Cel środowiskowy: osiągnięcie
lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu i dobrego potencjału
ekologicznego wód w zakresie podstawowych wskaźników
biologicznych i fizyko-chemicznych wody.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Regionalny Zarząd
gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 

69 Plany/programy/strategie/projekty Koncepcja Polityki Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju

Przestrzenie o wysokich walorach przyrodniczych (wskazane do
ochrony): transmisyjne obszary dolin o największej różnorodności
biologicznej – dolina Odry; obszary węzłowe – o randze
międzynarodowej Dolina Środkowej Odry 17M. Obszary ochrony
zasobów wodnych: obszary ochrony przeciwpowodziowej w dolinach
rzeki Odry – polder Chróścice. Gospodarka wodna: kontynuacja
modernizacji drogi wodnej Odry, w celu jej dostosowania do
europejskich dróg wodnych; obszary lokalizacji infrastruktury
przeciwpowodziowej. Transport: funkcjonowanie Odrzańskiej Drogi
Wodnej, wraz z infrastrukturą hydrotechniczną (śluzy jazy) planowaną
do budowy i modernizacji. Obszar problemowy – dolina Odry.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego 

70 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 SO1103, JCWP Odra od Małej Panwi do
granic Wrocławia PLRW60002113337. Silnie zmieniona część wód, stan
zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. GRUPA
DZIAŁAŃ: P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych; P.OW.2 Ochrona, zachowanie i
przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie
dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych);
P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony.

Ministerstwo
Środowiska, Krajowy
Zarząd Gospodarki
Wodnej 
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71 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 Wrocław, Oława, Jelcz Laskowice, jako
aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu
Akcesyjnego.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne zagrożenia dla
przedmiotów ochrony

Ministerstwo
Środowiska, Krajowy
Zarząd Gospodarki
Wodnej 

72 Raporty Raport Jan Błachuta. Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu

Informacje o występowaniu i stanie przedmiotów ochrony w obszarze Istotna do oceny przedmiotów
ochrony

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

73 Raporty Raport Jan Kusznierz, Instytut Zoologiczny
Uniwersytetu Wrocławskiego

Informacje o występowaniu i stanie przedmiotów ochrony w obszarze Istotna do oceny przedmiotów
ochrony

Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego 

74 Raporty Kijora I. 2013. Raport z prac terenowych
prowadzonych w OZW Grądy w Dolinie Odry
PLH020017 w zakresie ichtiofauny.

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 

75 Raporty Malkiewicz A. 2013. Raport z prac
terenowych prowadzonych w OZW Grądy w
Dolinie Odry PLH020017 w zakresie
barczatki kataks Eriogaster catax,
czerwończyka nieparka Lycaena dispar,
modraszka nausitousa Phengaris nausithous
i modraszka telejusa Phengaris teleius.

Aktualizacja występowania przedmiotów ochrony (Eriogaster catax,
Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris nausithous) oraz
ocena ich stanu zachowania, zagrożeń i celów działań ochronnych

Kluczowa dla procesu
przygotowywania projektu planu

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

76 Raporty Smolis A. 2013. Raport z prac terenowych
prowadzonych w OZW Grądy w Dolinie Odry
PLH020017 w zakresie przeplatki maturna
Euphydryas maturna.

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

Kluczowa dla procesu
przygotowywania projektu planu

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

77 Raporty Tyszecka K. 2013. Raport z prac terenowych
prowadzonych w OZW Grądy w Dolinie Odry
PLH020017 w zakresie pachnicy dębowej
Osmoderma eremita i kozioroga dębosza
Cerambyx cerdo.

Aktualizacja występowania przedmiotów ochrony (Osmoderma eremita,
Cerambyx cerdo) oraz ocena ich stanu zachowania, zagrożeń i celów
działań ochronnych

Kluczowa dla procesu
przygotowywania projektu planu

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu 

78 Raporty Łupicki D. 2013. Raport z prac terenowych
prowadzonych w OZW Grądy w Dolinie Odry
PLH020017 w zakresie herpetofauny i
teriofauny.

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 

79 Raporty Malicki M., Śliwiński M. 2013. Raport z prac
terenowych prowadzonych w OZW Grądy w
Dolinie Odry PLH020017 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 

80 Raporty Praca zbiorowa 2010. Raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko: „Budowa, przebudowa i
modernizacja wałów przeciwpowodziowych
rzeki Odry powyżej m. Wrocławia”
realizowanego jako część projektu
Modernizacji Wrocławskiego Węzła
Wodnego

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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81 Raporty Praca zbiorowa 2010. Raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko: „Budowa drogi wojewódzkiej od
drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej
nr 455 wraz z ich węzłami”

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 

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 Grądy w Dolinie Odry leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej Europie. Obszar ostoi o powierzchni 8 348,9 ha rozciąga się wzdłuż doliny Odry, obejmując kilka
kompleksów leśnych na odcinku między Oławą a Wrocławiem. Obszar praktycznie w całości położony jest na terenie województwa dolnośląskiego, jedynie minimalna powierzchnia znajduje się w województwie opolskim.
Obszar ostoi leżący w województwie dolnośląskim rozciąga się w na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. W powiecie oławskim ostoja leży w południowym zasięgu gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-
Laskowice, oraz w północnej części gminy wiejskiej i miejskiej Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego ostoja położona jest w północno-wschodniej części gminy miejsko-wiejskiej Siechnice oraz wzdłuż południowej granicy
gminy Czernica. Najbardziej wysunięty na północ fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. Minimalna powierzchnia ostoi położona w zasięgu terytorialnym województwa opolskiego rozciąga się wąskim
pasem na terenie powiatu opolskiego, wzdłuż zachodniej granicy gminy Lubsza.
Obszar ostoi znajduje się głównie w zarządzie Nadleśnictwa Oława, w mniejszym zakresie w zasięgu granic Nadleśnictwa Brzeg i Oleśnica Śląska, jednak poza gruntami w zarządzie tych nadleśnictw. Centralny punkt obszaru
wyznaczają współrzędne geograficzne: długość E 17°15`44`` oraz szerokość N 51°1`43``.

Położenie ostoi Grądy w Dolinie Odry w odniesieniu do regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki i Richling 2011) jest następujące:
Prowincja Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja Niziny Środkowopolskie (318)
Makroregion Nizina Śląska (318.5)
Mezoregion Pradolina Wrocławska (318.52)
W mniejszym stopniu ostoja wkracza w zasięg sąsiednich mezoregionów:
Mezoregion Równina Oleśnicka (318.56)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (wg zaktualizowanej regionalizacji Tramplera, SGGW 2008) obszar ostoi położony jest w zasięgu:
                Krainy Śląskiej (V)
                               Mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej (V.16)
Mezoregionu Równiny Oleśnickiej (V.18)

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 Dolnośląska (B.5)
                Okręg Legnicko-Brzeski (B.5.1)
                               Podokręg Doliny Odry "Oława - Wrocław (205-254 km)" (B. 5.1.d)
Okręg Legnicko-Brzeski (B.5.1)
                                Podokręg Wrocławski (B. 5.1.h)
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Okręg Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich (B.5.3)
                                Podokręg Jelczański (B. 5.3.a)
Podokręg Lubszański (B. 5.3.b)

Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska (wg. Szafera 1972, zmienione Kruczyńska i in. 1997) przeważający obszar ostoi 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 Śląska (6.2)
Podokręg: Dolina Odry (6.2.1)

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

Budowa geologiczna i gleby

Obszar położony jest na terenie depresji śląsko - opolskiej, północna część obszaru leży w obrębie monokliny przedsudeckiej, obszar graniczy od zachodu ze strefą uskoków trzeciorzędowych środkowej Odry. Skały w
obrębie ostoi tworzą głównie utwory kredy, w mniejszym zakresie utwory pochodzenia triasowego. Utwory pochodzące z kredy koncentrują się w środkowej i południowej części obszar, są to głównie pietra górnej kredy:
turon, w mniejszym stopniu cenoman. Północny fragment ostoi budują utwory triasowe pochodzące z profilu skalnego zwanego kajperem. Dolną część dwudzielnego kajperu budują głównie szare piaskowce i mułowce z
rzadkimi przewarstwieniami wapieni, iłowców i węgli brunatnych pochodzenia rzecznego. Górny kajper buduje gruby kompleks czerwonych iłowców i mułowców z licznymi soczewkami gipsów i anhydrytów. Miejscami
powyżej profilu kajpru występuje retyk z czerwonawymi iłowcami i mułowcami, z rzadkimi przewarstwieniami piaskowców. Teren ostoi przecina jedna z przypuszczalnych granic tektonicznych. Na utworach trzeciorzędowych
zalegają czwartorzędowe osady pochodzące z holocenu, tworzą je głownie piaski, żwiry i mady rzeczne.
Przeważający obszar ostoi pokrywają gleby napływowe z typu gleb aluwialnych, są to mady rzeczne głównie o strukturze mad średnich i lekkich, z mozaiką mad ciężkich i bardzo lekkich. Mady tworzą terasy niższe, wyższe
terasy pokrywają gleby z działu gleb autogenicznych. Na niewielkiej powierzchni tarasów wschodnich wykształciły się gleby rdzawe i płowe. W północno - zachodnim krańcu ostoi, w okolicach Siechnic występują nieużytki
rolnicze. Stopień wilgocenia mad uzależniony jest od stanu wód powierzchniowych i gruntowych, pozostałe gleby ulegają odgórnemu okresowemu przesuszeniu.

Hydrologia

Obszar ostoi położony jest w zasięgu I-rzędowej zlewni rzeki Odry, oraz zlewni rzek niższych rzędów: Widawy, Smortawy i Oławy. Większymi dopływami Odry płynącymi na obszarze ostoi są: Oława z Zieloną, dopływ z
Kotowic, Otocznica, Smortawa z Kanałem Bystrzyckim, Młynówka Jelecka i Piskorna. Na terenie ostoi występuje wiele mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych tworzących swoistą sieć nawadniającą tereny w zasięgu
ostoi. Obszar odznacza się średnim wysokim odpływem jednostkowym na poziomie poniżej 50 l/s na km2 oraz średnim niskim odpływem jednostkowym na poziomie 0,5-1 l/s na km2. Obszar położony jest w zasięgu
występowania okresowych wezbrań wód rzecznych, przypadający na okres letni, od lipca do sierpnia. Najniższe stany wód występują tu również w okresie letnim, od czerwca do sierpnia (za: Atlas Śląska Dolnego i
Opolskiego, 2008). W okolicach Kotowic znajdują się zbiorniki wodne: Jezioro Panieńskie, Jezioro Dziewicze, Jezioro Bobrze i Czarna Łacha, zaś w okolicy Gajkowa – poeksploatacyjny zbiornik Bajkał, podobny zbiornik znajduje
się w Ratowicach. Obszar położony jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych - Pradolina Odry. Zasięg systemów wodonośnych Zbiornika Pradolina Odry sięga utworów trzeciorzędu.

Klimat

Klimat obszaru podobnie jak całego kraju jest klimatem umiarkowanym o cechach klimatu przejściowego, kontynentalno – morskiego, kształtowanego przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub
wschodniej Europy i Azji. Według danych „Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego” (Wrocław 2008) obszar ostoi położony jest w typie klimatu umiarkowanie ciepłego. Średnia temperatura roczna powietrza wynosi około 8–8,5
ºC; stycznia (-1,5 ºC), lipca 18 ºC. Suma rocznego opadu wynosi 550–600 mm. Maksimum opadów przypada na półrocze ciepłe, opady lipca wynoszą ok. 90-100 mm, natomiast minimum przypada na półrocze chłodne,
opady stycznia wynoszą ok. 30-40 mm. Pierwszy śnieg pojawia się pod koniec października, a ostatni notuje się na koniec marca. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 50–60 dni. Grubość pokrywy śnieżnej wynosi ok 10-
15 cm. Usłonecznienie roczne przekracza 1450 godzin. Wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego, co stanowi 20% udziału wiatru w skali roku, drugorzędowym kierunkiem wiatru jest południowo–wschodni i stanowi on
17% udziału wiatru w skali roku. Średnia prędkość wiatrów oscyluje w granicach 3–3,5m/s. Okres wegetacyjny jest najdłuższy w kraju i trwa około 225 dni (na podstawie Opracowania ekofizjograficznego dla województwa
dolnośląskiego, Wrocław 2005).

Struktura krajobrazu
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Obszar ostoi położony jest w obrębie Pradoliny Wrocławskiej, w sąsiedztwie obszaru rozciągają się rozległe równiny i doliny dopływów Odry. Rozległy obszar ostoi kształtują holoceńskie dna dolin rzecznych. Wschodnią i
południowo-zachodnią stronę ostoi otaczają równinne terasy niskie z pradolinami plejstoceńskimi. Wzdłuż zachodniej granicy obszaru, na odcinku Oława – Wrocław występują równinne terasy akumulacyjne i erozyjno-
denudacyjne. Obszar położony jest na średniej wysokości 125 m n.p.m. maksymalna wysokość wynosi 137 m n.p.m., najniższy punkt ostoi położony jest na wysokości 117 m n.p.m. Obszar między dolinami rzek Oława i
Ślęża budują wysoczyzny morenowe zdenudowane. Krajobraz obszaru kształtują doliny licznych cieków, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Przestrzeń ostoi porastają zbiorowiska leśne tworząc mozaikę z
licznymi polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami.

Korytarze ekologiczne

Obszar położony jest na terenie międzynarodowego obszaru węzłowego granicząc od południowego - wschodu z krajowym obszarem węzłowym. Ostoja położona jest na terenie jednego z krajowych korytarzy ekologicznych
- Korytarza Południowo-Centralnego, stanowiącego odcinek łączący większe chronione kompleksy, tj. Dolinę Baryczy i Bory Dolnośląskie. Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) łączy Roztocze, Puszczę Solską z Lasami
Janowskimi, następnie przechodzi lasami wzdłuż doliny Wisły. Potem 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 (wg. Jędrzejewski i in., 2006).

Istniejące formy ochrony

W granicach obszaru, w jego południowej części położone są cztery rezerwaty przyrody.
rezerwat przyrody „Grodzisko Ryczyńskie” o powierzchni 1,82 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.03.1958 roku (MP Nr 36 poz. 205), następnie zmienione zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1.07.1964 roku (MP Nr 48 poz. 236) oraz zarządzeniem Nr 3 RDOŚ we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 roku (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 347).
rezerwat przyrody „Kanigóra” o powierzchni 5,4 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.03.1958 roku (MP Nr 37 poz. 216), następnie zmienione zarządzeniem Nr 5 RDOŚ we
Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 roku (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 349).
rezerwat przyrody „Łacha Jelcz” o powierzchni 6,9 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 24.04.1954 roku (MP Nr A-46 poz. 650).
rezerwat przyrody „Zwierzyniec” o powierzchni 8,55 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16.01.1958 roku (MP Nr 10 poz. 63), następnie zmienione zarządzeniem Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25.08.1964 roku (MP Nr 65 poz. 307), oraz zarządzeniem Nr 14 RDOŚ we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 roku (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 358).

W południowo - zachodniej części ostoi znajduje się użytek ekologiczny – „Stanowisko występowania zimowita jesiennego”, użytek o powierzchni 2,17 ha, powołany został rozporządzeniem Nr 1 Wojewody
Wrocławskiego z dnia 5 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia indywidualnej formy ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 2 z dnia 18.03.1994r. poz.12), następnie zmieniony rozporządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego Nr 47 z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo - krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 185 z dnia 2.09.2002 r. poz. 2615).
Południowo - wschodni fragment ostoi sąsiaduje z zasięgiem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, powołanego rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 roku (Dz.U. Woj. Opolskiego Nr 38, poz.
255 z 1999 roku) w celu zachowania najcenniejszych obszarów leśnych i wodno - błotnych nizinnej części Opolszczyzny. Powierzchnia parku wynosi 52 636,50 ha, wokół parku nie utworzono otuliny. Park posiada aktualny
plan ochrony, zatwierdzony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 4, poz. 76 z 2007 roku).

Zgodnie z rejestrem form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2013 r. w granicach obszaru zlokalizowanych jest sześć pomników przyrody. Trzy z nich znajdują się na
terenie gminy Oława – są to dwie grupy dębu szypułkowego oraz pojedynczy okaz tego gatunku. Na terenie gminy Jelcz-Laskowice znajdują się trzy kolejne pomniki przyrody – dwa pojedyncze okazy dębu szypułkowego
oraz jedna grupa tego gatunku.

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000

W północnej części obszar ostoi pokrywa się z zasięgiem obszaru specjalnej ochrony ptaków Grądy w Dolinie Odry PLB02002.

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju

Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych i użytkowanych rolniczo. W niewielkiej części pokrywa się z zasięgiem pól wodonośnych znajdującym się pod zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Główną działalnością realizowaną w granicach obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej. Na gruntach rolnych w obszarze utrzymuje się dotychczasowe ich użytkowanie. Miejscami
jednak jest ono intensyfikowane, co objawia się zamianą użytków zielonych na grunty orne. Z kolei inne tereny są porzucane w związku ze spadkiem opłacalności ich użytkowania. W obszarze obserwuje się także jego
wykorzystanie pod kątem pszczelarstwa, łowiectwa, wędkarstwa i turystyki. Mają one jednak mniejsze znaczenie. Przewiduje się, że duże znaczenie i wpływ na przedmioty ochrony części obszaru będzie miała w kolejnych
latach intensywnie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru, a co za tym idzie zwiększające się zapotrzebowanie na infrastrukturę.

 

24



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

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

Z uwagi na brak szczegółowych informacji o własności tabela opracowana została oddzielnie w
oparciu o dane CORINE i umieszczona w załączniku

Skarb Państwa 0
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

1 Zmiana Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia.
Uchwała nr L/1467/10 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 20
maja 2010 r.

Urząd Miejski Wrocławia Fragment ostoi w granicach miasta należy do zespołu urbanistycznego
Doliny Odry i Oławy (NRZ) oraz Opatowice Wypoczynkowe (ZIEL),
Opatowice (SIEL) i leży w Oławskim Zespole Dzielnicowym (Las
Strachociński). Postuluje się objęcie ochroną, jako użytek ekologiczny, wraz
z obszarami przyległymi zbiorników starorzecza Odry w rejonie Strachocina i
Wojnowa. Obszar, na którym będą rozmieszczone inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla których zamierza się sporządzić
plany miejscowe, w wyniku których może nastąpić zmiana przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych. Obszar przeprowadzenia wód powodziowych –
planowany zasięg wody 1%. Wzdłuż Odry biegnie rowerowy „Szlak Odry”
oraz dwa szlaki rekreacyjne.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk przyrodniczych
3150, 6410, 6510 oraz
zwierząt kozioróg dębosz,
pachnica dębowa, bóbr
europejski

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.
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2 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego nr 114 dla
zespołu urbanistycznego
Opatowice oraz części
Makrownętrza Odry. Uchwała
Nr LV/3292/06 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 14 września
2006 r.

Urząd Miejski Wrocławia Fragment ostoi w granicach planu obejmuje teren przepływu wód
powodziowych - polder rzeki Odry. Przeznaczenie uzupełniające: łąki, zieleń
łęgowa i wysoka oraz parki, ogrody działkowe, cmentarze. Obowiązuje zakaz
zabudowy z wyjątkiem urządzeń hydrotechnicznych; zakaz budowy
ogrodzeń, małej architektury, boisk, stawów i sadzawek oraz prowadzenia
upraw polowych, sadowniczych i ogrodniczych. Całość obszaru objętego
planem leży w granicach projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina
Odry II”, dla którego przepisy szczególne zostaną określone w
Rozporządzeniu Wojewody i będą obowiązywać z dniem ogłoszenia tego
Rozporządzenia.

Zapisy Planu nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
kozioróg dębosz.

Obszary projektowanego Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura
2000 Grądy w Dolinie Odry oraz
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków
Natura 2000 Grądy Odrzańskie,
oznaczone na rysunku planu, należą
do terenów chronionych, zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony
przyrody. Działania przewidziane
według ustaleń planu należy
realizować z zastosowaniem środków
minimalizujących i kompensujących
negatywne oddziaływania na
środowisko przyrodnicze.

3 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego nr 365 w rejonie
wschodnich odcinków rzek Odry
i Oławy we Wrocławiu

Urząd Miejski Wrocławia Przedmioty ochrony znajdują się na terenach przeznaczonych pod zieleń
terenów wodonośnych – tereny zieleni oraz tereny obiektów poboru i
uzdatniania wody. Wyznacza się granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów 20ZP (Wyspa
Opatowicka). Przeznaczenie: zieleń rekreacyjna, zieleń leśno-parkowa,
gastronomia, szalety, infrastruktura drogowa, obiekty infrastruktury
technicznej. Obszar przeprowadzenia wód powodziowych – planowany zasięg
wody 1%. Przez obszar przebiega korytarz usytuowania napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV oraz znajdują się obszary możliwego
sytuowania słupów napowietrznej poza siedliskami przyrodniczymi i
stanowiskami gatunków chronionych.

Zapisy Planu nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 3150, 6410, 6510
oraz zwierząt: bóbr
europejski.

Dokument został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko.

4 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego nr 246 dla
obszaru położonego na północ
od ulicy Krakowskiej w rejonie
Parku Wschodniego we
Wrocławiu

Urząd Miejski Wrocławia Przedmiot ochrony znajduje się na terenie wyznaczonym jako 4ZP, 5ZP dla
którego podstawowe przeznaczenie to zieleń parkowa, wody
powierzchniowe, a także place zabaw, łąki rekreacyjne, skwery, urządzenia
sportowe, przystanie, szalety, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi piesze.

Zapisy Planu nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze: bóbr
europejski.

Dokument został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko.

5 Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Siechnice. Uchwała nr
XXXIX/291/10 Rady Miejskiej w
Siechnicach z dnia 19 sierpnia
2010 r.

Urząd Miejski w Siechnicach Fragment ostoi w granicach gminy znajduje się w trzeciej strefie
zagospodarowania, obejmującej tereny istniejących polderów Oławka i
Blizanowice-Trestno oraz międzywala rzeki Odry i tereny lasów łęgowych.
Na obszarze gminy planowane jest utworzenie Parku Krajobrazowego –
„Dolina Odry II”. Przedmioty ochrony znajdują się na terenach wyznaczonych
w Studium jako tereny ujęć wody, tereny upraw polowych, tereny wód
otwartych, tereny leśne i zadrzewione, tereny użytków ekologicznych. W
niniejszym studium uwzględniono możliwość realizacji kilku inwestycji o
ponadlokalnym znaczeniu, które mogą znacząco oddziaływać na cele i
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów:
przebudowa linii kolejowej nr 277 Wrocław Brochów – Opole, budowa
nowego gazociągu wysokiego ciśnienia Ołtaszyn-Kiełczów, planowane
modernizacje wałów przeciwpowodziowych wchodzących w skład
Wrocławskiego Węzła Wodnego na terenie obrębów Radwanice, Blizanowice-
Trestno, Siechnice oraz Kotowice, przewidywana możliwość realizacji
przystani wodnych na rzece Odrze w Trestnie, Kotowicach na Uracie oraz w
Kotowicach na Wyspie Ratowickiej.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 2330, 3150, 6120,
6410, 6440, 6510, 9170,
91E0, 91F0 oraz zwierząt:
kozioróg dębosz, pachnica
dębowa, bóbr europejski,
wydra.

Przy projektowaniu i realizacji
wszelkich inwestycji mogących
znacznie oddziaływać na siedliska
przyrodnicze i gatunki, których
ochrona jest celem utworzenia
obszaru Natura 2000 priorytet
powinna stanowić dbałość o
utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego doliny i nie pogorszenie
stanu zachowania tych siedlisk
przyrodniczych i gatunków. Dokument
poddany został procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko i zawiera zapisy dotyczące
działań kompensujących.
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6 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
obejmującego części obrębów
Siechnice, Kotowice i Groblice w
gminie Święta Katarzyna.
Uchwała Nr XLVI/354/06 Rady
Gminy Święta Katarzyna z dnia 5
października 2006 r.

Urząd Miejski w Siechnicach Celem planu jest określenie turystyczno - rekreacyjnego przeznaczenia
obszaru objętego granicami opracowania z uwzględnieniem decyzji
związanych z utworzeniem Parku Krajobrazowego Dolina Odry II oraz
ochrony przeciwpowodziowej obszaru opracowania. Przedmioty ochrony
zlokalizowane są na terenach oznaczonych w Planie jako tereny lasów,
tereny leśne niezalesione, tereny wód otwartych stojących i płynących,
tereny użytków ekologicznych, tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk.

Zapisy Planu nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 2330, 3150, 6120,
6410, 6440, 6510, 9170,
91E0, 91F0 oraz zwierząt:
pachnica dębowa, bóbr
europejski, wydra.

Na obszarze planu zakazuje się
lokalizowania wszelkich nowych
inwestycji negatywnie wpływających
na środowisko (w rozumieniu
niniejszej uchwały) z wyjątkami •
projektowanej linii
elektroenergetycznej o napięciu
400kV • projektowanej linii
elektroenergetycznej o napięciu
110kV • umocnień istniejących wałów
• inwestycji polegającej na budowie
zbiornika retencyjnego służącego
gospodarce przeciwpowodziowej, •
inwestycji związanych z hodowlą koni
• inwestycji związanej z wydobyciem
kruszywa Dokument nie został
poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

7 Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czernica.
Uchwała Nr XXII/198/2012 Rady
Gminy Czernica z dnia 20
listopada 2012r.

Urząd Gminy Czernica Fragment ostoi w granicach gminy zakwalifikowano do obszarów
funkcjonalnych z grupy obszarów chronionych: ekosystemy wodno – łąkowo -
leśne obejmują doliny rzek: Widawy i Odry wraz z przyległymi do nich
kompleksami łąk, pastwisk i lasów. Przedmioty ochrony zlokalizowane są na
terenach oznaczonych w studium jako tereny lasów, tereny większych
zadrzewień i zakrzaczeń, tereny nieużytków, Odra i większe zbiorniki wodne
oraz grunty gleb wyższych klas bonitacyjnych (l-lll oraz lV), w granicach
projektowanego „Nadodrzańskiego Oławsko-Wrocławskiego Parku
Krajobrazowego”. W okolicy Ratowic i Jelcza występuje złoże kruszyw
naturalnych „Łęg”. Podjęcie wydobycia kopaliny byłoby częściowo w
konflikcie z walorami łąk łęgowych oraz projektowanego parku
krajobrazowego. Działania w obrębie ekosystemów wodno – łąkowo - leśnych
powinny zmierzać do: zachowania istniejącej obudowy biologicznej cieków;
zakazu lokalizacji inwestycji kubaturowych; zakazu zabudowy poprzecznej
dna dolin rzecznych.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 3150, 6510, 91F0
oraz zwierząt: kozioróg
dębosz, pachnica dębowa
bóbr europejski, wydra.

W granicach wskazanych w niniejszym
studium obszarów funkcjonalnych z
grupy obszarów chronionych należy
wprowadzić zakaz zabudowy.
Dokument poddany został procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko i zawiera zapisy dotyczące
działań kompensujących.

8 Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jelcz
Laskowice Uchwała nr
XLII/253/2005 Rady Miejskiej w
Jelczu-Laskowicach z dnia 23
listopada 2005 r.

Urząd Miasta i Gminy Jelcz –
Laskowice

Fragment ostoi w granicach gminy zlokalizowany jest na terenach rolniczej i
leśnej przestrzeni produkcyjnej, wód i zieleni. Przedmioty ochrony
zlokalizowane są na terenach oznaczonych w studium jako tereny lasów i
gruntów leśnych, wód powierzchniowych stojących oraz tereny rolnicze
wyłączone z zainwestowania. Wskazanie w obszarze lokalizacji trzech
proponowanych użytków ekologicznych obejmujących starorzecza Odry.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 3150, 6210, 6430,
6510, 9170, 9190, 91E0,
91F0 oraz zwierząt:
kozioróg dębosz, pachnica
dębowa, bóbr europejski,
wydra.

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.
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9 Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Oława.
Uchwała nr XXV/141/2012 Rady
Gminy Oława z dnia 27 lutego
2012 r.

Urząd Gminy Oława Fragment ostoi w granicach gminy znajduje się w strefie pradoliny rzeki
Odry, na terenach zakwalifikowanych jako tereny zieleni nieurządzonej oraz
wód powierzchniowych (ZE), tereny rolne (R), tereny lasów i dolesień (ZL).
W granicach obszaru znajduje się polder Lipki-Oława (istniejący) oraz
Kotowice (nieprzewidywany do realizacji).

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 3150, 6410, 6430,
6440, 6510, 9170, 9190,
91E0, 91F0 oraz zwierząt:
kozioróg dębosz, pachnica
dębowa, bóbr europejski,
wydra.

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

10 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w
obrębie wsi Siedlce i Zakrzów w
gminie Oława. Uchwała Nr
LXI/390/2010 Rady Gminy
Oława z dnia 15 października
2010 r.

Urząd Gminy Oława Plan obejmuje fragment ostoi w sąsiedztwie wsi Siedlce i Zakrzów.
Dokument określa ścisłe zasady zabudowy obszaru, wyznacza linie
zabudowy, strefy ochrony oraz przeznaczenie terenów. Przedmioty ochrony
zinwentaryzowano na terenach lasów i zieleni nieurządzonej.

Zapisy Planu nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze:
siedlisk 3150, 6430, 6440,
6510, 9170, 9190, 91F0
oraz zwierząt: kozioróg
dębosz, pachnica dębowa,
bóbr europejski, wydra.

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

11 Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
gminy Lubsza. Uchwała nr
XXVII/260/2001 Rady Gminy
Lubsza dnia 30 października
2001 r. Tekst jednolity Uchwała
Nr XXVII/38/2001 z dnia
17.02.2011 r.

Urząd Gminy w Lubszy W granicach obszaru znajduje się niewielki fragment w zachodniej części
gminy, zakwalifikowany jako tereny leśne.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotu
ochrony w obszarze:
siedliska 91F0.

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

12 Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lubsza.
Uchwała Nr XXV/252/2005 Rady
Gminy Lubsza z dnia 25 lutego
2005 r.

Urząd Gminy w Lubszy Fragment ostoi w granicach gminy obejmuje tereny leśne. W zakresie
ochrony środowiska obowiązuje zasada ochrony istniejących zalesień i
zadrzewień.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotu
ochrony w obszarze:
siedliska 91F0.

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

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

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Fragment ostoi w województwie dolnośląskim został wyodrębniony jako
obszar problemowy Pasmo Odry, stanowiące oś rozwoju gospodarczego
województwa, będące obszarem o szczególnym zagrożeniu powodziowym i
dużych walorach przyrodniczych. W granicach ostoi pomiędzy Wrocławiem a
Oławą wyznaczono rzeczny korytarz ekologiczny o znaczeniu
ponadlokalnym, wymagający na tym odcinku szczególnej ochrony. W
granicach ostoi biegnie planowana obwodnica aglomeracji wrocławskiej,
odcinek Oleśnica – Jelcz- Laskowice – Oława, z budową nowego mostu na
Odrze, a także postulowana linia Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź –
Wrocław/Poznań. W granicach ostoi biegną projektowane sieci infrastruktury
technicznej: sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Jest to strefa zróżnicowanych
ograniczeń dla rozwoju ochrony przeciwpowodziowej wynikających z
ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu. W granicach
ostoi planowana jest budowa polderów sterowanych: Domaszków –
Tarchalice.

Potencjalnie negatywny
wpływ na stan zachowania
przedmiotów ochrony w
obszarze mogą mieć
planowane inwestycje celu
publicznego.

Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.
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14 Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
dolnośląskiego. Projekt zmiany
planu. WBU. Wrocław, kwiecień
2010.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Jest to strefa zintegrowanej ochrony walorów środowiska przyrodniczego,
kulturowego i krajobrazu oraz obszar najwyższej ochrony. Konfliktowe
odcinki sieci infrastruktury komunikacyjnej (główne szlaki drogowe i
kolejowe o dużym natężeniu ruchu) i technicznej (gazociągi wysokoprężne).

Potencjalnie negatywny
wpływ na stan zachowania
przedmiotów ochrony w
obszarze mogą mieć
planowane inwestycje celu
publicznego.

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

15 Studium zagospodarowania
przestrzennego pasma Odry.
Studium jest częścią planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa
dolnośląskiego, wchodzi w jego
skład jako studium obszaru
problemowego.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Celem głównym opracowania jest przyczynienie się do zapewnienia
optymalnego zrównoważonego rozwoju obszaru w obrębie pasma Odry.
Wskazanie zadań w zakresie zasobów leśnych: zwiększenie lesistości
obszaru, przebudowa drzewostanów, odtworzenie i uzupełnienie istniejącej
sieci wodnomelioracyjnej (gm. Czernica, Jelcz-Laskowice, Oława) Wskazanie
zadań w zakresie ochrony przyrody: powiększenie istniejących rezerwatów
przyrody Łacha Jelcz, Zwierzyniec i Grodziska Ryczyńskie, utworzenie Parku
Krajobrazowego Dolina Odry II. Wskazanie zadań w zakresie turystyki:
stworzenie systemu turystyki przyrodniczej, kulturowo-krajoznawczej oraz
kwalifikowanej (przystanie w Jelczu i Czernicy). Wskazanie obszarów
inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: budowa nowych wałów i
modernizacja istniejących. Wskazanie obszarów inwestycji w zakresie
inwestycji elektroenergetycznych: realizacja elektrowni wodnych na Odrze w
Rędzinie, Ratowicach, Oławie. Wskazanie obszarów inwestycji w zakresie
komunikacji: budowa obwodnicy Wrocławia i Oławy oraz przepraw
mostowych, modernizacja linii kolejowej 277 Wrocław Brochów-Opole,
odtworzenie i modernizacja regulacji szlaku żeglugowego na Odrze
swobodnie płynącej. Przewidywane są do remontu i modernizacji dla
uzyskania III klasy dróg wodnych wg klasyfikacji międzynarodowej: śluzy
długie Lipki, Oława, Ratowice, Janowice.

Potencjalnie negatywny
wpływ na stan zachowania
przedmiotów ochrony w
obszarze mogą mieć
planowane inwestycje celu
publicznego.

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

16 Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
opolskiego Uchwała nr
XLVIII/505/2010 Sejmiku
województwa Opolskiego z dnia
28 września 2010 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Dolina Odry – ponadregionalny obszar problemowy, brzesko-grodkowski
regionalny obszar problemowy Obszar ekstensywnego zagospodarowania
(otwarty) leśno-rolny i rolny, cel – stabilizacja i wzmocnienie poprzez
ochronę i rozbudowę systemu obszarów chronionych Obszar zalewowy
Korytarz ekologiczny dolinny o znaczeniu międzynarodowym 19M Dolina
Odry; obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 17K Dolina Odry. Obszar
rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Zapisy Studium nie wpłyną
negatywnie na stan
zachowania przedmiotu
ochrony w obszarze:
siedliska 91F0.

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

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

Owady
1 1074 Barczatka kataks C 1 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie badań terenowych ocenie stanu zachowania poddano 100% miejsc

występowania gatunku (aktualnie 1 stanowisko).
2 1060 Czerwończyk nieparek B 7 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie badań terenowych weryfikacji poddano większość znanych stanowisk

występowania tego gatunku.
3 1088 Kozioróg dębosz B 237 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie badań terenowych dokonano szczegółowej inwentaryzacji stanowisk gatunku w

całym obszarze Natura 2000.
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4 1061 Modraszek nausitous B 8 Zobacz na mapie niezadowalajacy Gatunek wymaga uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie oceny stanu zachowania
populacji oraz siedliska.

5 1059 Modraszek telejus B 12 Zobacz na mapie niezadowalajacy Gatunek wymaga uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie oceny stanu zachowania
populacji oraz siedliska.

6 1084 Pachnica dębowa B 69 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie badań terenowych dokonano szczegółowej inwentaryzacji stanowisk gatunku w
całym obszarze Natura 2000.

7 1052 Przeplatka maturna B 1 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie badań terenowych weryfikacji poddano większość znanych stanowisk
występowania tego gatunku i potwierdzono jego występowanie tylko w jednej lokalizacji
w obszarze.

Płazy
1 1188 Kumak nizinny B 36 Zobacz na mapie niezadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk

gatunku oraz potwierdzono jego obecność w większości znanych wcześniej lokalizacji
oraz w kilku nowych zinwentaryzowanych w trakcie prac terenowych.

2 1166 Traszka grzebieniasta B 32 Zobacz na mapie niezadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk
gatunku oraz potwierdzono jego obecność w większości znanych wcześniej lokalizacji
oraz w kilku nowych zinwentaryzowanych w trakcie prac terenowych.

Ryby i Minogi
1 1130 Boleń C 6 Zobacz na mapie zadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk

gatunku we wszystkich większych rzekach obszaru oraz zbiornikach o dużej powierzchni.
Informacje o gatunku uzupełniono także w oparciu o informacje zawarte w operatach
rybackich dla tego terenu.

2 1124 Kiełb białopłetwy C 1 Zobacz na mapie zadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk
gatunku we wszystkich większych rzekach obszaru oraz zbiornikach o dużej powierzchni.
Informacje o gatunku uzupełniono także w oparciu o informacje zawarte w operatach
rybackich dla tego terenu.

3 1149 Koza C 3 Zobacz na mapie zadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk
gatunku we wszystkich większych rzekach obszaru oraz zbiornikach o dużej powierzchni.
Informacje o gatunku uzupełniono także w oparciu o informacje zawarte w operatach
rybackich dla tego terenu.

4 1146 Koza złotawa C 1 Zobacz na mapie zadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk
gatunku we wszystkich większych rzekach obszaru oraz zbiornikach o dużej powierzchni.
Informacje o gatunku uzupełniono także w oparciu o informacje zawarte w operatach
rybackich dla tego terenu.

5 1145 Piskorz C 14 Zobacz na mapie zadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk
gatunku we wszystkich większych rzekach obszaru oraz zbiornikach o dużej powierzchni.
Informacje o gatunku uzupełniono także w oparciu o informacje zawarte w operatach
rybackich dla tego terenu.

6 1134 Różanka C 8 Zobacz na mapie zadowalajacy W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedlisk
gatunku we wszystkich większych rzekach obszaru oraz zbiornikach o dużej powierzchni.
Informacje o gatunku uzupełniono także w oparciu o informacje zawarte w operatach
rybackich dla tego terenu.

Siedliska przyrodnicze
1 6120 *Ciepłolubne, śródlądowe

murawy napiaskowe
B 16.53 Zobacz na mapie zadowalający Siedlisko występuje jedynie na terenach pól wodonośnych Wrocławia. W ramach prac

terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska we wszystkich
jego zinwentaryzowanych lokalizacjach.

2 7230 Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

- 0.00 Zobacz na mapie zadowalający Planowane usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony.
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3 9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

A 102.08 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska
we wszystkich zinwentaryzowanych lokalizacji.

4 9190 Kwaśne dąbrowy - 0.00 Zobacz na mapie zadowalający Planowane usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony.
5 6440 Łąki selernicowe A 60.44 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska

w większości zinwentaryzowanych lokalizacji.
6 91E0 *Łęgi wierzbowe, topolowe,

olszowe i jesionowe
A 103.25 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska

w większości zinwentaryzowanych lokalizacji.
7 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-

-jesionowe
A 2546.89 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska

w większości zinwentaryzowanych lokalizacji.
8 6210 *Murawy kserotermiczne - 0.43 Zobacz na mapie zadowalający Planowane usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony.
9 6510 Niżowe i górskie świeże łąki

użytkowane ekstensywnie
B 319.33 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska

w większości zinwentaryzowanych lokalizacji.
10 3150 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

A 108.47 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska
w większości zinwentaryzowanych lokalizacji.

11 2330 Wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi

- 0.47 Zobacz na mapie zadowalający Planowane usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony.

12 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla
nadrzeczne

B 9.89 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska
we wszystkich zinwentaryzowanych lokalizacji.

13 6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

B 260.41 Zobacz na mapie zadowalający W ramach prac terenowych na potrzeby projektu planu wykonano oceny stanu siedliska
w większości zinwentaryzowanych lokalizacji.

Ssaki
1 1337 Bóbr europejski (euroazjatycki) B 66 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano obserwacje terenowe i w

oparciu o ślady żerowania oraz tamy i żeremia określono stan zachowania populacji
gatunku w obszarze.

2 1308 Mopek C 1 Zobacz na mapie niezadowalajacy Konieczne jest wykonanie badań terenowych - uzupełnienie stanu wiedzy mających na
celu określenie stopnia wykorzystania obszaru Natura 2000 oraz jego znaczenia dla
gatunku.

3 1324 Nocek duży C 1 Zobacz na mapie niezadowalajacy Konieczne jest wykonanie badań terenowych - uzupełnienie stanu wiedzy mających na
celu określenie stopnia wykorzystania obszaru Natura 2000 oraz jego znaczenia dla
gatunku.

4 1318 Nocek łydkowłosy C 1 Zobacz na mapie niezadowalajacy Konieczne jest wykonanie badań terenowych - uzupełnienie stanu wiedzy mających na
celu określenie stopnia wykorzystania obszaru Natura 2000 oraz jego znaczenia dla
gatunku.

5 1355 Wydra B 28 Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano obserwacje terenowe i w
oparciu o ślady bytowania określono stan zachowania populacji gatunku w obszarze.

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

Kod siedliska: 2330

Nazwa typu siedliska: Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
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Charakterystyka: Siedlisko obejmuje inicjalne stadia sukcesji roślinności na śródlądowych wydmach związanych z działaniem lodowców lub procesami fluwialnymi w dolinach dużych rzek. Dotychczas podawany był
jeden płat siedliska, zlokalizowany na wschód od Kotowic. Obecnie powierzchnia jest gęsto zarośnięta krzewami, a w runie dominuje trzcinnik piaskowy. Nie stwierdzono tam obecności zbiorowisk roślinnych
pozwalających na zidentyfikowanie siedliska 2330. Jednocześnie odkryty został nowy, nieznany dotąd płat siedliska, pomiędzy miejscowościami Stary Otok i Janików. Płat ma charakter inicjalnej murawy napiaskowej w
miejscu kulminacji śródlądowej wydmy. Jest to siedlisko pochodzenia antropogenicznego, powstałe na skutek wydobycia piasku. Otoczenie wydmy stanowi gospodarczy las sosnowy, jednak dalsza sukcesja jest hamowana
przez sam charakter siedliska. Podłoże jest jednorodnie piaszczyste i stanowi idealne warunki dla rozwoju m.in. szczotlichy siwej Corynephorus canescens, której towarzyszą gatunki jednoroczne. Wyniki prac nie
wskazują innych miejsc w obszarze, gdzie siedlisko wykształciło się w postaci i powierzchni, która byłaby istotna dla uznania tego typu siedliska za przedmiot ochrony. Ze względu na niewielką powierzchnię siedliska,
jego genezę oraz brak występowania procesu eolicznego proponuje się zmianę oceny reprezentatywności do wartości D.
Ranga w obszarze: Według SDF ocena ogólna – B (dobra); aktualizacja rozpoznania przeprowadzona na potrzeby niniejszego planu wskazuje na zasadność obniżenia oceny reprezentatywności do wartości D
(nieznacząca)
Stan zachowania w obszarze: nie ocenia się
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: 1,7/0,02 (dane z SDF); 0,47/0,01 (po weryfikacji i pomiarze powierzchni płatu wykształconego antropogenicznie)
Zagrożenia istniejące: Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania siedlisku oceny D - nieznacząca.
Zagrożenia potencjalne: -

Kod siedliska: 3150

Nazwa typu siedliska: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Charakterystyka: Starorzecza są jednym z najbardziej charakterystycznych dla doliny Odry typów siedlisk przyrodniczych. W dostępnych materiałach pojawia się informacja o 83 zinwentaryzowanych dotąd w ostoi
starorzeczach. Część z nich jest śladem dawnych procesów fluwialnych związanych z przemieszczaniem się koryta rzeki w obrębie doliny. Inne powstały w wyniku późniejszych regulacji i skrócenia biegu Odry.
Największe odrzańskie starorzecza charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zbiorowisk. Występują tu zbiorowiska roślin wodnych zakorzenionych w dnie, zbiorowiska roślin o liściach pływających oraz zbiorowiska
szuwarowe (głównie trzciny pospolitej Phragmites australis) na brzegach zbiorników. Charakterystyczne dla ostoi są bogate populacje salwinii pływającej i kotewki orzecha wodnego, grążel żółty występuje w niemal
każdym większym starorzeczu. Dzięki zlokalizowaniu w międzywalu zachowana jest ciągłość ekologiczna płatów siedliska (w trakcie wezbrań i zalewów dochodzi do wymiany osobników izolowanych wcześniej w
poszczególnych zbiornikach). Są to siedliska o bardzo dobrze zachowanej strukturze i z typową wykształconą roślinnością, jednak wiele z nich ulega wypłycaniu w wyniku zarastania szuwarem trzcinowym. Mniejsze
zbiorniki mają nieco uproszczoną strukturę, z tylko niewielką powierzchnią szuwaru, w skrajnych przypadkach bez roślinności towarzyszącej. Natomiast większe zbiorniki znajdujące się w pobliżu siedzib ludzkich
wykorzystywane są w celach rekreacyjnych, w tym wędkarskich. Wiele z nich połączonych jest systemem kanałów, na których znajdują się stare urządzenia hydrotechniczne, a w niektórych miejscach (np. na terenie
MPWiK we Wrocławiu) mają bezpośrednie połączenie z korytem rzeki Oławy. Nie umniejsza to jednak wartości przyrodniczych tych ekosystemów.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – A (doskonała)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2009-2011 w granicach 29 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego
zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 62,07%. W sześciu obszarach stan ochrony określono jako właściwy (FV) – 20,69%, zaś w pięciu jako zły (U2) –
17,24%. Na terenie OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 zlokalizowano 17 stanowisk monitoringowych. Stan siedliska na sześciu z nich określono jako właściwy (FV) – 35,29%, na dziesięciu jako niezadowalający (U1)
– 58,82%, a na jednym jako zły (U2) – 5,88%. 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 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 2012-04-18).
Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 228,7/2,74 (dane z SDF); 108,47/1,3 (po weryfikacji)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru; K02.02 - nagromadzenie materii organicznej -
sukcesywne zmniejszanie się powierzchni zbiornika w wyniku rozrostu szuwaru i wypłycania misy zbiornika z powodu naturalnych procesów ekologicznych. Dotyczy płatu nr B616.
Zagrożenia potencjalne: H01 - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi, głównie spływem nawozów z pól uprawnych,
J02.05 - Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie - zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami; K02.02 - nagromadzenie materii organicznej - sukcesywne
zmniejszanie się powierzchni zbiornika w wyniku rozrostu szuwaru i wypłycania misy zbiornika z powodu naturalnych procesów ekologicznych. Dotyczy płatu nr 1286.

Kod siedliska: 6120

Nazwa typu siedliska: Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
Charakterystyka: Śródlądowe murawy napiaskowe to ciepłolubne siedlisko w postaci zbiorowisk niskich, luźnych i barwnych zbiorowisk trawiastych, o wyraźnie kępiastej budowie i bogatej florze naczyniowej. Kształtuje
się zwykle na ubogich i lekkich glebach wytworzonych z piasków zwałowych lub żwirów o niskim poziomie wody gruntowej. W dolinie Odry tego typu miejsca najczęściej skupiają się na terasie akumulacyjnej, gdzie
zalegają pokłady piasków rzecznych lub na krawędziach doliny na piaszczystych wyniesieniach wydmowych. Na obszarze OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017, siedlisko to występuje tylko w obrębie pól wodonośnych
w postaci dużych płatów muraw. Skład gatunkowy tych siedlisk wyróżnia je na tle sąsiadujących łąk, jednak ich trzon tworzą rośliny kosmopolityczne (np. wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias) i brakuje w nich
cennych składników flory. Pomimo trwałości siedliska, może mieć sztuczną genezę i być miejscem dawnego składowania piasku pozyskanego w momencie utworzenia sztucznych zbiorników wodnych. Tezę tą popiera
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fakt, iż poza obszarem pól wodonośnych nie stwierdzono występowania tego typu siedliska.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra);
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2007-2008 na 45 stanowiskach położonych w granicach 8 obszarów Natura 2000 w
regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w trzech obszarach uznano za właściwy (FV) – 37,5%, w trzech za zły (U2) – 37,5%, zaś w dwóch za niezadowalający (U1) – 25% (Zestawienie
wyników monitoringu siedliska 6120 w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2007-2008 dla parametru Ocena ogólna. http://www.iop.krakow.pl, data dostępu:
19.11.2012 r.).
Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 16,7/0,2 (dane z SDF); 16,53/0,2 (po weryfikacji)
Zagrożenia istniejące: X – brak zagrożeń i nacisków.
Zagrożenia potencjalne: J03.01 - zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska.

Kod siedliska: 6210

Nazwa typu siedliska: Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków
Charakterystyka: Murawy kserotermiczne występują w dolinach rzecznych na nasłonecznionych skarpach dolin. Na terenie obszaru stwierdzono tylko jeden płat ciepłolubnej roślinności, nawiązujący do muraw z klasy
Festuco-Brometea. Rozwinął się poniżej skarpy drogi Wrocław-Jelcz-Laskowice, w pobliżu miejscowości Łęg. Siedlisko wykształcone jest fragmentarycznie i występuje w mozaice z układami łąkowymi. W runie dominuje
rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, a obok niego szereg gatunków łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Cechą wskazującą na aspekt ciepłolubny jest występowanie gatunków murawowych, m.in. mikołajka
polnego Eryngium campestre, driakwi zółtej Scabiosa ochroleuca i szałwii łąkowej Salvia pratensis. Dużą liczebnie grupę stanowią jednak gatunki kosmopolityczne, jak wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias i
poziomka zwyczajna Fragaria vesca. Ze względu na niewielką powierzchnię siedliska, jego antropogeniczne pochodzenie (skarpa drogi) proponuje się zmianę oceny reprezentatywności do wartości D.
Ranga w obszarze: Według SDF ocena ogólna – B (dobra); aktualizacja rozpoznania przeprowadzona na potrzeby niniejszego planu wskazuje na zasadność obniżenia oceny reprezentatywności do wartości D
(nieznacząca)
Stan zachowania w obszarze: nie ocenia się
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2006-2008 na 29 stanowiskach położonych w granicach 16 obszarów Natura 2000 w
regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 50%, w siedmiu obszarach określono jako zły (U2) – 43,75%, i tylko w jednym
jako właściwy (FV) – 6,25% (Zestawienie wyników monitoringu siedliska 6210 w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2006-2008 dla parametru Ocena ogólna.
www.iop.krakow.pl, data dostępu: 19.11.2012 r.)
Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 1,7/0,02 (dane z SDF); 0,38/0,01 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania siedlisku oceny D - nieznacząca.
Zagrożenia potencjalne: -

Kod siedliska: 6410

Nazwa typu siedliska: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
Charakterystyka: Łąki trzęślicowe to jedno z najbogatszych gatunkowo i najcenniejszych siedlisk łąkowych, które w ostatnich latach w związku z niewłaściwym dla niego użytkowaniem i zmianą odpowiadających mu
stosunków wodnych, ulega szybkiemu zmniejszaniu powierzchni i zanikowi. Na terenie obszaru łąki zmiennowilgotne zlokalizowane są głównie na terenie tzw. wrocławskich pól wodonośnych, rozciągających się od okolic
Nowego Domu aż do Siechnic. Ich aktualna powierzchnia jest znacząca, jednak tylko część z nich jest utrzymywana w stanie właściwym. Niepublikowane materiały florystyczne zawierają informacje o wielkiej wartości
tych siedlisk, m.in. o bogatych stanowiskach rzadkich roślin (goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, kosaciec syberyjski Iris sybirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus. Licznie występują gatunki
wskaźnikowe dla tego typu siedliska: przytulia północna Galium boreale i krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis. Pozostałe płaty siedliska rozproszone są w obrębie obszaru i zajmują małe powierzchnie, zwykle
zubożałe pod względem gatunków charakterystycznych. Często występują w kompleksach ze zbiorowiskami szuwarów turzycowych.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2010-2011 na 121 stanowiskach zlokalizowanych w 34 obszarach Natura 2000 w
regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 70,59%. W ośmiu monitorowanych obszarach stan siedliska uznano za zły (U2) –
23,53%. Jedynie w dwóch obszarach stan zachowania siedliska był właściwy (FV) – 5,88% (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: 379,04/4,54 (dane z SDF); 260,41/3,12 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie)
Obszaru; I01 - nierodzime gatunki zaborcze - inwazja gatunków z rodzaju Solidago; I02 - problematyczne gatunki rodzime - ekspansja wrotyczu pospolitego i ostrożenia polnego; K02 - ewolucja biocenotyczna, sukcesja -
zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami;
Zagrożenia potencjalne: A03.03 - zaniechanie / brak koszenia - zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej; A11 - inne rodzaje praktyk rolniczych,
nie wymienione powyżej - pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego; J02 - spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych - zmiany poziomu wód gruntowych - zbyt częste
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zalewy - efektem będzie silny rozwój turzyc, lub odcięcie od okresowego zalewu, co spowoduje przesuszenie i rozwój gatunków łąk świeżych; J02.05 - modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie - zmiany
gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami;

Kod siedliska: 6430

Nazwa typu siedliska: Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Charakterystyka: Zbiorowiska bujnych bylin rosnące w miejscach zasobnych w azot. Najczęściej występują w mozaice z lasami łęgowymi, zaroślami, starorzeczami i łąkami. W obszarze zinwentaryzowano wyraźnie
wykształcone płaty tego siedliska znajdujące się przy samym korycie Odry w okolicach Jelcza, Oławy i Ratowic. W płatach tych dominuje pokrzywa zwyczajna w towarzystwie innych gatunków nitrofilnych. Częste są też
gatunki pnączy, np. kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, chmiel zwyczajny Humulus lupulus czy kanianka pospolita Cuscuta europaea, rzadko dzięgiel litwor nadbrzeżny Angelica archangelica subsp. litoralis. Jeden z
zidentyfikowanych płatów charakteryzuje liczne występowanie ostu kędzierzawego Carduus crispus.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2011 roku na 55 stanowiskach zlokalizowanych w 15 obszarach Natura 2000 w regionie
kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 46,67%, w czterech obszarach określono jako zły (U2) – 26,67%, zaś w czterech jako
właściwy (U1) – 26,67% (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: 16,7/0,2 (dane z SDF); 9,89/0,12 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: X – brak zagrożeń i nacisków.
Zagrożenia potencjalne: J02.15 - inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych - spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych; J02.12.02 - tamy i ochrona przeciwpowodziowa w
śródlądowych systemach wodnych - w wyniku stosowania ochrony przeciwpowodziowej (głównie brak zalewu) eliminuje się charakterystyczny wskaźnik naturalnych zaburzeń i obserwuje się zmiany w składzie
gatunkowym zbiorowisk, np. ekspansję gatunków inwazyjnych

Kod siedliska: 6440

Nazwa typu siedliska: Łąki selernicowe (Cnidion dubii)
Charakterystyka: Łaki selernicowe (Cnidion dubii) są typowym, choć coraz rzadszym elementem krajobrazu międzywala Odry. Leżą na terasach akumulacyjnych doliny rzecznej i bywają zalewane w trakcie wezbrań.
Zazwyczaj w tych zbiorowiskach dominuje wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, a pozostałe gatunki traw są o wiele mniej liczne. Trawom towarzyszy szereg innych gatunków wyróżniających typ siedliska, m.in.
selernica żyłkowana Cnidium dubium, konitur błotny Gratiola officinalis, czosnek kątowy Allium angulosum. W miejscach o silniejszej akumulacji występują płaty zdominowane głównie przez trawy, z niewielkim udziałem
bylin. W początkowym okresie wegetacji, siedliska te są bardzo zbliżone pod względem fizjonomii do łąk zmiennowilgotnych, ponadto często występują w mozaice ze zbiorowiskami szuwarów turzycowych przez co są
trudne do identyfikacji. Poza terenami wodonośnymi, łąki selernicowe zlokalizowane są głównie w śródleśnych enklawach, na pojedynczych stanowiskach w rejonie wsi Kotowice i Siedlce, rzadziej na otwartych
przestrzeniach, jak w okolicy Ratowic.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – A (doskonała)
Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2009-2011 na 75 stanowiskach zlokalizowanych w 16 obszarach Natura 2000 w
regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 81,25%, w dwóch określono jako zły (U2) – 12,5%, i tylko w jednym jako właściwy
(FV) – 6,25%. Na terenie OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 zlokalizowano jedno stanowisko monitoringowe, a stan zachowania siedliska w obszarze określono jako 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: 89,3/1,07 (dane z SDF); 60,44/0,72 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: I01 - nierodzime gatunki zaborcze - inwazja gatunków z rodzaju Solidago; I02 - problematyczne gatunki rodzime - ekspansja turzyc; K02 - ewolucja biocenotyczna, sukcesja - zachodzący proces
sukcesji - zarastanie łąki krzewami;
Zagrożenia potencjalne: A03.03 - zaniechanie / brak koszenia - zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej; A11 - inne rodzaje praktyk rolniczych,
nie wymienione powyżej - pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego; J02.05 - modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie - zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych
terenów i odprowadzanie wody kanałami.

Kod siedliska: 6510

Nazwa typu siedliska: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Charakterystyka: Łąki świeże na terenie obszaru znajdują się w rozproszeniu na terenie całej ostoi. Typowe jest dla nich występowanie rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius i wiechliny łąkowej Poa pratensis oraz
wielu barwnie kwitnących bylin, m.in. złocienia właściwego Leucanthemum vulgare, koniczyny łąkowej Trifolium pratense, groszku łąkowego Lathyrus pratensis, dzwonka rozpierzchłego Campanula patula czy barszczu
zwyczajnego Heracleum sphondylium. Charakterystyczną cechą płatów siedliska leżących w międzywalu Odry są jego cechy nawiązujące do łąk zmiennowilgotnych lub zalewowych, przejawiające się stosunkowo licznym
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udziałem wyczyńca łąkowego Alopecurus pratensis, przytulii północnej Galium boreale i krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, jednak z wyjątkiem selernicy żyłkowanej Cnidium dubium i czosnku kątowego
Allium angulosum. Największe powierzchnie łąk świeżych znajdują się w granicach Wrocławia na terenach wodonośnych, jednak licznie występują również na południe od Ratowic, a na mniejszym areale również w
rejonie Siechnic.
Ranga w obszarze: Według SDF ocena ogólna – C (znacząca). W związku z dużym udziałem dobrze zachowanych powierzchni siedliska w obszarze tworzących duże kompleksy łąk proponuje się podniesienie wartości
oceny ogólnej do B (dobrej).
Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Wg danych PMŚ monitoring siedliska prowadzono w 2009 i 2011 r. łącznie na 327 stanowiskach, w 61 obszarach Natura 2000 w regionie kontynentalnym.
Stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 59,02%. W siedemnastu obszarach stan siedliska oceniono jako zły (U2) – 27,87%, jedynie w ośmiu
obszarach jako właściwy (FV) – 13,11% (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: 591,9/7,09  (dane z SDF); 319,33/3,82 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: A11 - inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej - pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego; I01 - nierodzime gatunki zaborcze - inwazja
gatunków z rodzaju Solidago; I02 - problematyczne gatunki rodzime - ekspansja trzcinnika piaskowego; K02 - ewolucja biocenotyczna, sukcesja - zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami
Zagrożenia potencjalne: A03.03 - zaniechanie / brak koszenia - zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej; A11 - inne rodzaje praktyk rolniczych,
nie wymienione powyżej - pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego; I01 - nierodzime gatunki zaborcze - inwazja gatunków z rodzaju Solidago.

Kod siedliska: 7230

Nazwa typu siedliska: Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Charakterystyka: Torfowiska zasadowe w Polsce są rozmieszczone nierównomiernie. Koncentrują się na południu kraju w regionach występowania pasm górskich i wyżyn zbudowanych ze skał wapiennych. Z reguły
wchodzą one w skład większych obszarów torfowiskowych i stanowią elementy kompleksu przestrzennego, niejednorodnego pod względem reżimu wodnego, trofii i roślinności. W obszarze Grądów w Dolinie Odry
siedlisko tego typu nie występuje. Zaliczenie tego siedliska do listy siedlisk występujących w obszarze było błędem merytorycznym, jak wykazują aktualne prace inwentaryzacyjne w okresie tworzenia obszaru siedlisko to
w jego granicach nie występowało.

Zagrożenia istniejące: Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska ponieważ w trakcie prac terenowych nie odnaleziono siedliska w granicach obszaru Natura 2000.
Zagrożenia potencjalne: -

Kod siedliska: 9170

Nazwa typu siedliska: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
Charakterystyka: Grądy występują na glebach umiarkowanie żyznych i świeżych. W obszarze zlokalizowane są zwykle w mozaice z łęgami dębowo-wiązowo-jesionowymi, zajmując miejsca nieco wyżej położone,
zalewane jedynie sporadycznie oraz w miejscach odciętych od wpływu wezbrań wałami przeciwpowodziowymi. Największe ich skupienia znajdują się w okolicach Kotowic oraz Jelcza, miejscami wykształcają się również
fragmentarycznie na skrajach większych kompleksów leśnych. Warstwa krzewów jest stosunkowo dobrze rozwinięta, a runo leśne jest typowe dla lasów na siedliskach świeżych. W odnowieniu znajduje się głównie dąb
szypułkowy, często również lipa drobnolistna Tilia cordata. Wiele płatów posiada drzewostan uproszczony w wyniku zabiegów gospodarczych, co przejawia się zwiększonym udziałem dębu szypułkowego Quercus robur,
niewielką ilością graba pospolitego Carpinus betulus oraz domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i świerka pospolitego Picea abies. Są to również siedliska podatne na wkraczanie dębu czerwonego Quercus rubra i
kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – A (doskonała).
Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Obecnie siedlisko nie jest objęte stałym monitoringiem PMŚ. Według danych ogólnych na temat stanu siedliska w obrębie sieci Natura 2000 jest on określany
jako niezadowalający (U1).
Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 151,9/1,82 (dane z SDF); 102,08/1,22 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie)
Obszaru; I02 - problematyczne gatunki rodzime - występowanie dużych skupień sosny i świerka; I01 - nierodzime gatunki zaborcze - występowanie i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych - kasztanowca
zwyczajnego, dębu czerwonego.
Zagrożenia potencjalne: B02.04 - usuwanie martwych i umierających drzew - usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.

Kod siedliska: 9190

Nazwa typu siedliska: Kwaśna dąbrowa Quercetea robori-petraeae
Charakterystyka: Wszystkie zweryfikowane płaty siedliska w obszarze Grądy w Dolinie Odry były podane błędnie. Wynika to prawdopodobnie z niewłaściwych definicji przyjętych na potrzeby tzw. preselekcji, która
miała być pomocna w poznaniu rozmieszczenia chronionych siedlisk w oparciu o dane taksacyjne w trakcie powszechnej inwentaryzacji w Lasach Państwowych w 2007 roku. W kilku przypadkach płaty opisane wcześniej
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jako kwaśne dąbrowy były w istocie grądami. Większość płatów nie może być jednak zakwalifikowana do żadnego z chronionych typów siedlisk. Są to bowiem gospodarcze drzewostany dębowe na siedlisku grądu lub łęgu
dębowo-wiązowo-jesionowego, silnie zdegenerowane i nie posiadające cech typowych dla fitocenoz identyfikujących siedliska 9170 czy 91F0. Warto wspomnieć, że w obszarze brak w zasadzie siedlisk dogodnych dla
rozwoju acidofilnych dąbrów. Są to bowiem lasy rozwijające się piaszczystym podłożu, najczęściej na utworach polodowcowych i w miejscach nasłonecznionych.
Ranga w obszarze: Według SDF ocena ogólna – C (znacząca); po dokonanej weryfikacji terenowej propozycja usunięcia siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru.
Stan zachowania w obszarze: -
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2009-2011 na 72 stanowiskach w 20 obszarach Natura 2000, stan jego zachowania w
krajowej sieci Natura 2000 w połowie przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 50%, zaś w ośmiu obszarach oceniono jako zły (U2) – 40%. Jedynie w dwóch obszarach stan zachowania siedliska był właściwy (FV) –
10%. (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: 0,83/0,01 (dane z SDF); 0,0/0,0 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska ponieważ w trakcie prac terenowych nie odnaleziono siedliska w granicach obszaru Natura 2000.
Zagrożenia potencjalne:-

Kod siedliska: 91E0

Nazwa typu siedliska: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Charakterystyka: Siedlisko jest silnie zróżnicowane, a w obszarze Grądy w Dolinie Odry występuje w postaci dwóch podtypów: łęgu wierzbowego Salicetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-
viminalis (kod 91E0-1) oraz niżowego łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum (kod 91E0-3). Najbardziej typowe dla doliny Odry są łęgi wierzbowe, rozwijające się w miejscach najniżej położonych, gdzie wody
wezbraniowe stagnują najdłużej. Obecnie jest to bardzo rzadki podtyp siedliska, co spowodowane jest bardzo silnym przekształceniem koryta i reżimu hydrologicznego. Częściej spotkać można pojedyncze wierzby w
kompleksie z szuwarami i ziołoroślami, które można traktować jako regeneracyjne stadia tego typu siedliska. Mimo tego w obszarze spotkać można dwa płaty łęgów wierzbowych (w okolicach Kotowic oraz Oławy)
charakteryzujące się dobrze zachowaną strukturą, które są równocześnie jednymi z bardzo nielicznych dobrze zachowanych płatów tego podtypu w środkowym biegu Odry. Z kolei drugi podtyp siedliska - łęgi jesionowo-
olszowe Fraxino-Alnetum zajmują małe powierzchni wzdłuż drobnych cieków, szczególnie dobrze zachowane w środkowej części obszar, w rejonie Kotowic. Część pierwotnie oznaczonych płatów tego siedliska okazała się
błędnie wytypowanymi uprawami olszowymi na siedlisku łęgu 91F0 lub w miejscach, których nie można zaklasyfikować do żadnego siedliska przyrodniczego. Ponadto, wiele drzewostanów charakteryzuje się młodym
wiekiem i posiada uproszczoną strukturę przestrzenną, co umniejsza ich walory przyrodnicze. Tak opisane siedliska spotkać można np. w rejonie Jelcza i Kotowic.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – A (doskonała).
Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2006-2008 w 15 obszarach Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura
2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 53,33%. W granicach pięciu obszarów stan siedliska oceniono jako zły (U2) – 33,33%. Jedynie w dwóch obszarach stan zachowania siedliska był właściwy
(FV) – 13,33%. Na terenie OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 zlokalizowano 7 stanowisk monitoringowych. Stan siedliska na dwóch z nich określono jako właściwy (FV) – 28,57%, na trzech jako niezadowalający (U1)
– 42,86%, na dwóch jako zły (U2) – 28,57%. Ogólny stan zachowania siedliska w obszarze uznano za niezadowalający (U1) (Zestawienie wyników monitoringu siedliska 91E0 w regionie biogeograficznym kontynentalnym
dla Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2006-2008 dla parametru Ocena ogólna, http://www.iop.krakow.pl, data dostępu: 15.11.2012 r.).
Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 98,5/1,18 (dane z SDF); 103,25/1,24 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: J03.01 - zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska - zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska skutkująca brakiem odnowienia naturalnego gatunków drzew charakterystycznych
dla siedliska oraz uproszczeniem struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.
Zagrożenia potencjalne: B02.04 - usuwanie martwych i umierających drzew - usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego; J02 - spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych - zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.

Kod siedliska: 91F0

Nazwa typu siedliska: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Charakterystyka: Siedlisko jest najczęstszym typem ekosystemów leśnych w obszarze OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017. Występuje w międzywalu Odry w miejscu, gdzie przynajmniej co kilka lat dochodzi do
zalewów wodami powodziowymi. Odcięcie od oddziaływanie tego czynnika powoduje uruchomienie tzw. procesu grądowienia, co widoczne jest na dużej powierzchni tych siedlisk. Z runa zanikają gatunki wilgociolubne, a
pojawiają się gatunki lasów grądowych. Przejawem grądowienia jest również zanikanie obu gatunków wiązów: pospolitego Ulmus minor i szypułkowego U. laevis, a w ich miejsce ekspansja graba pospolitego Carpinus
betulus, który licznie występuje zarówno w drzewostanie, jak i odnowieniu. Drzewostan tworzy głównie jednak dąb szypułkowy Quercus robur, a w domieszce występuje również jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Cechą
typową jest silnie rozwinięta i bogata w gatunki warstwa krzewów, którą tworzą m.in. czeremcha zwyczajna Prunus padus, dereń świdwa Cornus sanguinea,, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, dziki bez czarny
Sambucus nigra oraz podrost gatunków tworzących drzewostan. Najlepszym wskaźnikiem tych siedlisk jest ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, również, a na terenie obszaru tylko w nich występuje jeden z
najcenniejszych geofitów wiosennych, jakim jest śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis. W efekcie działania gospodarczego część płatów siedlisk w obszarze ma uproszczoną strukturę. Drzewostan jest wówczas
zdominowany przez dąb szypułkowy, a warstwa krzewów słabo rozwinięta. Mimo znacznych przekształceń siedliska niektóre fragmenty tych siedlisk są bardzo dobrze zachowane – najlepiej prezentują się łęgi w
rezerwacie przyrody „Łacha Jelcz”, ale drzewostany tego typu o niemal naturalnym charakterze występują również w rejonie Siechnic i Siedlec. Wiele z nich posiada obniżony wskaźnik oceny ogólnej tylko ze względu
braku grubego, martwego drewna zalegającego w dnie lasu.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – A (doskonała).
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Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2009-2010 w 19 obszarach Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura
2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 63,16%, zaś w siedmiu obszarach oceniono jako zły (U2) – 36,84%. Żaden z obszarów nie uzyskał oceny właściwej (FV). Na terenie OZW Grądy w Dolinie
Odry PLH020017 zlokalizowano 5 stanowisk monitoringowych. Stan siedliska na trzech z nich określono jako niezadowalający (U1) – 60%, na jednym jako zły (U2) – 20%, a na jednym jako właściwy (FV) – 20%. 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 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 2012-04-18).
Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 2506,3/30,02 (dane z SDF); 2546,89/30,51 (po weryfikacji terenowej)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie)
Obszaru; I01 - nierodzime gatunki zaborcze - występowanie i rozprzestrzenianie się robinii akacjowej i dębu czerwonego; I02 - problematyczne gatunki rodzime - występowanie dużych skupień sosny i świerka; K02 -
ewolucja biocenotyczna, sukcesja - widoczny proces grądowienia, ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.
Zagrożenia potencjalne: B02.04 - usuwanie martwych i umierających drzew - usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego; J02 - spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych - zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.

 

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 stanowi dla gatunku głównie tereny żerowiskowe. Nie rozpoznano w zasięgu granic obszaru żadnych
miejsc hibernacji gatunku.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci 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)
Liczba osobników: 10-100i (wg SDF), 11-50, pojedyncze osobniki (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X – brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: X – brak zagrożeń i nacisków

1318     Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

Charakterystyka: Jest to jeden z większych nietoperzy o szarobrązowym futrze, szarawym w części brzusznej. Uszy i pyszczek ma ciemne, skrzydła szerokie. Latem gatunek związany jest z dużymi zbiornikami wody, nad
którymi poluje. Zimuje najczęściej pojedynczo, w różnego typu podziemiach Obszar stanowi dla gatunku głównie tereny żerowiskowe. Nie rozpoznano w zasięgu granic obszaru żadnych miejsc hibernacji gatunku.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2011 roku na 9 stanowiskach zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, stan ochrony
gatunku w obszarach Natura 2000 na większości stanowisk określono jako zły (U2) – 55,56%, na czterech zaś jako niezadowalający (U1) – 44,44%. (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).
Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Liczba osobników: 10-100i (wg SDF), 10-100, pojedyncze osobniki (dane po weryfikacji)
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Stan zachowania w obszarze: XX (nieznany)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może skutkować brakiem jego odpowiedniej
ochrony
Zagrożenia potencjalne: X – brak zagrożeń i nacisków

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 stanowi dla gatunku głównie tereny
żerowiskowe. Nie rozpoznano w zasięgu granic obszaru żadnych miejsc hibernacji gatunku.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci 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)
Liczba osobników: 10-100i (wg SDF), 11-50, pojedyncze osobniki (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X – brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: X – brak zagrożeń i nacisków

1337     Bóbr Castor fiber

Charakterystyka: Ziemnowodny gryzoń o długości ciała dochodzącej do 140 cm i średniej wadze do 20 kg. Futro od brunatnego po czarne, ogon spłaszczony pokryty pseudołuskami, jedynie u nasady sierścią. Kończyny
krótkie: tylne masywne i o palcach połączonych błoną pławną, przednie drobne o chwytnych palcach. Bóbr na swoim siedlisku buduje tamy z gałęzi i mułu, dzięki którym tworzy szerokie rozlewiska dostarczające mu bazy
pokarmowej (kora, kłącza i liście drzew i krzewów). Chroni się w wybudowanych przez siebie żeremiach. W obszarze Grądy w Dolinie Odry bóbr znajduje szereg miejsc, w których obserwuje się ślady jego bytowania. Ze
względu na dużą ilość drobnych cieków i rowów zasięg siedlisk tego gatunku w Obszarze jest rozległy.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek nie objęty monitoringiem PMŚ. Na podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za
wystarczający.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba lokalizacji: C (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - istotne dla zachowania integralności Obszaru siedliska gatunku położone są poza granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie)
Obszaru
Zagrożenia potencjalne: X – brak zagrożeń i nacisków

1355     Wydra Lutra lutra

Charakterystyka: Wydra jest ssakiem drapieżnym przystosowanym do ziemnowodnego trybu życia. Prowadzi głównie nocny tryb życia. Odżywia się przede wszystkim rybami (w ograniczonym zakresie karpiowatymi),
ale chętnie łowi również raki, duże owady wodne, szczeżuje oraz żaby. W obszarze Grądy w Dolinie Odry wydra znajduje szereg miejsc, w których obserwuje się ślady jej bytowania. Ze względu na dużą ilość drobnych
cieków i rowów zasięg siedlisk tego gatunku w Obszarze jest rozległy.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Obecnie gatunek nie jest objęty stałym monitoringiem PMŚ. Na podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku
w sieci Natura 2000 uznano za wystarczający.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba osobników: C (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X – brak zagrożeń i nacisków
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Zagrożenia potencjalne: X – brak zagrożeń i nacisków

1166     Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Charakterystyka: Największy krajowy gatunek traszki. Ubarwiona jednolicie szaro lub czarno. Na bokach ciała i podgardlu wyraźne białe kropki. Brzuch żółty lub pomarańczowy z czarnymi plamami. Preferuje zbiorniki
z wodą stojącą, częściowo porośnięte roślinnością zanurzoną. Rozmnaża się od marca do czerwca. Po przeobrażeniu opuszcza zbiornik i żyje w jego pobliżu. W okresie życia lądowego zajmuje siedliska silnie wilgotne.
Zimuje w norach ziemnych, pod stertami drewna, kamieni, liści, a nawet w piwnicach domów. Populacja w obszarze jest dość liczna i związana z niewielkimi zbiornikami wodnymi oraz starorzeczami.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: W 2010 roku przeprowadzono monitoring PMŚ na 32 stanowiskach zlokalizowanych w 6 obszarach Natura 2000. Tylko na jednym obszarze ilość stanowisk
była wystarczająca do oceny stanu ochrony gatunku. W efekcie ogólny stan ochrony gatunku oceniono jako 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 gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012-04-18). Ogółem w latach 2007-2010 przeprowadzono
monitoring gatunku na 614 stanowiskach w rejonie kontynentalnym. Na większości z nich stan ochrony gatunku oceniono jako niezadowalający (U1) – 58,14%, na 189 stanowiskach jako właściwy (FV) – 30,78%, zaś na 67
jako zły (U2) – 10,91% (Zestawienie wyników monitoringu gatunku traszka grzebieniasta w regionie biogeograficznym kontynentalnym na stanowiskach badanych w latach 2007-2010 dla parametru Ocena ogólna.
Źródło: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. Poza obszarem (na terenie planowanego powiększenia) znajdują się trzy stanowiska gatunku o współrzednych geograficznych: 51,082806°N, 17,140428°E; 51,080675°N,
17,139003°E; 51,079419°N, 17,141547°E.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 13 (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - istotne dla zachowania integralności Obszaru siedliska gatunku położone są poza granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie)
Obszaru.
Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi, głównie spływem nawozów z pól uprawnych;
J02.05 - modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie - zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami; D01.02 - drogi, autostrady - budowa nowych dróg i
modernizacja istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników.

1188     Kumak nizinny Bombina bombina

Charakterystyka: Niewielki płaz zasiedlający małe zbiorniki wodne, w których buduje niezbyt liczne populacje. Spotyka się go również w niewielkich zbiornikach okresowych, kałużach, koleinach i przydrożnych rowach,
które wiosną mogą służyć również jako miejsca rozrodu. Sezon rozrodczy kumaka trwa od kwietnia do sierpnia i stymulowany jest opadami deszczu. W obszarze gatunek związany jest z niewielkimi zbiornikami wodnymi.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w 2010 r. w obrębie 6 obszarów Natura 2000. Ocena stanu zachowania gatunku była możliwa w trzech obszarach,
gdzie został on określony jako niezadowalający (U1) przede wszystkim z uwagi na stan siedlisk. (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). Poza obszarem (na terenie planowanego powiększenia) znajduje się pięć stanowisk
gatunku o współrzednych geograficznych: 51,092844°N, 17,112678°E; 51,082806°N, 17,140428°E; 51,080675°N, 17,139003°E; 51,079419°N, 17,141547°E; 51,069558°N, 17,153881°E.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 8 (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków.
Zagrożenia potencjalne H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi, głównie spływem nawozów z pól uprawnych;
J02.05 - modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie - zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami; D01.02 - drogi, autostrady - budowa nowych dróg i
modernizacja istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników.

1124 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus

Charakterystyka: Gatunek rzeczny, zamieszkuje środkowe i dolne odcinki rzek. Przebywa z dala od brzegów w strefie głębokiej wody o słabym prądzie. Gatunek o słabo poznanej biologii. Tarło odbywa od kwietnia do
czerwca w miejscach o piaszczystym dnie. Osiąga rozmiary w granicach 15 cm. Przez wody Polski przebiega granica jego występowania. W obszarze Grądy w Dolinie Odry zasiedla licznie Odrę.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2009-2010. W roku 2010 gatunek został odłowiony tylko na 2 stanowiskach w regionie biogeograficznym
kontynentalnym. Na obu badanych stanowiskach ogólna ocena stanu ochrony kiełbia białopłetwego jest zła (U2), ze względu na zły stan populacji i niewłaściwe oceny stanu siedlisk (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).
Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Liczba stanowisk: R (wg SDF), R – gatunek występuje rzadko, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
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Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi; K03.04 - drapieżnictwo - drapieżnictwo ze
strony innych gatunków ryb; F02.03 - wędkarstwo - nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.

1130 Boleń Aspius aspius

Charakterystyka: Gatunek zasiedla wody płynące i zbiorniki zaporowe, słonawe odcinki rzek i jeziora. Zasiedla strefę lotyczną. W czasie dnia przebywa przy powierzchni nocą przy dnie. Gatunek odbywa wędrówki
tarłowe i pokarmowe. Wędrówki pokarmowe często są zbieżne z masowym występowaniem narybku innych gatunków. Tarło odbywa od marca do maja, rozmnaża w się w rzekach o dnie kamienistym lub żwirowym
przepływem wody ponad 1m/s. Boleń jest rybą drapieżną w zależności od dostępności pokarmu ich ofiarami są ryby, owady i bezkręgowce. Najchętniej żerują na płoci, okoniu, uklei. W Polsce zasiedla wszystkie duże
rzeki, Zalew Wiślany i Szczeciński. Nie jest gatunkiem licznym. Nie posiada znaczenia gospodarczego, jest natomiast rybą cenioną przez wędkarzy. Ostatnio introdukowany do dużych wyrobisk pożwirowych
użytkowanych wędkarsko. Występowanie gatunku w obszarze dotyczy Odry i Oławy, gdzie boleń jest liczny oraz Smortawy i starorzeczy Łacha Jelcz, Jezioro Bajkał, starorzeczy między Oława a Odrą, gdzie jest nieliczny.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2009-2010. Na obszarach Natura 2000 zlokalizowanych było łącznie 10 stanowisk. Stan ochrony gatunku na
stanowiskach zlokalizowanych w 2 obszarach sieci Natura 2000 został określony jako zły (U2) – 25%. W przypadku pozostałych 8 obszarów Natura 2000 nie było możliwe określenie stanu ochrony dla całego obszaru na
podstawie jednego lub dwóch monitorowanych stanowisk lub obszary zostały utworzone w latach po przeprowadzeniu badań monitoringowych (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)
Liczba stanowisk: C (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi; K03.04 - drapieżnictwo - drapieżnictwo ze
strony innych gatunków ryb; F02.03 - wędkarstwo - nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.

5339     Różanka Rhodeus amarus

Charakterystyka: Gatunek preferujący wody stojące lub wolno płynące: kanały, starorzecza, stawy, jeziora. W wodach płynących zasiedla miejsca porośnięte roślinnością zanurzoną o dnie mulistym. Spotkać ją można w
pobliżu brzegów cieku. Preferencje siedliskowe pokrywają się z preferencjami siedliskowymi małży: szczeżui i skójek, których obecność jest konieczna do rozrodu tego gatunku. Różanka jest jedynym przedstawicielem
ryb ostrakofilnych, które do rozrodu wykorzystują małże z rodziny Unionidae. Okres rozrodu trwa od końca kwietnia do końca lipca. Pokarmem różanki jest detrytus, szczątki roślin naczyniowych, glony oraz niewielki
udział bezkręgowców głównie larwy chruścików, widłonogów i wioślarek. W Polsce różanka występuje na terenie całego kraju tworząc niewielkie populacje. W obszarze Grądy w Dolinie Odry gatunek występuje w Odrze
w granicach obszaru, Smortawie i Oławie. Ponadto dość licznie w odciętych starorzeczach Odry.
Starorzecza: Łacha Jelcz, J. Bajkał, starorzecza pomiędzy Oławą i Odrą - nieliczny
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2009-2010 na 23 stanowiskach w obrębie 12 obszarów Natura 2000. W dwóch obszarach stan ochrony
gatunku oceniono jako właściwy (FV) – 16,67%, w jednym jako niezadowalający (U1) – 8,34%, zaś na 9 obszarach ocena nie była możliwa – 75%. (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).
Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Populacja: C (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi; K03.04 - drapieżnictwo - drapieżnictwo ze
strony innych gatunków ryb; F02.03 - wędkarstwo - nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.

1145     Piskorz Misgurnus fossilis

Charakterystyka: Zasiedla wody stojące i wolno płynące, płytkie, drobne muliste zbiorniki, starorzecza, kanały. Żyje w pobliżu dna, podczas dnia zagrzebują się w mule. Tarło tego gatunku trwa od kwietnia do czerwca,
jaja składane są na roślinach wodnych lub mulistym dnie. Pokarmem piskorza są drobne organizmy denne: larwy owadów, skorupiaki i mięczaki oraz detrytus. Dawniej piskorz był w Polsce gatunkiem pospolitym, obecnie
zasiedla wszystkie systemy rzek nizinnych, ale nigdzie nie jest liczny. Zgodnie z danymi z obszaru i obserwacjami terenowymi w obszarze Grądy w Dolinie Odry gatunek występuje w Odrze, Otocznicy, Smortawie,
Młynówce Jeleckiej, Oławie oraz Zielonej, gdzie odnotowuje się pojedyncze osobniki. Ponadto gatunek spotykany jest w starorzeczach - Łacha Jelcz, Matunin, J. Bajkał oraz starorzeczach między Oławą a Odrą oraz przy
Młynówce Jeleckiej. W Starorzeczu Odcięte spotyka się pojedyncze osobniki.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2009-2010 na 15 stanowiskach. Na większości z nich stan ochrony gatunku oceniono jako zły (U2) – 66,67%,
na jednym jako niezadowalający (U1) – 6,67%, zaś ocena pozostałych czterech stanowisk była niemożliwa (26,67%) ze względu na nieznany stan populacji na tych stanowiskach. Ocena stanu ochrony gatunku w obszarach
Natura 2000 była niemożliwa z uwagi na zbyt małą liczbę stanowisk (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).
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Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Populacja: C (wg SDF), R – gatunek występuje rzadko, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi; K03.04 - drapieżnictwo - drapieżnictwo ze
strony innych gatunków ryb; F02.03 - wędkarstwo - nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.

1146 Koza złotawa Sabanejewia aurata

Charakterystyka: Zasiedla wody czyste, w górnych i środkowych biegach rzek o dnie skalistym, piaszczystym lub piaszczysto – mulistym lub wody bardzo wolno płynące. Ukrywa się pod kamieniami lub w piasku.
Biologia kozy złotawej jest słabo poznana. Tarło porcyjne, odbywa się w czerwcu. Pokarmem tego gatunku są glony, detrytus larwy owadów, skorupiaki. Ze względu na tryb życia trudna do odłowienia i oszacowania na
terenie kraju. W obszarze Grądy w Dolinie Odry występuje nielicznie w Smortawie.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009-2010. Spośród badanych stanowisk w regionie kontynentalnym 5 znajduje się na 4 obszarach Natura 2000.
Stan ochrony gatunku na jednym z nich jest zły (U2), zaś w pozostałych obszarach określenie go było niemożliwe (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).
Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca)
Liczba stanowisk: VR (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi; K03.04 - drapieżnictwo - drapieżnictwo ze
strony innych gatunków ryb; F02.03 - wędkarstwo - nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.

1149 Koza Cobitis taenia

Charakterystyka: Gatunek zasiedla rzeki i jeziora o dnie piaszczystym lub piaszczysto- mulistym. Przebywa w pobliżu dna, wybierając miejsca pokryte miękkim osadem z małym przepływem wody. Tarło porcyjne trwa od
maja do lipca. Pokarmem kozy są drobne skorupiaki, larwy owadów, skąposzczety oraz rośliny. Gatunek trudny do odłowienia, tym samym do oszacowania. W Polsce rozpowszechniona na terenie całego kraju z wyjątkiem
rzek górskich. W obszarze Grądy w Dolinie Odry występuje licznie w Odrze i Oławie oraz nielicznie (pojedyncze osobniki) w Otocznicy.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2009-2010. Spośród 46 stanowisk monitoringowych 26 znalazło się w granicach 18 obszarów Natura 2000.
Stan ochrony gatunku dla dwóch obszarów określono jako właściwy (FV) – 11,11%, w przypadku dwóch obszarów jako niezadowalający (U1) – 11,11%, zaś dla trzech obszarów jako zły (U2) – 16,67%. Ocena ogólnego
stanu ochrony gatunku na 11 z nich nie była możliwa (XX) – 61,11%, ponieważ reprezentacja stanowisk była zbyt mała w stosunku do wielkości obszaru lub obszary zostały utworzone w latach po przeprowadzeniu badań
monitoringowych (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)
Liczba stanowisk: C (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) - zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi; K03.04 - drapieżnictwo - drapieżnictwo ze
strony innych gatunków ryb; F02.03 - wędkarstwo - nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.

6169 Przeplatka maturna Euphydryas maturna

Charakterystyka: Przeplatka maturna jest motylem o jednym pokoleniu w roku. W warunkach Dolnego Śląska, pojaw imagines odbywa się w trzeciej dekadzie maja i trwa zwykle koło miesiąca. Motyle obserwuje się
latające, ale również siedzące na duktach leśnych lub kwitnących krzewach i roślinach runa np. dereniu świdwa, jeżynach, podagryczniku. W Polsce najważniejszym gatunkiem żywicielskim dla gąsienic jest jesion
wyniosły, stąd warunkiem niezbędnym dla egzystencji tego gatunku jest jego udział i obecność w drzewostanie. Zapłodnione samice składają jaja na spodniej stronie liści najczęściej młodych jesionów, rzadziej na nisko
położonych gałęziach wyższych drzew. Wyląg gąsienic z jaj następuje z początkiem lipca, następnie gąsienice budują sporych rozmiarów oprzęd rozciągnięty między złożonymi liśćmi jesionu. W oprzędzie tym przebywają
do początków sierpnia, kiedy to kończą żerowanie i spadają na ziemie, zwykle razem z uschniętymi i pozwijanymi liśćmi drzewa żywicielskiego. W takich warunkach zimują, a z początkiem wiosny zaczynają żer
uzupełniający. Przepoczwarzenie odbywa się nisko nad ziemią zwykle na pniach drzew do wysokości 2-3 m.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest niezadowalająca U1/XX i jest zgodna z przeprowadzoną w 2011 roku całościową oceną
sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 7 loc. (wg SDF), P – gatunek obecny, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
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Stan zachowania w obszarze: U2 (zły)
Zagrożenia istniejące: K03.03 - zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) - zjawisko zamierania jesionu na powierzchni siedlisk gatunku
Zagrożenia potencjalne: D01.01 - ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zagrożenie związane jest z dostępnością dróg przeciwpożarowych nr 16 i 19 przechodzących przez ostoje gatunku. Różne stadia rozwojowe
gatunku notowane były na tych drogach. Istnieje ryzyko rozjeżdżania tego gatunku w okresie wiosennym i do końca pojawu imagines.

6177     Modraszek telejus Phengaris teleius

Charakterystyka: Nieduży motyl dzienny należący do rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), w obrębie której jest jednym z większych przedstawicieli. Większość samców gatunków z rodzaju Phengaris najłatwiej
odróżnić od innych niebieskich motyli dziennych dzięki obecności na niebieskim tle większych lub mniejszych czarnych plam (wyj. modraszek alkon). Dymorfizm płciowy w tym rodzaju jest wyraźnie zaznaczony, przy
czym rysunek na wierzchniej stronie skrzydeł samic jest silniej rozbudowany przez co są one ciemniejsze, niekiedy zupełnie brązowe (modraszek nausithous). Cechą po której najłatwiej rozróżnić poszczególne gatunki w
obrębie rodzaju Phengaris jest układ plam na spodniej stronie skrzydeł. U modraszka telejusa plamy te tworzą dwa równoległe rzędy w zewnętrznej części obu par skrzydeł (bardzo podobny układ u modraszka alkona,
który jednak nie ma ciemnych plam na wierzchu skrzydeł). Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu rozciągniętym na okres ok. dwóch miesięcy (VII-VIII). Samice w tym okresie składają jaja na jedynej roślinie
żywicielskiej gatunku – na krwiściągu lekarskim (Sanguisorba officinalis). Młode gąsienice żerują w kwiatostanach, po czym jeszcze przed zimą wydostają się na zewnątrz i schodzą na ziemię. Do zamknięcia cyklu
rozwojowego niezbędna jest obecność w środowisku mrówek, które zanoszą gąsienice do mrowisk. Tu larwy stają się drapieżne, żywiąc się potomstwem gospodarzy. Gospodarzami są mrówki z rodzaju wścieklica
(Myrmica) np. wścieklica zwyczajna (Myrmica rubra) (najczęściej), wścieklica uszatka (M. scabrinodis), wścieklica Gallieniego (M. gallienii) czy wścieklica marszczysta (M. rugulosa). Gąsienice zimują w mrowisku po
czym kontynuują tam rozwój. Przepoczwarczenie także następuje w mrowisku, które jest opuszczane natychmiast po wylęgu. Modraszek telejus zasiedla wilgotne łąki, obrzeża torfowisk niskich oraz inne siedliska
otwarte, pod warunkiem występowania rośliny żywicielskiej wraz z przynajmniej jednym z gatunków mrówek gospodarzy.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Monitoring gatunku przeprowadzono w 2011 roku na 23 stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym, z których 17 znajdowało się na 15
obszarach Natura 2000. Stan ochrony gatunku na 7 z 23 stanowisk określono jako właściwy (FV) – 30,43%, na 11 jako niezadowalający (U1) – 47,83%, a na 5 jako zły (U2) – 21,73%. Z uwagi na małą liczbę stanowisk
ocena stanu ochrony możliwa była w przypadku dwóch obszarów, które 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 gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012-04-18).
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 15 loc. (wg SDF), P – gatunek obecny, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: XX (nieznany)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może skutkować brakiem jego odpowiedniej
ochrony; pozostawanie poza granicami obszaru kluczowych dla gatunków.
Zagrożenia potencjalne: X - brak zagrożeń i nacisków

1060     Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Charakterystyka: Gatunek higrofilny. Zasiedla brzegi wód i bagien oraz podmokłe łąki, głównie w miejscach wilgotnych, często w pobliżu i wewnątrz starorzeczy i rowów. Częściowo jego siedlisko stanowią łęgi
nadrzeczne, zwłaszcza fragmenty podmokłe z prześwitami lub graniczące z kwiecistymi łąkami. Preferuje siedliska półotwarte i otwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione. Motyle występują w
dwóch pokoleniach (w dolinie Odry) w okresach: V-VI oraz VIII-IX. Gąsienice rozwijają się wiosną (IV–V) i latem (VI-VII), prowadząc samotny tryb życia – na liściach roślin żywicielskich, jakimi są szczawie (gł. Rumex
hydrolapathum i R. crispus). Tam też zimują. Ostatnio bywają spotykane na siedliskach wtórnych, antropogenicznych, jak ugory i inne przesuszone nieużytki, pastwiska, często siedliska ruderalne na skrajach osiedli
ludzkich. W takich miejscach gąsienice żerują na innych, bardziej sucholubnych gatunkach szczawiu, np. Rumex obtusifolius. Przepoczwarczają się w miejscach żerowania. Z tego punktu widzenia jest to gatunek
dwusiedliskowy, lub dobrze adaptujący się do zmieniających się warunków środowiskowych. Dorosłe odżywiają się nektarem kwiatów o barwach: fioletowej, żółtej i białej. Często w poszukiwaniu źródeł pokarmu motyle
rozlatują się daleko od miejsc lęgowych, a korytarzami do takiej dyspersji są drogi z bogatymi skrajami, ciągi roślinności łąkowej i wały przeciwpowodziowe oraz inne obwałowania bogato obrośnięte taką roślinnością. To
zjawisko ma związek ze stwierdzaną w ostatnim czasie ekspansją tego motyla w Polsce i krajach sąsiednich.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest nieznana (XX) i brak jest całościowej oceny sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w
regionie kontynentalnym Polski. Monitoring stanu populacji i siedlisk przewidywany jest na 2013 rok.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 3 loc. (wg. SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: I01 - nierodzime gatunki zaborcze - inwazja obcych gatunków roślin, szczególnie z rodzaju Solidago, ograniczająca dostęp do roślin żywicielskich gatunku; I02 - problematyczne gatunki
rodzime - ekspansja trzciny, pokrzywy i innych gatunków rodzimych, które wypierają z siedliska gatunku jego rośliny żywicielskie; J02.05 - modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie - możliwe prace melioracyjne
związane z utrzymaniem i przebudową kanałów i rowów melioracyjnych oraz remontem wałów przeciwpowodziowych

6179     Modraszek nausithous Phengaris nausithous

Charakterystyka: Podobny do modraszka telejusa jednak ciemniejszy. Wierzch skrzydeł samic może być zupełnie brązowy z nieznacznym nalotem niebieskich łusek u podstawy skrzydeł. Spód skrzydeł również
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ciemniejszy niż u modraszka telejusa. W przeciwieństwie do modraszka telejusa na spodniej stronie obu par skrzydeł występuje tylko jeden rząd ciemnych plam. Biologia bardzo podobna jak u modraszka telejusa, przy
czym motyle pojawiają się no ogół nieco później, przez co latają nieco dłużej (modraszka nausitousa można spotkać w naturze jeszcze ok. tygodnia po ustaniu lotu modraszka telejusa). Podobnie jak u modraszka telejusa,
młode gąsienice modraszka nausitousa żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis) jednak samice preferują bardziej rozwinięte kwiatostany krwiściągu, w których złożą jaja. Ponadto, w
przeciwieństwie do modraszka telejusa, samice tego gatunku mogą składać kilka jaj w jednym kwiatostanie (gąsienice opuszczają ce kwiatostan są nieco mniejsze a same kwiatostany bardziej rozwinięte). Tak jak u
modraszka telejusa i tutaj konieczna jest adopcja przez mrówki, jednak w przypadku tego gatunku mrówkami gospodarzami są niemal zawsze wścieklice zwyczajne (Myrmica rubra), bardzo rzadko wścieklice uszatki (M.
scabrinodis). Rozwój gąsienic w mrowisku przebiega niemal identycznie u obu gatunków motyli. Osobniki dorosłe modraszka nausitousa w poszukiwaniu nektaru odwiedzają niemal wyłącznie krwiściąg lekarski. Siedlisko
jak u modraszka telejusa (często występują razem), jednak motyle wydają się być bardziej plastyczne pod względem jego jakości. Dlatego niekiedy można je spotkać nawet na pojedynczo rosnących roślinach
żywicielskich.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Monitoring gatunku przeprowadzono w 2011 roku na 19 stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym, z których 13 znajdowało się na 11
obszarach Natura 2000. Tylko na 2 z 19 monitorowanych stanowisk stan ochrony gatunku określono jako właściwy (FV) – 10,53%, na 12 jako niezadowalający (U1) – 63,16%, a na 5 jako zły (U2) – 26,32%. Z uwagi na
małą liczbę stanowisk ocena stanu ochrony możliwa była w przypadku jednego obszaru, który 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 gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012-04-18).
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 11 loc. (wg SDF), P – gatunek obecny, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: XX (nieznany)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może skutkować brakiem jego odpowiedniej
ochrony; pozostawanie poza granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk
Zagrożenia potencjalne: X - brak zagrożeń i nacisków

1074     Barczatka kataks Eriogaster catax

Charakterystyka: Gatunek higro-termofilny. Zasiedla zarośla tarniny i głogu, czasem też dzikiej gruszy, głównie w miejscach wilgotnych, w pobliżu wód, podmokłych łąk i starorzeczy. Częściowo jego siedlisko stanowią
łęgi nadrzeczne, zwłaszcza fragmenty z młodymi odroślami i karłowatymi krzewami roślin żywicielskich. Preferuje siedliska półotwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione. Nie stroni od przestrzeni
śródleśnych. Gąsienice rozwijają się wiosną (IV–V), prowadząc gromadny tryb życia – rozwój w gniazdach (oprzędach), w których chronią się przed wrogami naturalnymi. Po trzecim linieniu wchodzą w fazę
indywidualnego żerowania i stopniowo rozchodzą się po sąsiednich gałęziach i krzewach. Przepoczwarczają się w solidnych kokonach na ziemi. Motyle występują we wrześniu-październiku. Dorosłe nie odżywiają się
wcale, a loty godowe trwają tylko kilka dni. Samice dość aktywnie latają stopniowo składając jaja w złożach po kilkadziesiąt i oddalając się od miejsca wylęgu. W ten sposób gatunek łatwo się rozprzestrzenia, będąc w
fazie wzrostu populacyjnego. Jednocześnie dla utrzymania metapopulacji gatunku konieczne jest zachowanie luk i korytarzy (np. wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i dróg) aby zapewnić mu ciągłość genetyczną.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest niezadowalająca U1 i jest zgodna z przeprowadzoną w 2010 roku całościową oceną sytuacji
gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski.
Ranga w obszarze: wg SDF – B (dobra), po weryfikacji terenowej propozycja obniżenia rangi do C (znacząca)
Liczba stanowisk: 1 loc. (wg. SDF), V – gatunek bardzo rzadki, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: XX (nieznany)
Zagrożenia istniejące: G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak - brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może skutkować brakiem jego odpowiedniej
ochrony; G01 - sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze - antropopresja wynikająca z użytkowania łąk na Wyspie Opatowickiej w celach rekreacyjnych.
Zagrożenia potencjalne: F03.01.01 - szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji) - wzrost liczebności populacji bażanta żywiącego się gąsienicami i poczwarkami motyli; J01.01 -
wypalanie - aktywne wypalanie istniejącej roślinności (w tym zarośli tarniny i głogu); J03.02.03 - zmniejszenie wymiany materiału genetycznego - populacja jest coraz mocniej izolowana, jako jedna z nielicznych populacji
w południowo-zachodniej Polsce; rozród wsobny w długo izolowanej populacji może doprowadzić do degeneracji i w efekcie wymarcia populacji.

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita

Charakterystyka: Pachnica dębowa Osmoderma eremita to jeden z największych gatunków chrząszczy, występujących w Polsce. Polską nazwę gatunek ten zawdzięcza przyjemnemu, dość silnemu zapachowi, który jest
feromonem wydzielanym przez samce. Długość ciała wynosi zazwyczaj 28-32 mm, a wyjątkowo nawet do 40 mm przy masie ciała wynoszącej około 2 g. Ubarwienie jest brunatne z oliwkowo-metalicznym połyskiem. Ciało
z wierzchu pozbawione owłosienia, jedynie spód i boki z bardzo delikatnymi, słabo widocznymi, przylegającymi włoskami. Głowa znacznie węższa od przedplecza, z wyciągniętym, prostokątnym nadustkiem. Przed
oczami,u nasady czułków dwa wysokie guzki; u samca połączone poprzeczną listwą, u samicy mniejsze i bez połączenia. Czułki kolankowato załamane, 10-członowe, zakończone trójczłonową buławką. Larwa pachnicy
dębowej to pędrak, typowy dla chrząszczy z nadrodziny żuków Scarabaeoidea, o białawym ciele, zagiętym w kształcie litery C. W pełni wyrośnięte larwy wyróżnia znaczna wielkość. Osiągają one do 60 mm długości i
nawet 12 g masy. Wszystkie stadia rozwojowe pachnicy dębowej związane są z próchnowiskami w obrębie dziupli drzew. Larwy odżywiają się próchnem różnych gatunków drzew i przechodzą rozwój we wnętrzu dziupli.
Chrząszcze przebywają zazwyczaj w dziuplach i ich bezpośrednim otoczeniu. Zazwyczaj najłatwiej można zaobserwować samce, przesiadujące w nasłonecznionych miejscach w pobliżu otworów dziupli przy dobrych
warunkach pogodowych.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: W latach 2006-2007, badania monitoringowe były prowadzone na 10 obszarach Natura 2000. Na 2 z nich stan określono jako właściwy (FV), na 7 jako
niezadowalający (U1) i na 1 jako zły (U2). Na stanowiskach, których stan zachowania gatunku oceniono jako niewłaściwy, problemem był stan siedlisk – niewielkie zagęszczenie drzew dziuplastych i zacienienie pni.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
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Liczba stanowisk: 22 loc. (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: U1 (niezadowalający)
Zagrożenia istniejące: J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę - zagrożenie związane jest z realizacją (w obrębie siedlisk gatunku) zadania w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.
Należy zaznaczyć, że negatywne oddziaływanie na siedliska gatunku zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 2000
Zagrożenia potencjalne: G05.04 - wandalizm - wypalanie dziuplastych drzew; E03.04 - inne odpady - składowanie śmieci w dziuplach i większych wypróchnieniach; G05.06 - chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych - chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych oraz drzew na koronach wałów przeciwpowodziowych w trakcie ich modernizacji;
J03.02 - antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk - antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk gatunku poprzez usuwanie zadrzewień pomiędzy zasiedlonymi przez gatunek egzemplarzami drzew.
Podstawowym problemem jest brak ciągłości pokarmowej na niektórych stanowiskach.

1088     Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo

Charakterystyka: Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo to jeden z najbardziej okazałych chrząszczy w faunie Polski. Długość ciała postaci dorosłych nierzadko przekracza 50 mm (28 mm–55 mm). Ciało dość masywne,
smukłe —mniej więcej 3,5 × tak długie jak szerokie, prawie cylindryczne, lekko zwężone ku tyłowi. Górna strona ciała bardzo skąpo owłosiona, niemal naga, strona spodnia ciemnobrunatna, pokryta krótkimi, delikatnymi,
brunatnożółtymi włoskami. Głowa i przedplecze czarne, przydatki ciała i pokrywy ciemnobrunatne, niemal czarne, przy czym tylna połowa pokryw mniej lub bardziej rozjaśniona, czerwonobrunatna. Głowa niezbyt duża,
węższa od przedplecza, nieco wydłużona, z głębokim dołkiem za nadustkiem i wyraźną bruzdą środkową. Osadzone po bokach czoła jedenastoczłonowe czułki są u samców ponad 1,5 × dłuższe od długości ciała, u samic
natomiast znacznie krótsze, nie dłuższe od długości ciała. Larwy są lekko grzbietobrzusznie spłaszczone, kremowe, dorastają do 100 mm długości i 20 mm szerokości. Kozioróg dębosz jest kambioksylofagiem, w Polsce
żerującym i przechodzącym rozwój wyłącznie na żywych dębach: szypułkowym i (rzadko) bezszypułkowym. Aktywne chrząszcze na ogół poruszają się niezbyt szybko i są mało płochliwe. Do lotu podrywają się niechętnie.
Latają dość ociężale na niewielkie odległości, zwykle mniej niż 500 m.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Gatunek włączono do grupy objętej programem monitoringu w 2010 r., objęto nim 6 obszarów Natura 2000. Na wszystkich badanych stanowiskach stan
ochrony gatunku został oceniony jako niewłaściwy: na 4 stanowiskach niezadowalający (U1), głównie ze względu na niezadowalający stan siedlisk i perspektywy zachowania czy niezadowalającą ocenę stanu populacji.
Stan ochrony gatunku na dwóch stanowiskach jest zły (U2), gdzie o złej ocenie przesądził przede wszystkim zły stan siedlisk.
Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra)
Liczba stanowisk: 13 loc. (wg SDF), C – gatunek występuje powszechnie, wielkość populacji jest trudna do oszacowania (dane po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze: FV (właściwy)
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków.
Zagrożenia potencjalne: B02.04 - usuwanie martwych i umierających drzew - usuwanie starych, osłabionych lub obumierających dębów, które są idealnym środowiskiem życia kozioroga.

 

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

44



1 *Ciepłolubne, śródlądowe
murawy napiaskowe

6120 AA39 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV FV FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Zachowanie strefy ekotonalnej (h74) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV

2 Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

7230 736B Powierzchnia
siedliska: XX

Struktura i funkcje: XX

Perspektywy ochrony:
XX

brak brak brak XX

3 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

9170 29CA Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w
drzewostanie (h142)

brak FV

Udział graba w drzewostanie (h143) brak FV
Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez
wczesnosukcesyjnych) (h145)

brak FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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4 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

9170 42EF Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w
drzewostanie (h142)

brak FV

Udział graba w drzewostanie (h143) brak FV
Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez
wczesnosukcesyjnych) (h145)

brak FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak U1
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5 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

9170 AFB1 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w
drzewostanie (h142)

brak FV

Udział graba w drzewostanie (h143) brak FV
Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez
wczesnosukcesyjnych) (h145)

brak FV

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

6 Kwaśne dąbrowy 9190 2DD0 Powierzchnia
siedliska: XX

Struktura i funkcje: XX

Perspektywy ochrony:
XX

brak brak brak XX

7 Łąki selernicowe 6440 17DB Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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8 Łąki selernicowe 6440 188A Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

9 Łąki selernicowe 6440 3387 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX U1 U1
Martwa materia organiczna (h115) brak U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

10 Łąki selernicowe 6440 3D09 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX U2 U1
Martwa materia organiczna (h115) brak U2
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak U1
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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11 Łąki selernicowe 6440 8B5C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

12 Łąki selernicowe 6440 A1A9 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

13 Łąki selernicowe 6440 A557 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX U1 U1
Martwa materia organiczna (h115) brak U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak U1
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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14 Łąki selernicowe 6440 A7A8 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

15 Łąki selernicowe 6440 BE8D Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX U1 U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

16 Łąki selernicowe 6440 DD76 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX U1 U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV
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17 Łąki selernicowe 6440 EE1F Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

18 Łąki selernicowe 6440 F6AA Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Cenne składniki flory (h104) brak XX FV U1
Martwa materia organiczna (h115) brak FV
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89)

brak FV

19 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

91E0 0126 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U2 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak U1

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

brak FV

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

brak XX

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak U1
Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) (h36) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U2
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Rytm zalewów (h92) brak FV
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20 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

91E0 3FBB Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) (h36) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Rytm zalewów (h92) brak U1

21 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

91E0 4051 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak U1
Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) (h36) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Rytm zalewów (h92) brak FV
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22 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

91E0 EC83 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) (h36) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Rytm zalewów (h92) brak XX

23 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

91E0 F4A4 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) (h36) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
Rytm zalewów (h92) brak XX

53



24 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 00E0 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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25 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 0107 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak FV
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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26 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 0492 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak U2
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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27 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 074C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak U1
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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28 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 0AB1 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak FV
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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29 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 1848 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak FV
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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30 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 2B7C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 FV U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak FV

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak FV
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak FV
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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31 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 449B Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak U1
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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32 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 4C35 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U2 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U2
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak U2
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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33 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 5084 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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34 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 9693 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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35 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 A1D5 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak U1
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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36 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 A429 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak U1
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak U1
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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37 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 B473 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak U1
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak U1
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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38 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 BC55 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV FV U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak FV

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak FV

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak FV
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak FV
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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39 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 BF1A Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak U1
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak U1
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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40 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 CA9C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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41 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 E359 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak FV U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak FV
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak U1

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak FV
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak U1
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak U1
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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42 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe

91F0 F3A0 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie (h129) brak U1 U1 U1
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie (h130) brak FV
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie (h131) brak FV
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie (h132) brak U1
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie (h133)

brak U1

Martwe drewno leżace lub stojące >3 m długości i >30
cm grubości (h134)

brak FV

Przejawy procesu grądowienia (h136) brak U1
Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów (h137) brak FV
Stosunki wodno-wilgotnościowe (h139) brak U1
Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu (h140) brak FV
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem
drewna (h146)

brak FV

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

brak FV

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

brak XX

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak FV
Martwe drewno (h3) brak FV
Wiek drzewostanu (h5) brak FV
Charakterystyczne kombinacje florystyczne (h83) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

43 *Murawy kserotermiczne 6210 F179 Powierzchnia
siedliska: XX

Struktura i funkcje: XX

Perspektywy ochrony:
XX

brak brak brak XX

44 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 01BA Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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45 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 1595 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

46 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 3163 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

47 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 3B14 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

48 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 3D3D Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1
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49 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 3D53 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

50 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 4119 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1

51 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 45BB Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

52 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 4673 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U2

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U2 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U2
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1
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53 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 46E6 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

54 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 5A83 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

55 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 5D54 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

56 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 6EE0 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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57 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 70FD Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1

58 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 7BFE Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

59 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 7D5E Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

60 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 8522 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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61 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 947B Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U2

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U2 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U2
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U2
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV

62 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 97AA Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

63 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 9C47 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

64 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 ADD2 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U2
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1
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65 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 BF4E Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

66 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 CE31 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV

67 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 F13C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

68 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie

6510 FAA0 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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69 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 1286 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
U1

Odczyn wody (h103) brak XX U1 FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak FV
70 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 3D6F Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX FV FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak FV
71 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 4B59 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX FV FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak FV
72 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 636D Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX FV FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak FV
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73 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 A2B6 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
U1

Odczyn wody (h103) brak XX U1 FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak U1

Przezroczystość wody (h99) brak FV
74 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 B3DA Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX U1 FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak U1
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak U1
75 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 B616 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX FV FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak FV
76 Starorzecza i naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 CAA0 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX FV FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak FV
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak FV
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77 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3150 CF15 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Odczyn wody (h103) brak XX U1 FV
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla zbiorowisk
makrofitów (h121)

brak FV

Przewodnictwo wody (h122) brak XX
Fito- i zooplankton (h124) brak XX
Barwa wody (h159) brak U1
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrebie
transektu (h160)

brak FV

Przezroczystość wody (h99) brak U1
78 Wydmy śródlądowe z

murawami napiaskowymi
2330 0F82 Powierzchnia

siedliska: XX

Struktura i funkcje: XX

Perspektywy ochrony:
XX

brak brak brak XX

79 Ziołorośla górskie i ziołorośla
nadrzeczne

6430 3CFD Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV FV FV
Gatunki synantropijne (h25) brak FV
Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) (h36) brak U1
Naturalny kompleks siedlisk (h37) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Bogactwo gatunkowe (h6) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

80 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 0C57 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

81 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 2657 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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82 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 2AC9 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

83 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 60E0 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

84 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 7294 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

85 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 8F84 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U1
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV
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86 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 984C Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

87 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 A715 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak U1 U2 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U2
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U2
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak FV

88 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 AF53 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

89 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 B7BA Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak FV U1 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1
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90 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 DBA3 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

91 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 DDF3 Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

92 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 EB21 Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje: U2

Perspektywy ochrony:
U1

Martwa materia organiczna (h115) brak U2 U2 U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak U2
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak U1
Gatunki dominujące (h85) brak U1

93 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe

6410 F0DB Powierzchnia
siedliska: FV

Struktura i funkcje: FV

Perspektywy ochrony:
FV

Martwa materia organiczna (h115) brak FV FV U1
Zachowanie płatów lokalnie typowych (h117) brak FV
Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV
Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak FV
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak FV
Gatunki dominujące (h85) brak FV

Gatunki
1 Barczatka kataks 1074 5FB8 Stan populacji: XX

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
XX

udział zarośli tarninowych (a152) brak FV XX XX

izolacja przestrzenna (a37) brak XX

względna liczebność (a66) brak XX
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2 Czerwończyk nieparek 1060 9692 Stan populacji: brak

Stan siedliska: brak

Perspektywy
ochrony/zachowania:
brak

stopień zarośnięcia (a127) brak FV FV FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
izolacja przestrzenna (a37) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV
powierzchnia siedliska (a72) brak FV

3 Czerwończyk nieparek 1060 BA6F Stan populacji: brak

Stan siedliska: brak

Perspektywy
ochrony/zachowania:
brak

stopień zarośnięcia (a127) brak FV FV FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
izolacja przestrzenna (a37) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV
powierzchnia siedliska (a72) brak FV

4 Czerwończyk nieparek 1060 DE2A Stan populacji: brak

Stan siedliska: brak

Perspektywy
ochrony/zachowania:
brak

stopień zarośnięcia (a127) brak FV FV FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
izolacja przestrzenna (a37) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV
powierzchnia siedliska (a72) brak FV

5 Kozioróg dębosz 1088 0059 Stan populacji: brak

Stan siedliska: brak

Perspektywy
ochrony/zachowania:
brak

rodzaj i zwarcie drzewostanu (a156) brak FV FV FV
liczba zasiedlonych drzew/10ha (a160) brak FV
liczba czynnych żerowisk/drzewo (a161) brak FV
żywotność zasiedlonych drzew (a162) brak FV
zwarcie podszytu liściastego (a247) brak FV
liczba osobników dorosłych (a93) brak FV

6 Modraszek nausitous 1061 61B9 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania:
XX

baza pokarmowa (a1) brak XX XX XX
struktura roślinności (a215) brak XX
zarastanie przez drzewa i krzewy i/lub rośliny
inwazyjne (a216)

brak FV

indeks liczebności (a240) brak XX
izolacja przestrzenna (a37) brak XX
liczba obserwowanych osobników (a8) brak XX

7 Modraszek telejus 1059 7CF5 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania:
XX

baza pokarmowa (a1) brak XX XX XX
struktura roślinności (a215) brak XX
zarastanie przez drzewa i krzewy i/lub rośliny
inwazyjne (a216)

brak FV

indeks liczebności (a240) brak XX
liczba oprzędów (a270) brak XX
izolacja przestrzenna (a37) brak XX
liczba obserwowanych osobników (a8) brak XX
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8 Pachnica dębowa 1084 08DD Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

izolacja przestrzenna (a37) brak FV U1 U1
liczba zasiedlonych drzew w przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych (a52)

brak U1

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha (a54) brak U1
liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 100 drzew
(a55)

brak U1

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha (a56) brak U1
liczba grubych dziuplastych drzew w przeliczeniu na
100 drzew (a57)

brak U1

liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1
ha (a58)

brak U1

zacienienie drzew (a60) brak FV
9 Pachnica dębowa 1084 5F39 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

izolacja przestrzenna (a37) brak FV U1 U1
liczba zasiedlonych drzew w przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych (a52)

brak U1

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha (a54) brak U1
liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 100 drzew
(a55)

brak U1

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha (a56) brak U1
liczba grubych dziuplastych drzew w przeliczeniu na
100 drzew (a57)

brak U1

liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1
ha (a58)

brak U1

zacienienie drzew (a60) brak FV
10 Pachnica dębowa 1084 C092 Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

izolacja przestrzenna (a37) brak FV U1 U1
liczba zasiedlonych drzew w przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych (a52)

brak U1

liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha (a54) brak U1
liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 100 drzew
(a55)

brak U1

liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha (a56) brak U1
liczba grubych dziuplastych drzew w przeliczeniu na
100 drzew (a57)

brak U1

liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1
ha (a58)

brak U1

zacienienie drzew (a60) brak FV
11 Przeplatka maturna 1052 30B9 Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U2

ekspozycja stanowiska (a153) brak XX U2 U2
baza pokarmowa (a1) brak U1
indeks liczebności (a240) brak XX
liczba oprzędów (a270) brak XX
izolacja przestrzenna (a37) brak U2
liczba obserwowanych osobników (a8) brak U2

86



12 Kumak nizinny 1188 B260 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

obecność gatunku (a140) brak FV FV FV
obecność larw (a144) brak XX
liczba zbiorników w promieniu < 500 m (a191) brak FV
głosy godowe (a196) brak FV
osobniki młodociane (a198) brak XX
odległość od drogi (m) (a207) brak FV
urbanizacja otoczenia (a208) brak FV
udział szuwaru w powierzchni zbiornika (%) (a209) brak FV
obecność barier dla płazów na brzegu zbiornika (a210) brak FV
roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) (a211) brak FV
nachylenie brzegów (a212) brak FV
obecność płycizn (a235) brak FV
wpływ ryb (a47) brak FV
zacienienie (a51) brak FV
liczba osobników dorosłych (a93) brak XX
liczba jaj lub tylko obecność jaj (a95) brak XX

13 Traszka grzebieniasta 1166 C089 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

obecność gatunku (a140) brak FV FV FV
obecność larw (a144) brak XX
liczba zbiorników w promieniu < 500 m (a191) brak FV
osobniki młodociane (a198) brak XX
powierzchnia zbiornika (m2) (a200) brak FV
stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność (a202) brak FV
jakość wody (a38) brak U1
region geograficzny (a40) brak FV
wpływ ptaków wodnych (a46) brak FV
wpływ ryb (a47) brak U1
zacienienie (a51) brak FV
stałość zbiornika (a91) brak FV
jakość środowiska lądowego (a92) brak FV
liczba osobników dorosłych (a93) brak XX
liczba jaj lub tylko obecność jaj (a95) brak XX
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14 Boleń 1130 F3E9 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

EFI+ (a118) brak FV FV FV
ogólna ocena hydromorfologiczna wg RDW (a119) brak FV
geometria koryta (a120) brak XX
charakterystyka przepływu (a121) brak FV
ciągłość cieku (a122) brak FV
charakter i modyfikacja brzegów (a123) brak FV
mobilność koryta (a124) brak FV
struktura wiekowa (a20) brak FV
Substrat denny (a35) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV

15 Kiełb białopłetwy 1124 5D50 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

EFI+ (a118) brak FV FV FV
ogólna ocena hydromorfologiczna wg RDW (a119) brak FV
geometria koryta (a120) brak XX
charakterystyka przepływu (a121) brak FV
ciągłość cieku (a122) brak FV
charakter i modyfikacja brzegów (a123) brak FV
mobilność koryta (a124) brak FV
struktura wiekowa (a20) brak XX
Substrat denny (a35) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV

16 Koza 1149 1E73 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

EFI+ (a118) brak FV FV FV
ogólna ocena hydromorfologiczna wg RDW (a119) brak FV
geometria koryta (a120) brak XX
charakterystyka przepływu (a121) brak FV
ciągłość cieku (a122) brak FV
charakter i modyfikacja brzegów (a123) brak FV
mobilność koryta (a124) brak FV
struktura wiekowa (a20) brak FV
Substrat denny (a35) brak FV

17 Koza złotawa 1146 577D Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

EFI+ (a118) brak FV FV FV
ogólna ocena hydromorfologiczna wg RDW (a119) brak FV
geometria koryta (a120) brak XX
charakterystyka przepływu (a121) brak FV
ciągłość cieku (a122) brak FV
charakter i modyfikacja brzegów (a123) brak FV
mobilność koryta (a124) brak FV
struktura wiekowa (a20) brak FV
Substrat denny (a35) brak FV
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18 Piskorz 1145 D9D0 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

EFI+ (a118) brak FV FV FV
ogólna ocena hydromorfologiczna wg RDW (a119) brak FV
geometria koryta (a120) brak XX
charakterystyka przepływu (a121) brak FV
ciągłość cieku (a122) brak FV
charakter i modyfikacja brzegów (a123) brak FV
mobilność koryta (a124) brak FV
struktura wiekowa (a20) brak FV
Substrat denny (a35) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV

19 Różanka 1134 43CB Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

EFI+ (a118) brak FV FV FV
ogólna ocena hydromorfologiczna wg RDW (a119) brak FV
geometria koryta (a120) brak XX
charakterystyka przepływu (a121) brak FV
ciągłość cieku (a122) brak FV
charakter i modyfikacja brzegów (a123) brak FV
mobilność koryta (a124) brak FV
stopień porośnięcia brzegów (a18) brak FV
struktura wiekowa (a20) brak XX
wykorzystanie siedliska w okresie rozrodu (a229) brak XX
Substrat denny (a35) brak FV
względna liczebność (a66) brak FV

20 Bóbr europejski
(euroazjatycki)

1337 CC73 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

liczebność (pośrednio na podstawie "śladów"
obecności) (a10)

brak FV FV FV

siedlisko zajmowane (a14) brak FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
stałość występowania wody w siedlisku (a256) brak FV

21 Mopek 1308 6B11 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

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

brak FV

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

brak FV

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV
rozród (a277) brak XX
aktywność gatunku (a285) brak FV
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22 Nocek duży 1324 48C7 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

struktura wiekowa (a20) brak XX FV FV
powierzchnia lasów liściastych (a226) brak FV
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV
powierzchnia starodrzewów liściastych (a228) brak FV
grubość drzew (>25 cm) - potencjalnych kryjówek
dziennych (a230)

brak FV

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

brak FV

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV
aktywność gatunku (a285) brak FV
liczebność (a9) brak XX

23 Nocek łydkowłosy 1318 DC05 Stan populacji: XX

Stan siedliska: XX

Perspektywy
ochrony/zachowania:
XX

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak XX XX XX
obecność gatunku (a140) brak XX
liczba czynnych żerowisk/drzewo (a161) brak XX
Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy
(a167)

brak XX

Łączność schronienia z żerowiskami (a287) brak XX
Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy (a88) brak XX

24 Wydra 1355 28FC Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania:
FV

liczebność (pośrednio na podstawie "śladów"
obecności) (a10)

brak FV FV FV

siedlisko zajmowane (a14) brak FV
baza pokarmowa (a1) brak FV
stałość występowania wody w siedlisku (a256) brak FV

 

4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot ochrony Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis zagrożeniaistniejące potencjalne
1 Barczatka kataks 1074 5FB8 1. niewłaściwie

realizowane działania
ochronne lub ich brak; 2.
Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku
rekreacji, uprawiane w
plenerze;

3. zmniejszenie wymiany materiału
genetycznego; 4. wypalanie;

1. Brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może
skutkować brakiem jego odpowiedniej ochrony oraz pozostawanie poza granicami
obszaru kluczowych dla gatunków.; 2. Antropopresja wynikająca z użytkowania łąk na
Wyspie Opatowickiej w celach rekreacyjnych.; 3. Populacja jest coraz mocniej izolowana,
jako jedna z nielicznych populacji w południowo-zachodniej Polsce; rozród wsobny w
długo izolowanej populacji może doprowadzić do degeneracji i w efekcie wymarcia
populacji; 4. Aktywne wypalanie istniejącej roślinności (w tym zarośli tarniny i głogu);
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2 Czerwończyk nieparek 1060 9692 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. problematyczne gatunki rodzime; 3.
obce gatunki inwazyjne; 4. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Ekspansja trzciny, pokrzywy i innych gatunków
rodzimych, które wypierają z siedliska gatunku jego rośliny żywicielskie.; 3. Inwazja
obcych gatunków roślin, szczególnie z rodzaju Solidago sp. ograniczająca dostęp do
roślin żywicielskich gatunku.; 4. Możliwe prace melioracyjne związane z utrzymaniem i
przebudową kanałów i rowów melioracyjnych oraz remontem wałów
przeciwpowodziowych.;

3 Czerwończyk nieparek 1060 BA6F 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. obce gatunki inwazyjne; 4.
problematyczne gatunki rodzime;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Możliwe prace melioracyjne związane z utrzymaniem i
przebudową kanałów i rowów melioracyjnych oraz remontem wałów
przeciwpowodziowych.; 3. Inwazja obcych gatunków roślin, szczególnie z rodzaju
Solidago sp. ograniczająca dostęp do roślin żywicielskich gatunku.; 4. Ekspansja trzciny,
pokrzywy i innych gatunków rodzimych, które wypierają z siedliska gatunku jego rośliny
żywicielskie.;

4 Czerwończyk nieparek 1060 DE2A 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. obce gatunki inwazyjne; 4.
problematyczne gatunki rodzime;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Możliwe prace melioracyjne związane z utrzymaniem i
przebudową kanałów i rowów melioracyjnych oraz remontem wałów
przeciwpowodziowych.; 3. Inwazja obcych gatunków roślin, szczególnie z rodzaju
Solidago sp. ograniczająca dostęp do roślin żywicielskich gatunku.; 4. Ekspansja trzciny,
pokrzywy i innych gatunków rodzimych, które wypierają z siedliska gatunku jego rośliny
żywicielskie.;

5 Kozioróg dębosz 1088 0059 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Usuwanie starych, osłabionych lub obumierających
dębów, które są idealnym środowiskiem życia kozioroga;

6 Modraszek nausitous 1061 61B9 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może
skutkować brakiem jego odpowiedniej ochrony oraz pozostawanie poza granicami
obszaru kluczowych dla gatunków.; 2. brak zagrożeń i nacisków;

7 Modraszek telejus 1059 7CF5 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może
skutkować brakiem jego odpowiedniej ochrony oraz pozostawanie poza granicami
obszaru kluczowych dla gatunków.; 2. brak zagrożeń i nacisków;

8 Pachnica dębowa 1084 08DD 1. zmiana przebiegu
koryt rzecznych na dużą
skalę;

2. Wandalizm; 3. Inne odpady; 4. chirurgia
drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 5. antropogeniczne
zmniejszenie spójności siedlisk;

1. Zagrożenie związane jest z realizacją (w obrębie siedlisk gatunku) zadania w ramach
modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Należy zaznaczyć, że negatywne
oddziaływanie na siedliska gatunku zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar
Natura 2000.; 2. Wypalanie dziuplastych drzew .; 3. Składowanie śmieci w dziuplach i
większych wypróchnieniach.; 4. Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych oraz drzew na koronach wałów
ptrzeciwpowodziowych w trakcie ich modernizacji.; 5. Antropogeniczne zmniejszenie
spójności siedlisk gatunku poprzez usuwanie zadrzewień pomiędzy zasiedlonymi przez
gatunek egzemplarzami drzew. Podstawowym problemem jest brak ciągłości
pokarmowej na niektórych stanowiskach.;

9 Pachnica dębowa 1084 5F39 1. zmiana przebiegu
koryt rzecznych na dużą
skalę;

2. antropogeniczne zmniejszenie spójności
siedlisk; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych; 4. Inne odpady; 5.
Wandalizm;

1. Zagrożenie związane jest z realizacją (w obrębie siedlisk gatunku) zadania w ramach
modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Należy zaznaczyć, że negatywne
oddziaływanie na siedliska gatunku zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar
Natura 2000.; 2. Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk gatunku poprzez
usuwanie zadrzewień pomiędzy zasiedlonymi przez gatunek egzemplarzami drzew.
Podstawowym problemem jest brak ciągłości pokarmowej na niektórych stanowiskach.;
3. Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych oraz drzew na koronach wałów ptrzeciwpowodziowych w trakcie ich
modernizacji.; 4. Składowanie śmieci w dziuplach i większych wypróchnieniach.; 5.
Wypalanie dziuplastych drzew .;

91



10 Pachnica dębowa 1084 C092 1. zmiana przebiegu
koryt rzecznych na dużą
skalę;

2. antropogeniczne zmniejszenie spójności
siedlisk; 3. chirurgia drzewna, ścinanie na
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych;

1. Zagrożenie związane jest z realizacją (w obrębie siedlisk gatunku) zadania w ramach
modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Należy zaznaczyć, że negatywne
oddziaływanie na siedliska gatunku zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar
Natura 2000.; 2. Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk gatunku poprzez
usuwanie zadrzewień pomiędzy zasiedlonymi przez gatunek egzemplarzami drzew.
Podstawowym problemem jest brak ciągłości pokarmowej na niektórych stanowiskach.;
3. Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych oraz drzew na koronach wałów ptrzeciwpowodziowych w trakcie ich
modernizacji.;

11 Przeplatka maturna 1052 30B9 1. zawleczenie choroby
(patogeny mikrobowe);

2. ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 1. Zjawisko zamierania jesionu na powierzchni siedlisk gatunku.; 2. Zagrożenie związane
jest z dostępnością dróg ppoż. nr 16 i 19 przechodzących przez ostoje gatunku. Różne
stadia rozwojowe gatunku notowane były na tych drogach. Istnieje ryzyko rozjeżdżania
tego gatunku w okresie wiosennym i do końca pojawu imagines.;

12 Kumak nizinny 1188 B260 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. drogi, autostrady; 3. Zanieczyszczenie
wód powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących w
bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników; 3. Zanieczyszczenie wody substancjami
chemicznymi, głównie spływem nawozów z pól uprawnych; 4. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami;

13 Traszka grzebieniasta 1166 C089 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. drogi, autostrady; 3. Zanieczyszczenie
wód powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie;

1. Istotne dla zachowania integralności Obszaru siedliska gatunku położone są poza
granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru.; 2. Budowa nowych dróg i
modernizacja istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników; 3. Zanieczyszczenie
wody substancjami chemicznymi, głównie spływem nawozów z pól uprawnych; 4. Zmiany
gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody
kanałami;

14 Boleń 1130 F3E9 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Wędkarstwo; 3. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
drapieżnictwo;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Pozyskanie w ryb w czasie amatorskiego połowu.; 3.
Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi.; 4. Drapieżnictwo ze strony innych
gatunków ryb np. szczupaka.;

15 Kiełb białopłetwy 1124 5D50 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. drapieżnictwo; 3. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
Wędkarstwo;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Drapieżnictwo ze strony innych gatunków ryb np.
szczupaka.; 3. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi.; 4. Nielegalne
pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.;

16 Koza 1149 1E73 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Wędkarstwo; 3. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
drapieżnictwo;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w
czasie amatorskiego połowu ryb.; 3. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi.;
4. Drapieżnictwo ze strony innych gatunków ryb np. szczupaka.;

17 Koza złotawa 1146 577D 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Wędkarstwo; 3. drapieżnictwo; 4.
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
(limnicznych, lądowych, morskich i
słonawych);

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Nielegalne pozyskanie chronionych gatunków ryb w
czasie amatorskiego połowu ryb.; 3. Drapieżnictwo ze strony innych gatunków ryb np.
szczupaka.; 4. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi.;

18 Piskorz 1145 D9D0 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. drapieżnictwo; 3. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 4.
Wędkarstwo;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Drapieżnictwo ze strony innych gatunków ryb np.
szczupaka.; 3. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi.; 4. Nielegalne
pozyskanie chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.;

19 Różanka 1134 43CB 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 3.
drapieżnictwo; 4. Wędkarstwo;

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi.; 3.
Drapieżnictwo ze strony innych gatunków ryb np. szczupaka.; 4. Nielegalne pozyskanie
chronionych gatunków ryb w czasie amatorskiego połowu ryb.;

20 *Ciepłolubne, śródlądowe murawy
napiaskowe 6120

AA39 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zmniejszenie lub utrata określonych
cech siedliska;

1. Brak zagrożeń.; 2. Wykorzystanie terenu niezgodne z przeznaczeniem.;
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21 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i
mechowisk 7230

736B 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska ponieważ w trakcie prac terenowych nie
odnaleziono siedliska w granicach obszaru Natura 2000.;

22 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

29CA 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew;

1. Istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza
granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru.; 2. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;

23 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

42EF 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew;

1. Występowanie i rozprzestrzenianie się gatunków obcych - kasztanowca zwyczajnego,
dębu czerwonego.; 2. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących
ważny element ekosystemu leśnego.;

24 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

AFB1 1. problematyczne
gatunki rodzime;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew;

1. Występowanie dużych skupień sosny i świerka.; 2. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;

25 Kwaśne dąbrowy 9190 2DD0 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska ponieważ w trakcie prac terenowych nie
odnaleziono siedliska w granicach obszaru Natura 2000.;

26 Łąki selernicowe 6440 17DB 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

27 Łąki selernicowe 6440 188A 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. zaniechanie / brak koszenia; 4.
Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

28 Łąki selernicowe 6440 3387 1. problematyczne
gatunki rodzime;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia; 4. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Ekspansja turzyc.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.;

29 Łąki selernicowe 6440 3D09 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 3.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 4.
Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub
rozwój roślinności ruderalnej.;

30 Łąki selernicowe 6440 8B5C 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 4. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 4. Zmiany gospodarowania wodami -
melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.;

31 Łąki selernicowe 6440 A1A9 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni
siedliska przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie
się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

32 Łąki selernicowe 6440 A557 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia; 4. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które
spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4.
Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody
kanałami.;

33 Łąki selernicowe 6440 A7A8 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni
siedliska przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie
się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;
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34 Łąki selernicowe 6440 BE8D 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na
powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje
okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które
spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

35 Łąki selernicowe 6440 DD76 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia; 4. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które
spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4.
Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody
kanałami.;

36 Łąki selernicowe 6440 EE1F 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni
siedliska przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie
się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

37 Łąki selernicowe 6440 F6AA 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. zaniechanie / brak koszenia; 4.
Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

38 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe 91E0

0126 1. zmniejszenie lub
utrata określonych cech
siedliska;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew; 3. spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska skutkująca brakiem odnowienia
naturalnego gatunków drzew charakterystycznych dla siedliska oraz uproszczeniem
struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.; 2.
Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element
ekosystemu leśnego.; 3. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę
charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

39 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe 91E0

3FBB 1. zmniejszenie lub
utrata określonych cech
siedliska;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych;

1. zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska skutkująca brakiem odnowienia
naturalnego gatunków drzew charakterystycznych dla siedliska oraz uproszczeniem
struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.; 2. Zmiany
stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

40 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe 91E0

4051 1. usuwanie martwych i umierających
drzew;

1. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element
ekosystemu leśnego.;

41 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe 91E0

EC83 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 3. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę
charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 3. Usuwanie
martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu
leśnego.;

42 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe 91E0

F4A4 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 3. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę
charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 3. Usuwanie
martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu
leśnego.;

43 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

00E0 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 3. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Widoczny proces grądowienia, ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.; 2.
Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 3. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;

44 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

0107 1. problematyczne
gatunki rodzime;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew; 3. spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych;

1. Występowanie dużych skupień sosny i świerka.; 2. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.; 3. Zmiany
stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

45 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

0492 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 3. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Występowanie i rozprzestrzenianie się kasztanowca zwyczajnego.; 2. Zmiany
stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 3. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;
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46 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

074C 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew; 3. spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych;

1. Brak zagrożeń.; 2. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących
ważny element ekosystemu leśnego.; 3. Zmiany stosunków wodnych, które mogą
spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces
grądowienia.;

47 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

0AB1 1. problematyczne
gatunki rodzime; 2.
Ewolucja biocenotyczna,
sukcesja;

3. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 4. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Występowanie dużych skupień sosny i świerka.; 2. Widoczny proces grądowienia,
ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.; 3. Zmiany stosunków wodnych,
które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć
proces grądowienia.; 4. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących
ważny element ekosystemu leśnego.;

48 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

1848 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

49 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

2B7C 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 3. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Występowanie i rozprzestrzenianie się robinii akacjowej, dębu czerwonego i
kasztanowca zwyczajnego.; 2. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować
zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 3.
Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element
ekosystemu leśnego.;

50 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

449B 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę
charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

51 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

4C35 1. problematyczne
gatunki rodzime; 2. obce
gatunki inwazyjne;

3. usuwanie martwych i umierających
drzew; 4. spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych;

1. Występowanie dużych skupień sosny i świerka.; 2. Występowanie i rozprzestrzenianie
się dębu czerwonego i kasztanowca zwyczajnego.; 3. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.; 4. Zmiany
stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

52 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

5084 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

53 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

9693 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;
2. obce gatunki
inwazyjne;

3. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 4. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Widoczny proces grądowienia, ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.; 2.
Występowanie i rozprzestrzenianie się dębu czerwonego.; 3. Zmiany stosunków
wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub
przyspieszyć proces grądowienia.; 4. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew,
stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;

54 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

A1D5 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;
2. problematyczne
gatunki rodzime; 3. obce
gatunki inwazyjne;

4. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 5. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Widoczny proces grądowienia, ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.; 2.
Występowanie skupień sosny i modrzewia.; 3. Występowanie i rozprzestrzenianie się
dębu czerwonego.; 4. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę
charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 5. Usuwanie
martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu
leśnego.;

55 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

A429 1. obce gatunki
inwazyjne; 2.
problematyczne gatunki
rodzime;

3. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 4. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Występowanie i rozprzestrzenianie się dębu czerwonego i kasztanowca zwyczajnego.;
2. Występowanie dużych skupień sosny i świerka.; 3. Zmiany stosunków wodnych, które
mogą spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces
grądowienia.; 4. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew, stanowiących ważny
element ekosystemu leśnego.;

56 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

B473 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;
2. obce gatunki
inwazyjne;

3. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 4. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Widoczny proces grądowienia, ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.; 2.
Występowanie i rozprzestrzenianie się orzecha włoskiego.; 3. Zmiany stosunków
wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska przyrodniczego lub
przyspieszyć proces grądowienia.; 4. Usuwanie martwych stojących i powalonych drzew,
stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;

57 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

BC55 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;
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58 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

BF1A 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 3. usuwanie
martwych i umierających drzew;

1. Występowanie i rozprzestrzenianie się robinii akacjowej i dębu czerwonego.; 2.
Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.; 3. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.;

59 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

CA9C 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych;

1. Widoczny proces grądowienia, ekspansja graba i zanik gatunków wilgociolubnych.; 2.
Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

60 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

E359 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. usuwanie martwych i umierających
drzew; 3. spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych;

1. Istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza
granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru.; 2. Usuwanie martwych stojących i
powalonych drzew, stanowiących ważny element ekosystemu leśnego.; 3. Zmiany
stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę charakteru siedliska
przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

61 Łęgowe lasy dębowo-wiązow-
-jesionowe 91F0

F3A0 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany stosunków wodnych, które mogą spowodować zmianę
charakteru siedliska przyrodniczego lub przyspieszyć proces grądowienia.;

62 *Murawy kserotermiczne 6210 F179 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji
Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania siedlisku oceny D - nieznacząca.;

63 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

01BA 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

64 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

1595 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

65 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

3163 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

66 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

3B14 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które
spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

67 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

3D3D 1. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie
wymienione powyżej; 2.
Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie
wymienione powyżej;

3. zaniechanie / brak koszenia; 1. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 2.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3.
Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub
rozwój roślinności ruderalnej.;

68 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

3D53 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

69 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

4119 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

70 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

45BB 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

71 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

4673 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

72 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

46E6 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Zaniechanie koszenia łąk,
które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;
3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;
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73 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

5A83 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

74 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

5D54 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

75 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

6EE0 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

76 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

70FD 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

77 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

7BFE 1. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie
wymienione powyżej; 2.
Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie
wymienione powyżej;

3. zaniechanie / brak koszenia; 1. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 2.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3.
Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub
rozwój roślinności ruderalnej.;

78 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

7D5E 1. problematyczne
gatunki rodzime;

2. obce gatunki inwazyjne; 3. zaniechanie
/ brak koszenia; 4. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej;

1. Ekspansja trzcinnika piaskowego.; 2. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 3.
Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub
rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni
siedliska przyrodniczego.;

79 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

8522 1. problematyczne
gatunki rodzime;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Ekspansja trzcinnika piaskowego.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

80 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

947B 1. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie
wymienione powyżej; 2.
Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie
wymienione powyżej;

3. zaniechanie / brak koszenia; 1. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 2.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3.
Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub
rozwój roślinności ruderalnej.;

81 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

97AA 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

82 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

9C47 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

83 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

ADD2 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;
2. obce gatunki
inwazyjne;

3. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 4. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Inwazja gatunków z rodzaju
Solidago.; 3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

84 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

BF4E 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które
spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

85 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

CE31 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Zaniechanie koszenia łąk,
które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;
3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

86 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

F13C 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;
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87 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie 6510

FAA0 1. obce gatunki
inwazyjne;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. zaniechanie /
brak koszenia;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na
powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

88 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

1286 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. nagromadzenie materii organicznej; 3.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 4. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych);

1. Brak zagrożeń.; 2. Sukcesywne zmniejszanie się powierzchni zbiornika w wyniku
rozrostu szuwaru i wypłycania misy zbiornika z powodu naturalnych procesów
ekologicznych.; 3. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 4. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi,
głównie spływem nawozów z pól uprawnych.;

89 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

3D6F 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

90 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

4B59 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

91 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

636D 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

92 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

A2B6 1. nagromadzenie materii
organicznej;

2. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych); 3.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie;

1. Sukcesywne zmniejszanie się powierzchni zbiornika w wyniku rozrostu szuwaru i
wypłycania misy zbiornika z powodu naturalnych procesów ekologicznych.; 2.
Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi, głównie spływem nawozów z pól
uprawnych.; 3. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.;

93 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

B3DA 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych);

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi,
głównie spływem nawozów z pól uprawnych.;

94 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

B616 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza
granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

95 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

CAA0 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

96 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

CF15 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (limnicznych,
lądowych, morskich i słonawych);

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi,
głównie spływem nawozów z pól uprawnych.;

97 Wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi 2330

0F82 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

1. Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji
Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania siedlisku oceny D - nieznacząca.;

98 Ziołorośla górskie i ziołorośla
nadrzeczne 6430

3CFD 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. tamy i ochrona przeciwpowodziowa w
śródlądowych systemach wodnych; 3. Inne
spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych;

1. Brak zagrożeń.; 2. W wyniku stosowania ochrony przeciwpowodziowej (głównie brak
zalewu) eliminuje się charakterystyczny wskaźnik naturalnych zaburzeń i obserwuje się
zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk, np. ekspansję gatunków inwazyjnych.; 3.
Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych.;

99 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

0C57 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. zaniechanie / brak koszenia; 4.
Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;
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100 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

2657 1. obce gatunki
inwazyjne; 2. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

3. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 4. zaniechanie /
brak koszenia; 5. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki
krzewami.; 3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 5. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.;

101 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

2AC9 1. obce gatunki
inwazyjne; 2. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

3. zaniechanie / brak koszenia; 4.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 5. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki
krzewami.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej
sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Zmiany gospodarowania wodami -
melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 5. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

102 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

60E0 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Pozostawianie biomasy po
skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 3. Zmiany gospodarowania wodami -
melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 4. Zaniechanie
koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój
roślinności ruderalnej.;

103 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

7294 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń.; 2. Brak zagrożeń i nacisków.;

104 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

8F84 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Zaniechanie koszenia łąk,
które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;
3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

105 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

984C 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 4. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 4.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

106 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

A715 1. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;
2. obce gatunki
inwazyjne;

3. zaniechanie / brak koszenia; 4. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 5. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki krzewami.; 2. Inwazja gatunków z rodzaju
Solidago.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej
sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na
powierzchni siedliska przyrodniczego.; 5. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje
okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.;

107 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

AF53 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3.
Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 4. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 4.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;

108 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

B7BA 1. problematyczne
gatunki rodzime; 2.
problematyczne gatunki
rodzime;

3. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 4. zaniechanie /
brak koszenia; 5. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Ekspansja wrotyczu pospolitego i ostrożenia polnego.; 2. Ekspansja wrotyczu
pospolitego i ostrożenia polnego.; 3. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni
siedliska przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie
się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 5. Zmiany gospodarowania
wodami - melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.;

109 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

DBA3 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. Modyfikowanie funkcjonowania wód -
ogólnie; 3. Inne rodzaje praktyk
rolniczych, nie wymienione powyżej; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Istotne dla zachowania integralności Obszaru płaty siedliska położone są poza
granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru.; 2. Zmiany gospodarowania wodami -
melioracje okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.; 3. Pozostawianie
biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.; 4. Zaniechanie koszenia
łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności
ruderalnej.;

110 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

DDF3 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. zaniechanie / brak koszenia; 3.
spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych; 4. Inne rodzaje
praktyk rolniczych, nie wymienione
powyżej;

1. Brak zagrożeń.; 2. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się
naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 3. Zmiany poziomu wód
gruntowych - zbyt częste zalewy - efektem będzie silny rozwój turzyc, lub odcięcie od
okresowego zalewu, co spowoduje przesuszenie i rozwój gatunków łąk świeżych.; 4.
Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska przyrodniczego.;
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111 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

EB21 1. obce gatunki
inwazyjne; 2. Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja;

3. zaniechanie / brak koszenia; 4. Inne
rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 5. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie;

1. Inwazja gatunków z rodzaju Solidago.; 2. Zachodzący proces sukcesji - zarastanie łąki
krzewami.; 3. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje uruchomienie się naturalnej
sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.; 4. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na
powierzchni siedliska przyrodniczego.; 5. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje
okolicznych terenów i odprowadzanie wody kanałami.;

112 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
6410

F0DB 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie
wymienione powyżej; 3. Modyfikowanie
funkcjonowania wód - ogólnie; 4.
zaniechanie / brak koszenia;

1. Brak zagrożeń.; 2. Pozostawianie biomasy po skoszeniu na powierzchni siedliska
przyrodniczego.; 3. Zmiany gospodarowania wodami - melioracje okolicznych terenów i
odprowadzanie wody kanałami.; 4. Zaniechanie koszenia łąk, które spowoduje
uruchomienie się naturalnej sukcesji lub rozwój roślinności ruderalnej.;

113 Bóbr europejski (euroazjatycki) 1337 CC73 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Istotne dla zachowania integralności Obszaru siedliska gatunku położone są poza
granicami (w bezpośrednim sąsiedztwie) Obszaru.; 2. brak zagrożeń i nacisków;

114 Mopek 1308 6B11 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. brak zagrożeń i nacisków; 2. brak zagrożeń i nacisków;

115 Nocek duży 1324 48C7 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. brak zagrożeń i nacisków; 2. brak zagrożeń i nacisków;

116 Nocek łydkowłosy 1318 DC05 1. niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak wystarczającej wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze, co może
skutkować brakiem jego odpowiedniej ochrony.; 2. brak zagrożeń i nacisków;

117 Wydra 1355 28FC 1. Brak zagrożeń i
nacisków;

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. brak zagrożeń i nacisków; 2. brak zagrożeń i nacisków;

 

5. Cele zadań ochronnych

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

stanu ochrony
1 *Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 6120 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania siedlisk w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
2 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0 U1 1. Zachowanie siedliska w obszarze Natura 2000 w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu
3 *Murawy kserotermiczne 6210 1. Nie określono celów ochrony z powodu planowanej weryfikacji listy przedmiotów ochrony. nie dotyczy
4 Barczatka kataks 1074 XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu
5 Boleń 1130 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
6 Bóbr europejski (euroazjatycki) 1337 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
7 Czerwończyk nieparek 1060 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
8 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,

turzycowisk i mechowisk 7230
1. Nie określono celów ochrony z powodu planowanej weryfikacji listy przedmiotów ochrony. nie dotyczy

9 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 9170 U1 1. Poprawa stanu siedliska (głównie w zakresie wskaźników: gatunki obce geograficznie i
ekologicznie w drzewostanie, martwe drewno) lub zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie
(co najmniej U1) poprzez modyfikację metod gospodarowania.

niemożliwa do określenia na etapie
sporządzania planu

10 Kiełb białopłetwy 1124 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
11 Koza 1149 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
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12 Koza złotawa 1146 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
13 Kozioróg dębosz 1088 FV 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
14 Kumak nizinny 1188 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
15 Kwaśne dąbrowy 9190 1. Nie określono celów ochrony z powodu planowanej weryfikacji listy przedmiotów ochrony. nie dotyczy
16 Łąki selernicowe 6440 U1 1. Zachowanie siedlisk w obszarze Natura 2000 w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu2030
17 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0 U1 1. Poprawa stanu siedliska (głównie w zakresie wskaźników: gatunki obce geograficznie i

ekologicznie w drzewostanie, martwe drewno) lub zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie
(co najmniej U1).

niemożliwa do określenia na etapie
sporządzania planu

18 Modraszek nausitous 1061 XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. niemożliwa do określenia na etapie
sporządzania planu

19 Modraszek telejus 1059 XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. niemożliwa do określenia na etapie
sporządzania planu

20 Mopek 1308 FV 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
21 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

6510
U1 1. Zachowanie siedlisk w obszarze Natura 2000 w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu
22 Nocek duży 1324 FV 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
23 Nocek łydkowłosy 1318 XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu
24 Pachnica dębowa 1084 U1 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. 2023
25 Piskorz 1145 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
26 Przeplatka maturna 1052 U2 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach w obszarze Natura 2000. niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu
27 Różanka 1134 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
28 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 3150
FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania siedlisk w obszarze Natura 2000. nie dotyczy

29 Traszka grzebieniasta 1166 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
30 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 1. Nie określono celów ochrony z powodu planowanej weryfikacji listy przedmiotów ochrony. nie dotyczy
31 Wydra 1355 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunków w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
32 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 6430 FV 1. Utrzymanie aktualnego stanu zachowania siedlisk w obszarze Natura 2000. nie dotyczy
33 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 6410 U1 1. Zachowanie siedlisk w obszarze Natura 2000 w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). niemożliwa do określenia na etapie

sporządzania planu

 

Moduł C

 

6. Ustalenie działań ochronnych
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L.p. Przedmiot ochrony
Działania ochronne

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

zł)
Podmiot odpowiedzialny za

wykonanie

1 1074 - Barczatka kataks -
5FB8

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

rekreacyjnym wykorzystaniem łąk na Wyspie
Opatowickiej w postaci informacji zamieszczonych
na tablicach edukacyjnych w obrębie Wyspy
Opatowickiej.

Stanowisko nr 5FB8
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1

Cały okres
obowiązywania
planu.

30 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 Uzupełnienie stanu wiedzy w

zakresie oceny stanu
zachowania populacji na
stanowisku i perspektyw
zachowania.

Wykonanie oceny stanu zachowania populacji
gatunku w zakresie wskaźnika liczebności i izolacji
przestrzennej oraz perspektyw zachowania.

Stanowisko nr 5FB8
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 3. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 1061 - Modraszek nausitous -
61B9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Inwentaryzacja gatunku na

terenie całego obszaru Natura
2000.

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania gatunku na
terenie obszaru Natura 2000.

Cały obszar Natura
2000.

W 3. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

3 1059 - Modraszek telejus -
7CF5

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Inwentaryzacja gatunku na

terenie całego obszaru Natura
2000.

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania gatunku na
terenie obszaru Natura 2000.

Cały obszar Natura
2000.

W 3. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.
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4 1084 - Pachnica dębowa -
08DD

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Zachowanie zasiedlonych

drzew w obszarze i utrzymanie
w ich otoczeniu potencjalnych
siedlisk gatunku.

W otoczeniu zasiedlonych przez gatunek drzew
podczas wykonywania zabiegów rębnych w
oddziałach leśnych pozostawiać jako przestoje
pojedyncze stare egzemplarze drzew liściastych,
szczególnie dębów do naturalnego rozpadu. Liczba
pozostawianych drzew nie mo że być mniejsza niż 2
szt. w promieniu 100m od zasiedlonego drzewa z
wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
ludzi lub mienia.

Grunty Skarbu
Państwa w zarządzie
PGL LP w zasięgu
granic obszaru
Natura 2000

Cały okres
obowiązywania
planu.

0 Nadleśnictwo Oława

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola realizacji działań

ochronnych oraz ocena stanu
zachowania siedliska.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . Cały obszar Natura
2000.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

5 1084 - Pachnica dębowa -
5F39

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Nasadzenia dębów i lip. Należy zadbać, aby wszelkie nasadzenia drzew w

obszarze Natura 2000 o charakterze alei
przydrożnych, parków itp. uwzględniały w składzie
gatunkowym sadzonych drzew jak największy
odsetek dębów szypułkowych i bezszypułkowych, lip
drobnolistnych i szerokol istnych oraz wierzb.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres
obowiązywania
planu.

0 Właściciele i zarządcy
nieruchomości, organy
administracji wydające
zezwolenia na usuwanie
drzew i nakładające
obowiązek nasadzeń w
ramach kompensacji.

2 Zachowanie zasiedlonych
drzew w obszarze i utrzymanie
w ich otoczeniu potencjalnych
siedlisk gatunku.

W otoczeniu zasiedlonych przez gatunek drzew
podczas wycinki pozostawiać drzewa liściaste,
szczególnie dęby. Liczba pozostawianych drzew nie
może być mniejsza niż 2 szt. w promieniu 100m od
zasiedlonego drzewa z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpiecze ństwu ludzi lub mienia.

Cały obszar Natura
2000.

Cały okres
obowiązywania
planu.

0 Właściciele i zarządcy
nieruchomości.

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

ochronnych oraz ocena stanu
zachowania siedliska.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . Cały obszar Natura
2000.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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6 1052 - Przeplatka maturna -
30B9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Zwiększenie bazy pokarmowej

gatunku w miejscach jego
występowania.

Wykonanie nasadzeń jesiona wyniosłego, kaliny
koralowej oraz derenia świdwy w otoczeniu dróg
pożarowych nr 16 i 19.

Stanowisko nr 30B9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1

W 4. roku
obowiązywania
planu.

20 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000,
Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola wykonania nasadzeń

krzewów zwiększających bazę
pokarmową gatunku.

Kontrola wykonania nasadzeń jesiona wyniosłego,
kaliny koralowej oraz derenia świdwy w otoczeniu
dróg pożarowych nr 16 i 19.

Stanowisko nr 30B9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. roku
obowiązywania
planu.

5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

7 6120 - *Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe - AA39

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr AA39
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie raz w roku w
terminie od 15 lipca do 30 września; obowiązek
pozostawienia 15-20% powierzchni działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia - do 10 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków) po pokosie.

Stanowisko nr AA39
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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8 7230 - Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o
charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk -
736B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Propozycja aktualizacji

Standardowego Formularza
Danych poprzez przygotowanie
wniosku do Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska o
usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony.

Nie stwierdzono występowania siedliska w obszarze
w trakcie przeprowadzonych prac terenowych.

- W 1. roku
obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Propozycja aktualizacji
Standardowego Formularza
Danych poprzez przygotowanie
wniosku do Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska o
usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony.

Nie stwierdzono występowania siedliska w obszarze
w trakcie przeprowadzonych prac terenowych.

- W 1. roku
obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

9 9170 - Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny - 29CA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Wydzielenia leśne z siedliskiem

przyrodniczym pozostawić bez
wskazań gospodarczych.

W zapisach planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oława na lata 2014-2023 wydzielenia leśne z
siedliskiem przyrodniczym pozostawić bez wskazań
gospodarczych.

Stanowisko nr 29CA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W 1. roku
obowiązywania
planu.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonywanych
działań ochronnych oraz ocena
stanu zachowania siedliska.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 6. i 9. roku
obowiazywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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10 9170 - Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny - 42EF

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Na powierzchniach leśnych z

siedliskiem przyrodniczym
cięcia rębne wykonywać
rębniami złożonymi z
wydłużonym okresem
odnowienia.

Przyjęcie w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oława na lata 2014-2023 jako docelowych dla
drzewostanów rębni złożonych ze średnim i długim
okresem odnowienia.

Stanowisko nr 42EF
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Oława.

2 Pozostawiać drzewa martwe i
zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 42EF
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

3 Usuwać kasztanowca i dąb
czerwony z warstwy
drzewostanu i podszytu.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na powierzchni z siedliskiem
przyrodniczym usuwać kasztanowca i dąb czerwony
z warstwy drzewostanu i podszytu.

Stanowisko nr 42EF
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

10 Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania dębu czerwonego i
kasztanowca z powierzchni
siedliska przyrodniczego oraz
ocena stanu zachowania
siedliska.

Kontrola powierzchni siedliska oceniająca
skuteczność podejmowanych działań z zakresu
usuwania obcych geograficznie gatunków drzew dla
siedliska przyrodniczego. Ocena stanu zachowania
siedliska według parametrów opracowanych w
ramach PMŚ .

Stanowisko nr 42EF
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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11 9170 - Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny - AFB1

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Na powierzchniach leśnych z

siedliskiem przyrodniczym
cięcia rębne wykonywać
rębniami złożonymi z
wydłużonym okresem
odnowienia.

Przyjęcie w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oława na lata 2014-2023 jako docelowych dla
drzewostanów rębni złożonych ze średnim i długim
okresem odnowienia.

Stanowisko nr AFB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Oława.

2 Ograniczać udział gatunków
obcych ekologicznie na
siedlisku przyrodniczym.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
rębnych na powierzchniach leśnych z siedliskiem
przyrodniczym stopniowo usuwać niezgodne z nim
gatunki drzew.

Stanowisko nr AFB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Nadleśnictwo Oława.

3 Pozostawiać drzewa martwe i
zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr AFB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

4 W zapisach planu urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Oława
na lata 2014-2023 dostosować
typ drzewostanu do zgodnego z
siedliskiem przyrodniczym.

Uwzględnienie w zapisach planu urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Oława na lata 2014-2023 właściwego
typu drzewostanu (zgodnego) dla siedliska
przyrodniczego (Db40, Lp30, inne 30).

Stanowisko nr AFB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W 1. roku
obowiązywania
planu.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych ekologicznie
gatunków drzew z powierzchni
siedliska przyrodniczego oraz
ocena stanu zachowania
siedliska.

Kontrola powierzchni siedliska oceniająca
skuteczność podejmowanych działań z zakresu
usuwania gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem
przyrodniczym. Ocena stanu zachowania siedliska
według parametrów opracowanych w ramach PMŚ .

Stanowisko nr AFB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

12 9190 - Kwaśne dąbrowy -
2DD0

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Propozycja aktualizacji

Standardowego Formularza
Danych poprzez przygotowanie
wniosku do Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska o
usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony.

Nie stwierdzono występowania siedliska w obszarze
w trakcie przeprowadzonych prac terenowych.

- W 1. roku
obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.
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13 6440 - Łąki selernicowe -
17DB

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 17DB
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 17DB
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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14 6440 - Łąki selernicowe -
188A

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 188A
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 188A
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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15 6440 - Łąki selernicowe -
3387

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 3387
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 3387
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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16 6440 - Łąki selernicowe -
3D09

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 3D09
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 3D09
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 3D09
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 3D09
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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17 6440 - Łąki selernicowe -
8B5C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 8B5C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 8B5C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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18 6440 - Łąki selernicowe -
A1A9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr A1A9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr A1A9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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19 6440 - Łąki selernicowe -
A557

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr A557
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr A557
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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20 6440 - Łąki selernicowe -
A7A8

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr A7A8
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr A7A8
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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21 6440 - Łąki selernicowe -
BE8D

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr BE8D
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr BE8D
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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22 6440 - Łąki selernicowe -
DD76

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr DD76
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr DD76
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr DD76
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr DD76
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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23 6440 - Łąki selernicowe -
EE1F

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr EE1F
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr EE1F
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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24 6440 - Łąki selernicowe -
F6AA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr F6AA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr F6AA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

25 91E0 - *Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe - 3FBB

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 W zapisach planu urządzenia

lasu dla Nadleśnictwa Oława
na lata 2014-2023 nie
planować wskazań
gospodarczych w wydzieleniu z
siedliskiem przyrodniczym.

W zapisach planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oława na lata 2014-2023 wydzielenie leśne 53b,
276o (obręb Oława) z siedliskiem przyrodniczym
pozostawić bez wskazań gospodarczych.

Nadleśnictwo
Oława, obręb
Oława, wydzielenie
leśne 53b, 276o

W 1. roku
obowiązywania
planu.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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26 91E0 - *Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe - EC83

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Utrzymać powierzchnię leśną z

siedliskiem przyrodniczym w
ochronie biernej.

W zapisach uproszczonego planu urządzenia lasu
pozostawić powierzchnię leśną z siedliskiem
przyrodniczym bez wskazań gospodarczych. Na
powierzchni siedliska przyrodniczego dopuszcza się
jedynie niezbędne działania wynikające z ochrony
stanu zdrowotnego drzewostanu lub sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia.

Stanowisko nr EC83
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Starostwo Powiatowe,
właściciele prywatni, zarządcy
nieruchomości.

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

27 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 00E0

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 00E0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

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

28 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 0107

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce ekologicznie

gatunki drzew (sosna
zwyczajna, świerk, modrzew) z
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce ekologicznie gatunki drzew z drzewostanu.

Stanowisko nr 0107
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 0107
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych ekologicznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych ekologicznie gatunków
drzew z drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.

Stanowisko nr 0107
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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29 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 0492

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce geograficznie

gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr 0492
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

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

usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr 0492
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

30 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 074C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 074C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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31 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 0AB1

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce ekologicznie

gatunki drzew (sosna
zwyczajna, świerk, modrzew) z
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce ekologicznie gatunki drzew z drzewostanu.

Stanowisko nr 0AB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 0AB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych ekologicznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych ekologicznie gatunków
drzew z drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.

Stanowisko nr 0AB1
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

32 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 2B7C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce geograficznie

gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr 2B7C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

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

usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr 2B7C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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33 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 4C35

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce ekologicznie

gatunki drzew (sosna
zwyczajna, świerk, modrzew) z
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce ekologicznie gatunki drzew z drzewostanu.

Stanowisko nr 4C35
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

2 Usuwać obce geograficznie
gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr 4C35
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 4C35
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych ekologicznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych ekologicznie gatunków
drzew z drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.

Stanowisko nr 4C35
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr 4C35
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

123



34 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - 9693

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce geograficznie

gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr 9693
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr 9693
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr 9693
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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35 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - A1D5

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce ekologicznie

gatunki drzew (sosna
zwyczajna, świerk, modrzew) z
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce ekologicznie gatunki drzew z drzewostanu.

Stanowisko nr A1D5
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

2 Usuwać obce geograficznie
gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr A1D5
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr A1D5
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych ekologicznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych ekologicznie gatunków
drzew z drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.

Stanowisko nr A1D5
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr A1D5
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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36 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - A429

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce ekologicznie

gatunki drzew (sosna
zwyczajna, świerk, modrzew) z
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce ekologicznie gatunki drzew z drzewostanu.

Stanowisko nr A429
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

2 Usuwać obce geograficznie
gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr A429
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr A429
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych ekologicznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych ekologicznie gatunków
drzew z drzewostanu na siedlisku przyrodniczym.

Stanowisko nr A429
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr A429
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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37 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - B473

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce geograficznie

gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr B473
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr B473
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr B473
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

38 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - BF1A

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwać obce geograficznie

gatunki drzew (robinia,
kasztanowiec, dąb czerwony,
orzech włoski) z podszytu i
drzewostanu w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
gospodarczych na siedlisku przyrodniczym usuwać
obce geograficznie gatunki drzew z warstwy
podszytu i drzewostanu.

Stanowisko nr BF1A
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr BF1A
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola skuteczności

usuwania obcych geograficznie
gatunków drzew w obrębie
siedliska przyrodniczego.

Jednorazowe przeprowadzenie prac mających na
celu ustalenie skuteczności podejmowanych działań
w zakresie usuwania obcych geograficznie gatunków
drzew z drzewostanu i podszytu na siedlisku
przyrodniczym.

Stanowisko nr BF1A
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2.

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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39 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe - E359

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Pozostawiać drzewa martwe i

zamierające, w celu
odtworzenia zasobów
martwego drewna w obszarze
Natura 2000.

Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i rębnych na powierzchniach
leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać
drzewa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
trwałości drzewosta nu.

Stanowisko nr E359
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

Nadleśnictwo Oława.

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

40 6210 - *Murawy
kserotermiczne - F179

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Propozycja aktualizacji

Standardowego Formularza
Danych poprzez przygotowanie
wniosku do Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska o
usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony.

Nie stwierdzono występowania siedliska w obszarze
w trakcie przeprowadzonych prac terenowych.

- W 1. roku
obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.
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41 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 01BA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 01BA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 01BA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

129



42 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 1595

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 1595
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Jednorazowe koszenie w
roku wykonywać po 15 września; obowiązek
pozostawienia 5-10% działki rolnej nieskoszonej w
ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny
fragment co roku; wysokość koszenia 5-15 cm;
technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury
roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od
zewnątrz do wewnątrz działki; usunięcie lub złożenie
w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
po pokosie; Wypas: p o 20.07 dopuszcza się wypas
przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do
5 t/ha (10 DJP/ha); na terenach zalewowych wypas
od 21.07 do 15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 1595
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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43 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 3163

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 3163
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Jednorazowe koszenie w
roku wykonywać po 15 września; obowiązek
pozostawienia 5-10% działki rolnej nieskoszonej w
ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny
fragment co roku; wysokość koszenia 5-15 cm;
technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury
roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od
zewnątrz do wewnątrz działki; usunięcie lub złożenie
w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
po pokosie; Wypas: p o 20.07 dopuszcza się wypas
przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do
5 t/ha (10 DJP/ha); na terenach zalewowych wypas
od 21.07 do 15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 3163
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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44 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 3B14

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 3B14
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 3B14
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 3B14
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 3B14
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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45 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 3D3D

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 3D3D
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 3D3D
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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46 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 3D53

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 3D53
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Jednorazowe koszenie w
roku wykonywać po 15 września; obowiązek
pozostawienia 5-10% działki rolnej nieskoszonej w
ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny
fragment co roku; wysokość koszenia 5-15 cm;
technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury
roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od
zewnątrz do wewnątrz działki; usunięcie lub złożenie
w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
po pokosie; Wypas: p o 20.07 dopuszcza się wypas
przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do
5 t/ha (10 DJP/ha); na terenach zalewowych wypas
od 21.07 do 15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 3D53
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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47 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 4119

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 4119
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 4119
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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48 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 45BB

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 45BB
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 45BB
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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49 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 4673

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 4673
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 4673
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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50 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 46E6

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 46E6
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 46E6
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 46E6
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 46E6
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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51 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 5A83

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 5A83
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 5A83
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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52 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 5D54

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 5D54
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 5D54
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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53 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 6EE0

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 6EE0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Jednorazowe koszenie w
roku wykonywać po 15 września; obowiązek
pozostawienia 5-10% działki rolnej nieskoszonej w
ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny
fragment co roku; wysokość koszenia 5-15 cm;
technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury
roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od
zewnątrz do wewnątrz działki; usunięcie lub złożenie
w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
po pokosie; Wypas: p o 20.07 dopuszcza się wypas
przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do
5 t/ha (10 DJP/ha); na terenach zalewowych wypas
od 21.07 do 15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 6EE0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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54 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 70FD

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 70FD
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 70FD
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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55 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 7BFE

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 7BFE
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 7BFE
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Jednorazowe koszenie w
roku wykonywać po 15 września; obowiązek
pozostawienia 5-10% działki rolnej nieskoszonej w
ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny
fragment co roku; wysokość koszenia 5-15 cm;
technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury
roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od
zewnątrz do wewnątrz działki; usunięcie lub złożenie
w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
po pokosie; Wypas: p o 20.07 dopuszcza się wypas
przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do
5 t/ha (10 DJP/ha); na terenach zalewowych wypas
od 21.07 do 15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 7BFE
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 7BFE
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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56 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 7D5E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 7D5E
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 7D5E
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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57 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 8522

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 8522
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 8522
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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58 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 947B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 947B
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 947B
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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59 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 97AA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 97AA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 97AA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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60 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - 9C47

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 9C47
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Jednorazowe koszenie w
roku wykonywać po 15 września; obowiązek
pozostawienia 5-10% działki rolnej nieskoszonej w
ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny
fragment co roku; wysokość koszenia 5-15 cm;
technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury
roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od
zewnątrz do wewnątrz działki; usunięcie lub złożenie
w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
po pokosie; Wypas: p o 20.07 dopuszcza się wypas
przy obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do
5 t/ha (10 DJP/ha); na terenach zalewowych wypas
od 21.07 do 15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr 9C47
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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61 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - ADD2

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr ADD2
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr ADD2
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr ADD2
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr ADD2
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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62 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - BF4E

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr BF4E
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr BF4E
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr BF4E
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr BF4E
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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63 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - CE31

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr CE31
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr CE31
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr CE31
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr CE31
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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64 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - F13C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr F13C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr F13C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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65 6510 - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie - FAA0

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr FAA0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Co roku w terminie od 15
czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy;
obowiązek pozostawienia 5-10% działki rolnej
nieskoszonej w ciągu całego roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; wysokość
koszenia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; usunięcie lub złożenie w stogi ściętej
biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z
wyjątkiem uzasadnionych przypadków ) po pokosie;
Wypas: po 20.07 dopuszcza się wypas przy obsadzie
do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 5 t/ha (10
DJP/ha); na terenach zalewowych wypas od 21.07 do
15.10, nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu
wód. Nawożenie: azot do 60 kg/ha/rok.

Stanowisko nr FAA0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

66 2330 - Wydmy śródlądowe z
murawami napiaskowymi -
0F82

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Propozycja aktualizacji

Standardowego Formularza
Danych poprzez przygotowanie
wniosku do Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska o
usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony.

Nie stwierdzono występowania siedliska w obszarze
w trakcie przeprowadzonych prac terenowych.

- W 1. roku
obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.
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67 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 0C57

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 0C57
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 0C57
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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68 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 2657

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 2657
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 2657
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 2657
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 2657
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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69 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 2AC9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 2AC9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 2AC9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 2AC9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 2AC9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

156



70 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 60E0

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 60E0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 60E0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 60E0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 60E0
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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71 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 7294

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 7294
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 7294
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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72 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 8F84

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 8F84
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr 8F84
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 8F84
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr 8F84
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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73 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - 984C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr 984C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr 984C
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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74 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - A715

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr A715
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr A715
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr A715
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr A715
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

161



75 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - AF53

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr AF53
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr AF53
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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76 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - B7BA

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr B7BA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr B7BA
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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77 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - DBA3

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr DBA3
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr DBA3
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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78 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - DDF3

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr DDF3
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr DDF3
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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79 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - EB21

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr EB21
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej na powierzchni
siedliska przyrodniczego.

Działanie fakultatywne: Usunięcie nalotu drzew i
krzewów z powierzchni łąki.

Stanowisko nr EB21
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

3 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr EB21
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

2 Kontrola skuteczności
usuwania podrostu drzew z
powierzchni siedliska
przyrodniczego.

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

Stanowisko nr EB21
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

W 5. i 10. roku
obowiązywania
planu.

0,5 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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80 6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe - F0DB

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Ekstensywne użytkowanie

kośne lub pastwiskowe
trwałych użytków zielonych.

Działanie obligatoryjne: Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmioty ochrony, położonych na trwałych
użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne
trwałych użytków zielonych.

Stanowisko nr F0DB
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

0 Właściciel lub posiadacz
terenu.

2 Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi terminu i sposobu
wykonania zabiegu.

Działanie fakultatywne: Koszenie co roku w terminie
od 15 września do 30 października; obowiązek
pozostawienia 50% powierzchni co roku, przy czym
powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie
koszenia całej powierzchni raz na 2 lata; wysokość
kosze nia 5-15 cm; technika koszenia: w sposób
nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz
działki; obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi
ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2
tygodnie (z wyjątkiem uz asadnionych przypadków)
po pokosie.

Stanowisko nr F0DB
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania
planu.

20 Właściciel lub posiadacz
terenu na podstawie umowy
zawartej z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu
dochodowości.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola płatów siedliska w

zakresie wykonanych działań
ochronnych.

Według parametrów opracowanych w ramach PMŚ . 5-10% powierzchni
siedliska.

W 3., 6. i 9. roku
obowiązywania
planu.

1 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

81 1308 - Mopek - 6B11 Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Przeprowadzenie w okresie

pierwszych trzech lat
obowiązywania planu, badań
mających na celu określenie
stopnia wykorzystania obszaru
Natura 2000 oraz jego
znaczenia dla gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności gatunku na
terenie obszaru Natura 2000.

Cały obszar Natura
2000.

W 1- 3. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

167



82 1324 - Nocek duży - 48C7 Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Przeprowadzenie w okresie

pierwszych trzech lat
obowiązywania planu, badań
mających na celu określenie
stopnia wykorzystania obszaru
Natura 2000 oraz jego
znaczenia dla gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności gatunku na
terenie obszaru Natura 2000.

Cały obszar Natura
2000.

W 1- 3. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

83 1318 - Nocek łydkowłosy -
DC05

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
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 Przeprowadzenie w okresie

pierwszych trzech lat
obowiązywania planu, badań
mających na celu określenie
stopnia wykorzystania obszaru
Natura 2000 oraz jego
znaczenia dla gatunku.

Inwentaryzacja i ocena liczebności gatunku na
terenie obszaru Natura 2000.

Cały obszar Natura
2000.

W 1- 3. roku
obowiązywania
planu.

10 Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000.

 

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 Barczatka kataks 1074 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: izolacja przestrzenna (a37),
względna liczebność (a66); Siedlisko:
udział zarośli tarninowych (a152);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6. i 10. roku
obowiązywania planu

Wszystkie
siedliska
gatunków w
obszarze Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

10
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2 Boleń 1130 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: struktura wiekowa (a20),
względna liczebność (a66); Siedlisko: EFI+
(a118), ogólna ocena hydromorfologiczna
wg RDW (a119), geometria koryta (a120),
charakterystyka przepływu (a121), ciągłość
cieku (a122), charakter i modyfikacja
brzegów (a123), mobilność koryta (a124),
Substrat denny (a35); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9. roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30%
powierzchni
siedlisk
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

3 Bóbr europejski
(euroazjatycki) 1337

1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczebność (pośrednio na
podstawie "śladów" obecności) (a10);
Siedlisko: siedlisko zajmowane (a14), baza
pokarmowa (a1), stałość występowania
wody w siedlisku (a256); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9 roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące nie
mniej niż 50%
powierzchni
siedlisk w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

4 *Ciepłolubne, śródlądowe
murawy napiaskowe 6120

1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania siedlisk
w obszarze Natura
2000.

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Ekspansja krzewów i
podrostu drzew (h12), Gatunki
ekspansywne roślin zielnych (h21), Obce
gatunki inwazyjne (h38), Struktura
przestrzenna płatów siedliska (h58),
Zachowanie strefy ekotonalnej (h74),
Charakterystyczne kombinacje florystyczne
(h83); Powierzchnia siedliska:
powierzchnia siedliska; Perspektywy
ochrony: perspektywy ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 3, 6 i 9 roku
obowiązywania planu

działki nr 270/2
i 275/2 w
obrębie Mokry
Dwór działki nr
526/3 i 600 w
obrębie
Radwanice

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

5 Czerwończyk nieparek 1060 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: izolacja przestrzenna (a37),
względna liczebność (a66); Siedlisko:
stopień zarośnięcia (a127), baza
pokarmowa (a1), powierzchnia siedliska
(a72); Perspektywy zachowania:
perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6. i 10. roku
obowiązywania planu

Wszystkie
siedliska
gatunków w
obszarze Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5
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6 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

1. Poprawa stanu
siedliska (głównie w
zakresie
wskaźników: gatunki
obce geograficznie i
ekologicznie w
drzewostanie,
martwe drewno) lub
zachowanie siedliska
w niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1) poprzez
modyfikację metod
gospodarowania.

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Ekspansywne gatunki
obce w podszycie i runie (h129),
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity), w
runie (h130), Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie (h131), Gatunki obce
geograficznie w drzewostanie (h132),
Martwe drewno leżace lub stojące >3 m
długości i >30 cm grubości (h134),
Struktura pionowa i przestrzenna
drzewostanu (h140), Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie
(h142), Udział graba w drzewostanie
(h143), Udział w drzewostanie gatunków
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych),
(h145), Zniszczenia runa i gleby związane z
pozyskaniem drewna (h146), Inne
zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie), (h147), Stan kluczowych dla
różnorodności biologicznej gatunków
lokalnie typowych dla siedliska (h191),
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33),
Martwe drewno (h3), Wiek drzewostanu
(h5), Charakterystyczne kombinacje
florystyczne (h83), Gatunki dominujące
(h85) ; Powierzchnia siedliska:
powierzchnia siedliska; Perspektywy
ochrony: perspektywy ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

3

7 Kiełb białopłetwy 1124 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: struktura wiekowa (a20),
względna liczebność (a66); Siedlisko: EFI+
(a118), ogólna ocena hydromorfologiczna
wg RDW (a119), geometria koryta (a120),
charakterystyka przepływu (a121), ciągłość
cieku (a122), charakter i modyfikacja
brzegów (a123), mobilność koryta (a124),
Substrat denny (a35); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9. roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30%
powierzchni
siedlisk
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

8 Koza 1149 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: struktura wiekowa (a20);
Siedlisko: EFI+ (a118), ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW (a119),
geometria koryta (a120), charakterystyka
przepływu (a121), ciągłość cieku (a122),
charakter i modyfikacja brzegów (a123),
mobilność koryta (a124), Substrat denny
(a35); Perspektywy zachowania:
perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9. roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30%
powierzchni
siedlisk
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3
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9 Koza złotawa 1146 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: struktura wiekowa (a20);
Siedlisko: EFI+ (a118), ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW (a119),
geometria koryta (a120), charakterystyka
przepływu (a121), ciągłość cieku (a122),
charakter i modyfikacja brzegów (a123),
mobilność koryta (a124), Substrat denny
(a35); Perspektywy zachowania:
perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9. roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30%
powierzchni
siedlisk
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

10 Kozioróg dębosz 1088 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczba osobników dorosłych
(a93), liczba zasiedlonych drzew/10ha
(a160); Siedlisko: rodzaj i zwarcie
drzewostanu (a156), , liczba czynnych
żerowisk/drzewo (a161), żywotność
zasiedlonych drzew (a162), zwarcie
podszytu liściastego (a247); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

gatunku w 5. i 10. roku
obowiązywania planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30% wszystkich
siedlisk w
obszarze Natura
2000, w każdym
ze wskazanych
terminów inne.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5

11 Kumak nizinny 1188 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: obecność gatunku (a140),
obecność larw (a144), głosy godowe
(a196), osobniki młodociane (a198), liczba
osobników dorosłych (a93), liczba jaj lub
tylko obecność jaj (a95); Siedlisko: liczba
zbiorników w promieniu < 500 m (a191),
odległość od drogi (m), (a207), urbanizacja
otoczenia (a208), udział szuwaru w
powierzchni zbiornika (%), (a209),
obecność barier dla płazów na brzegu
zbiornika (a210), roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru), (a211),
nachylenie brzegów (a212), obecność
płycizn (a235), wpływ ryb (a47),
zacienienie (a51); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 3, 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Wszystkie
siedliska
gatunków w
obszarze Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5

12 Łąki selernicowe 6440 1. Zachowanie
siedlisk w obszarze
Natura 2000 w
niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1).

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Cenne składniki flory
(h104), Martwa materia organiczna (h115),
Zachowanie płatów lokalnie typowych
(h117), Ekspansja krzewów i podrostu
drzew (h12), Gatunki charakterystyczne
(h1), Gatunki ekspansywne roślin zielnych
(h21), Obce gatunki inwazyjne (h38),
Struktura przestrzenna płatów siedliska
(h58), Gatunki dominujące (h85), Procent
powierzchni zajęty przez siedlisko na
transekcie (h89) ; Powierzchnia siedliska:
powierzchnia siedliska; Perspektywy
ochrony: perspektywy ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 3, 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

3
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13 *Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe 91E0

1. Zachowanie
siedliska w obszarze
Natura 2000 w
niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1).

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Ekspansywne gatunki
obce w podszycie i runie (h129),
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity), w
runie (h130), Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie (h132), Martwe drewno
leżace lub stojące >3 m długości i >30 cm
grubości (h134), Struktura pionowa i
przestrzenna drzewostanu (h140),
Zniszczenia runa i gleby związane z
pozyskaniem drewna (h146), Inne
zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie), (h147), Stan kluczowych dla
różnorodności biologicznej gatunków
lokalnie typowych dla siedliska (h191),
Gatunki charakterystyczne (h1), Naturalne
odnowienie drzewostanu (h33),
Naturalność koryta rzecznego (brak
regulacji), (h36), Martwe drewno (h3),
Wiek drzewostanu (h5), Gatunki
dominujące (h85), Rytm zalewów (h92) ;
Powierzchnia siedliska: powierzchnia
siedliska; Perspektywy ochrony:
perspektywy ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

3

14 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe 91F0

1. Poprawa stanu
siedliska (głównie w
zakresie
wskaźników: gatunki
obce geograficznie i
ekologicznie w
drzewostanie,
martwe drewno) lub
zachowanie siedliska
w niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1).

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Ekspansywne gatunki
obce w podszycie i runie (h129),
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity), w
runie (h130), Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie (h131), Gatunki obce
geograficznie w drzewostanie (h132),
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb,
jesion” występujących w drzewostanie
(h133), Martwe drewno leżace lub stojące
>3 m długości i >30 cm grubości (h134),
Przejawy procesu grądowienia (h136),
Różnorodność gatunkowa warstwy
krzewów (h137), Stosunki wodno-
wilgotnościowe (h139), Struktura pionowa
i przestrzenna drzewostanu (h140),
Zniszczenia runa i gleby związane z
pozyskaniem drewna (h146), Inne
zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie), (h147), Stan kluczowych dla
różnorodności biologicznej gatunków
lokalnie typowych dla siedliska (h191),
Naturalne odnowienie drzewostanu (h33),
Martwe drewno (h3), Wiek drzewostanu
(h5), Charakterystyczne kombinacje
florystyczne (h83), Gatunki dominujące
(h85) ; Powierzchnia siedliska:
powierzchnia siedliska; Perspektywy
ochrony: perspektywy ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6 i 9 roku
obowiązywania planu

stanowiska
wskazane w
planie

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

8

172



15 Modraszek nausitous 1061 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczba obserwowanych
osobników (a8), izolacja przestrzenna
(a37), indeks liczebności (a240); Siedlisko:
baza pokarmowa (a1), struktura
roślinności (a215), zarastanie przez drzewa
i krzewy i/lub rośliny inwazyjne (a216);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6. i 10. roku
obowiązywania planu

Wszystkie
siedliska
gatunków w
obszarze Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

8

16 Modraszek telejus 1059 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczba obserwowanych
osobników (a8), izolacja przestrzenna
(a37), indeks liczebności (a240), liczba
oprzędów (a270); Siedlisko: baza
pokarmowa (a1), struktura roślinności
(a215), zarastanie przez drzewa i krzewy
i/lub rośliny inwazyjne (a216); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6. i 10. roku
obowiązywania planu

Wszystkie
siedliska
gatunków w
obszarze Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5

17 Mopek 1308 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

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

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9 roku obowiązywania
planu w

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące nie
mniej niż 50%
powierzchni
siedlisk w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

4

18 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie
6510

1. Zachowanie
siedlisk w obszarze
Natura 2000 w
niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1).

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Martwa materia
organiczna (h115), Zachowanie płatów
lokalnie typowych (h117), Ekspansja
krzewów i podrostu drzew (h12), Gatunki
charakterystyczne (h1), Gatunki
ekspansywne roślin zielnych (h21), Obce
gatunki inwazyjne (h38), Struktura
przestrzenna płatów siedliska (h58),
Gatunki dominujące (h85) ; Powierzchnia
siedliska: powierzchnia siedliska;
Perspektywy ochrony: perspektywy
ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 3, 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

5

19 Nocek duży 1324 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczebność (a9), struktura
wiekowa (a20); 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), aktywność gatunku (a285);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9 roku obowiązywania
planu w

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące nie
mniej niż 50%
powierzchni
siedlisk w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

4
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20 Nocek łydkowłosy 1318 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: obecność gatunku (a140);
Siedlisko: dostępność wylotów dla
nietoperzy (a129), liczba czynnych
żerowisk/drzewo (a161), Powierzchnia
schronienia dogodna dla nietoperzy (a167),
Łączność schronienia z żerowiskami
(a287), Zabezpieczenie przed
niepokojeniem nietoperzy (a88);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9 roku obowiązywania
planu w

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące nie
mniej niż 50%
powierzchni
siedlisk w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

4

21 Pachnica dębowa 1084 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczba zasiedlonych drzew w
przeliczeniu na 100 drzew dziuplastych
(a52), liczba drzew zasiedlonych w
przeliczeniu na 1 ha (a54); Siedlisko:
izolacja przestrzenna (a37),liczba drzew
dziuplastych w przeliczeniu na 100 drzew
(a55), liczba drzew dziuplastych w
przeliczeniu na 1 ha (a56), liczba grubych
dziuplastych drzew w przeliczeniu na 100
drzew (a57), liczba grubych drzew
dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha (a58),
zacienienie drzew (a60); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 5. i 10. roku
obowiązywania planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30% wszystkich
siedlisk w
obszarze Natura
2000, w każdym
ze wskazanych
terminów inne.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5

22 Piskorz 1145 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: struktura wiekowa (a20),
względna liczebność (a66); Siedlisko: EFI+
(a118), ogólna ocena hydromorfologiczna
wg RDW (a119), geometria koryta (a120),
charakterystyka przepływu (a121), ciągłość
cieku (a122), charakter i modyfikacja
brzegów (a123), mobilność koryta (a124),
Substrat denny (a35); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9. roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30%
powierzchni
siedlisk
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

23 Przeplatka maturna 1052 1. Uzupełnienie
stanu wiedzy o
gatunkach w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczba obserwowanych
osobników (a8), izolacja przestrzenna
(a37), indeks liczebności (a240), liczba
oprzędów (a270); Siedlisko: ekspozycja
stanowiska (a153), baza pokarmowa (a1);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 5. roku obowiązywania
planu

stanowiska
wskazane w
planie

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5

24 Różanka 1134 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: struktura wiekowa (a20),
względna liczebność (a66); Siedlisko: EFI+
(a118), ogólna ocena hydromorfologiczna
wg RDW (a119), geometria koryta (a120),
charakterystyka przepływu (a121), ciągłość
cieku (a122), charakter i modyfikacja
brzegów (a123), mobilność koryta (a124),
stopień porośnięcia brzegów
(a18),wykorzystanie siedliska w okresie
rozrodu (a229), Substrat denny (a35);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9. roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące 25-
30%
powierzchni
siedlisk
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3
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25 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion 3150

1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania siedlisk
w obszarze Natura
2000.

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Odczyn wody (h103),
Gatunki inwazyjne i/ lub obce dla
zbiorowisk makrofitów (h121),
Przewodnictwo wody (h122), Fito- i
zooplankton (h124), Barwa wody (h159),
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk
w obrebie transektu (h160),
Przezroczystość wody (h99) ; Powierzchnia
siedliska: powierzchnia siedliska;
Perspektywy ochrony: perspektywy
ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

5

26 Traszka grzebieniasta 1166 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczba osobników dorosłych
(a93), liczba jaj lub tylko obecność jaj
(a95), obecność gatunku (a140), obecność
larw (a144), osobniki młodociane (a198);
Siedlisko: liczba zbiorników w promieniu <
500 m (a191), powierzchnia zbiornika
(m2), (a200), stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność (a202), jakość wody
(a38), region geograficzny (a40), wpływ
ptaków wodnych (a46), wpływ ryb (a47),
zacienienie (a51), stałość zbiornika (a91),
jakość środowiska lądowego (a92);
Perspektywy zachowania: perspektywy
zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 3, 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Wszystkie
siedliska
gatunków w
obszarze Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

5

27 Wydra 1355 1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania
gatunków w
obszarze Natura
2000.

Populacja;
Siedlisko;
Perspektywy
zachowania

Populacja: liczebność (pośrednio na
podstawie "śladów" obecności) (a10);
Siedlisko: siedlisko zajmowane (a14), baza
pokarmowa (a1), stałość występowania
wody w siedlisku (a256); Perspektywy
zachowania: perspektywy zachowania

Ocena stanu
zachowania siedliska
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 9 roku obowiązywania
planu

Losowo
wybrane
siedliska
stanowiące nie
mniej niż 50%
powierzchni
siedlisk w
obszarze Natura
2000.

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000

3

28 Ziołorośla górskie i
ziołorośla nadrzeczne 6430

1. Utrzymanie
aktualnego stanu
zachowania siedlisk
w obszarze Natura
2000.

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Gatunki
charakterystyczne (h1)Gatunki
synantropijne (h25)Naturalność koryta
rzecznego (brak regulacji) (h36)Naturalny
kompleks siedlisk (h37)Obce gatunki
inwazyjne (h38)Bogactwo gatunkowe
(h6)Gatunki dominujące (h85);
Powierzchnia siedliska: powierzchnia
siedliska; Perspektywy ochrony:
perspektywy ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

2
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29 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe 6410

1. Zachowanie
siedlisk w obszarze
Natura 2000 w
niepogorszonym
stanie (co najmniej
U1).

Struktura i
funkcje;
Powierzchnia
siedliska;
Perspektywy
ochrony

Struktura i funkcje: Martwa materia
organiczna (h115), Zachowanie płatów
lokalnie typowych (h117), Ekspansja
krzewów i podrostu drzew (h12), Gatunki
charakterystyczne (h1), Gatunki
ekspansywne roślin zielnych (h21), Obce
gatunki inwazyjne (h38), Struktura
przestrzenna płatów siedliska (h58),
Gatunki dominujące (h85) ; Powierzchnia
siedliska: powierzchnia siedliska;
Perspektywy ochrony: perspektywy
ochrony

Ocena stanu
zachowania siedliska
według parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

w 3, 6 i 9 roku
obowiązywania planu

Losowo
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

5

 

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

 

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: Z. Dajdok, Z. Kącki, Inst. Biol. Roślin,

UWr; K. Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze, UWr; IOP PAN, Kraków
1.6. Instytucja lub osoba opracowująca formularz: Nazwisko/Instytucja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.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 1.5. Powiązania z innymi obszarami natura 2000: PLB020002 - Forma prezentacji informacji dotyczących
obszaru dostosowana do nowego szablonu
Standardowego Formularza Danych.

3 2.2. POWIERZCHNIA (ha): 8 348,9 2.2. Powierzchnia obszaru [ha]: 8 724,9 Powierzchnia obszaru po przeprowadzeniu
uszczegółowienia i korekty granicy.

4 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS) PL514 Miasto Wrocław, PL518 Wrocławski 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY – KOD I NAZWA; Kod poziomu NUTS 2 PL51; Nazwa regionu: dolnośląskie Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o nową instrukcję
wypełniania SDF.
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5 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 2330
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi; % pokrycia 0,02; stopień
reprezentatywności B, względna powierzchnia C, stan zachowania B, ocena ogólna B

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 2330; pokrycie ha: 0,47; stopień reprezentatywności D, względna powierzchnia -, stan
zachowania-, ocena ogólna -

Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych. Ocena
zweryfikowana ze względu na niewielką
powierzchnię siedliska, jego genezę oraz
brak występowania procesu eolicznego.

6 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion; % pokrycia 2,74

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 3150; pokrycie ha: 108,47 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

7 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 6120
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae); % pokrycia 0,20

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 6120; pokrycie ha: 16,53 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

8 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 6210
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z
istotnymi stanowiskami storczyków; % pokrycia 0,02; stopień reprezentatywności A,
względna powierzchnia C, stan zachowania B, ocena ogólna B

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 6210; pokrycie ha: 0,43; stopień reprezentatywności D, względna powierzchnia -, stan
zachowania -, ocena ogólna -

Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych. Ocena siedliska
zweryfikowana na bazie prac terenowych i
zebranych w czasie sporządzania projektu
planu zadań ochronnych danych o siedlisku.

9 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 6410
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); % pokrycia 4,54

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 6410; pokrycie ha: 260,41 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

10 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 6430
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium); % pokrycia 0,20

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 6430; pokrycie ha: 9,89 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

11 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 6440
Łąki selemicowe (Cnidion dubii); % pokrycia 1,07

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 6440; pokrycie ha: 60,44 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

12 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); %
pokrycia 7,09; ocena ogólna C

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 6510; pokrycie ha: 319,33; ocena ogólna B Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych. Ocena siedliska
zweryfikowana na bazie prac terenowych i
zebranych w czasie sporządzania projektu
planu zadań ochronnych danych o siedlisku.

13 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 7230
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;
% pokrycia 0,02; stopień reprezentatywności C, względna powierzchnia C, stan
zachowania C, ocena ogólna C

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; - W obszarze Grądów w Dolinie Odry siedlisko
tego typu nie występuje. Dane
zweryfikowane na bazie prac terenowych i
zebranych w czasie sporządzania projektu
planu zadań ochronnych danych o siedlisku.

14 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 9170
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); %
pokrycia 1,82

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 9170; pokrycie ha: 102,08 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

15 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 9190
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum); % pokrycia 0,01; stopień
reprezentatywności C, względna powierzchnia C, stan zachowania C, ocena ogólna C

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; - W obszarze Grądów w Dolinie Odry siedlisko
tego typu nie występuje. Dane
zweryfikowane na bazie prac terenowych i
zebranych w czasie sporządzania projektu
planu zadań ochronnych danych o siedlisku.

16 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); % pokrycia 1,18

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 91E0; pokrycie ha: 103,25 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

17 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 91F0
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum); % pokrycia 30,02

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 91F0; pokrycie ha: 2546,89 Powierzchnia siedliska zweryfikowana
podczas prac terenowych.

18 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG; Ixobrychus
minutus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus
milvus, Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Porzana parva, Crex crex, Grus grus,
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Dendrocopos
medius, Lullula arborea, Sylvia nisoria, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius
collurio, Emberiza hortulana

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

19 3.2.b. Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG; Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Ardea cinerea,
Anas crecca, Bucephala clangula, Mergus merganser, Charadrius dubius, Gallinago
gallinago

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

20 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1308
Barbastella barbastellus, populacja osiadła 10-100i

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.

21 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1324 Myotis
myotis, populacja osiadła 10-100i

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.

22 3.2.d. PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1166
Triturus cristatus, populacja osiadła 13 loc.

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; 1166 Triturus cristatus, populacja osiadła
C

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

23 3.2.d. PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1188
Bombina bombina, populacja osiadła 8 loc.

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; 1188 Bombina bombina, populacja osiadła
C

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

24 3.2.e. RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1145 Misgurnus
fossilis, populacja osiadła C

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; 1145 Misgurnus fossilis, populacja osiadła
R

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

25 3.2.e. RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1146
Sabanejewia aurata, populacja osiadła VR

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; 1146 Sabanejewia aurata, populacja
osiadła C

Informacje o gatunku zweryfikowane na
bazie prac terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu zadań
ochronnych danych o gatunku.
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26 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1052
Hypodryas maturna, populacja osiadła 7 loc.; populacja C, stan zachowania A, izolacja
C, ogólnie B

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; 6169 Euphydryas maturna, populacja
osiadła P; populacja B, stan zachowania B, izolacja A, ocena ogólna B

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

27 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1059
Maculinea teleius, populacja osiadła 15 loc.

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; 6177 Phengaris teleius, populacja osiadła P Informacje o gatunku zweryfikowane na
bazie prac terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu zadań
ochronnych danych o gatunku.

28 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1060
Lycaena dispar, populacja osiadła 3 loc.; populacja C, stan zachowania A, izolacja C,
ogólnie B

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; 1060 Lycaena dispar, populacja osiadła C;
populacja C, stan zachowania A, izolacja A, ocena ogólna B

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

29 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1061
Maculinea nausithous, populacja osiadła 11 loc.

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; 6179 Phengaris nausithous, populacja
osiadła P

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

30 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1074
Eriogaster catax, populacja osiadła 1 loc.; populacja C, stan zachowania A, izolacja C,
ogólnie B

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; 1074 Eriogaster catax, populacja osiadła V;
populacja C, stan zachowania C, izolacja B, ocena ogólna C

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

31 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1084
Osmoderma eremita, populacja osiadła 22 loc.

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; 1084 Osmoderma eremita, populacja
osiadła 69 trees

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

32 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 1088
Cerambyx cerdo, populacja osiadła 13 loc.

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; 1088 Cerambyx cerdo, populacja osiadła
237 trees

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

33 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin; ROŚLINY; Asarum europaeum, Colchicum
autumnale, Dactylorhiza majalis, Daphne mezereum, Epipactis helleborine, Gladiolus
imbricatus, Helichrysum arenarium, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Vinca minor

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

34 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Wody śródlądowe (stojące i płynące) 3% 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N06 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 3,31% Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o dostępne dane.

35 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 15% 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N10 Łąki wilgotne, łąki świeże 15,49% Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o dostępne dane.

36 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska rolnicze (ogólnie) 29% 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N15 Pozostałe grunty orne 27,55% Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o dostępne dane.

37 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Lasy iglaste 1%; Lasy liściaste 46%; Lasy
mieszane 5%; Siedliska leśne (ogólnie) 1%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N26 Siedliska leśne (ogólne) 52,64% Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o dostępne dane.

38 - 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N23 Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, drogi, wysypiska śmieci, kopalnie, tereny przemysłowe) 1,01% Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o dostępne dane.

39 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Opis obszaru; Obszar obejmuje kilka
kompleksów leśnych w dolinie Odry pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Do obszaru
włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Teren o dużej mozaice siedlisk - od
suchych muraw i fragmentów borów na wydmach piaszczystych po roślinność wodną i
szuwarową starorzeczy i oczek wodnych. Duża cześć fitocenoz łęgowych jest
przekształcona w wyniku odcięcia od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak
przy największych powodziach są one zalewane. Śródleśne polany wyróżniają się
bogatą florą, a ich najcenniejsze fragmenty zachowały się na terenach wodonośnych
Wrocławia.

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Dodatkowa charakterystyka obszaru; Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze
hydrogenicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru. Rozciąga się on wzdłuż doliny Odry, obejmując kilka kompleksów leśnych na odcinku między
Oławą a Wrocławiem. Praktycznie w całości położony jest na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie rozciąga się na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. W powiecie oławskim
ostoja leży w południowym zasięgu gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice, oraz w północnej części gminy wiejskiej i miejskiej Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego obszar obejmuje północno-
wschodnią część gminy miejsko-wiejskiej Siechnice oraz południowy kraniec gminy Czernica. Najbardziej wysunięty na północ fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. Niewielkie
fragmenty obszaru znajdują się w województwie opolskim, gdzie stanowią wąski pas na terenie powiatu opolskiego, wzdłuż zachodniej granicy gminy Lubsza. Obszar ostoi położony jest w obrębie Pradoliny
Wrocławskiej, w sąsiedztwie obszaru rozciągają się rozległe równiny i doliny dopływów Odry. Wschodnią i południowo-zachodnią stronę ostoi otaczają równinne terasy niskie z pradolinami plejstoceńskimi.
Wzdłuż zachodniej granicy obszaru, na odcinku Oława – Wrocław występują równinne terasy akumulacyjne i erozyjno-denudacyjne. Krajobraz obszaru kształtują doliny licznych cieków, stare koryta rzeczne,
pozostałości rozlewisk i stawów. Przestrzeń ostoi porastają zbiorowiska leśne tworząc mozaikę z licznymi polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami. Obszar leży w zasięgu I-rzędowej zlewni rzeki Odry, oraz
zlewni rzek niższych rzędów: Widawy, Smortawy i Oławy. Większymi dopływami Odry płynącymi na obszarze ostoi są: Oława z Zieloną, dopływ z Kotowic, Otocznica, Smortawa z Kanałem Bystrzyckim,
Młynówka Jelecka i Piskorna. Na terenie ostoi występuje również wiele mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych tworzących gęstą sieć. Duża część obszaru znajduje się w zasięgu występowania
okresowych wezbrań wód rzecznych, przypadający na okres letni, od lipca do sierpnia. W okolicach Kotowic znajdują się zbiorniki wodne: Jezioro Panieńskie, Jezioro Dziewicze, Jezioro Bobrze i Czarna Łacha,
zaś w okolicy Gajkowa – poeksploatacyjny zbiornik Bajkał, podobny zbiornik znajduje się w Ratowicach.

Dane zweryfikowane i uzupełnione w oparciu
o dostępne informacje.
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40 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie; W obszarze znajduje się jeden z większych
kompleksów leśnych (grądów i łęgów) w dolinie Odry, wraz z terenami łąkowymi,
charakteryzujący się też dużą różnorodnością siedlisk podmokłych. Łącznie
zidentyfikowano tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i
16 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Szczególnie bogata jest roślinność wodna i
mokradłowa. Na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej zachowanych
stanowisk kotewki orzecha wodnego Trapa natans w dolinie Odry. Cenna jest też flora
łąkowa. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w
Polsce.

4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie; Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze hydrogenicznym i związanych z nimi cennymi
gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru ochrony siedlisk oraz związanego z nim obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO Grądy Odrzańskie. 2330 – Wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi Siedlisko obejmuje inicjalne stadia sukcesji roślinności na wydmach śródlądowych. W granicach obszaru znajduje się tylko jeden płat omawianego siedliska, który ma charakter inicjalnej
murawy napiaskowej. Jest to siedlisko pochodzenia antropogenicznego, powstałe na skutek wydobycia piasku. Otoczenie wydmy stanowi gospodarczy las sosnowy, jednak ze względu na sam charakter
siedliska dalsza sukcesja jest zahamowana. Ze względu na genezę i niewielką powierzchnię siedliska, nie jest ono reprezentatywne dla obszaru, stąd propozycja zmiany pierwotnej oceny reprezentatywności z
B (dobrej) do nieznaczącej (D). 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion Starorzecza są jednym z najbardziej charakterystycznych dla doliny Odry
typów siedlisk przyrodniczych – występują tu w znacznej liczbie i są wykształcone w typowy sposób, stąd ocena reprezentatywności jest doskonała (A). Charakteryzują się bardzo dobrze zachowaną strukturą i
właściwie wykształconą roślinnością wodną (ocena A). Wiele z nich stopniowo ulega wypłycaniu w wyniku zarastania szuwarem trzcinowym. Mniejsze zbiorniki mają nieco uproszczoną strukturę, z tylko
niewielką powierzchnią szuwaru, a w skrajnych przypadkach występują bez roślinności towarzyszącej. Ogólna powierzchnia tych zbiorowisk w obszarze to ponad 108 ha, co mieści się w przedziale 2 % ≥ p >
0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). 6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) Śródlądowe murawy
napiaskowe to ciepłolubne siedlisko wykształcające się w postaci niskich, luźnych i barwnych zbiorowisk trawiastych, o kępiastej budowie i bogatej florze naczyniowej. W granicach obszaru, siedlisko to
występuje w obrębie pól wodonośnych Wrocławia w postaci dużych płatów muraw, o właściwym składzie gatunkowym (ocena A). Poza terenami wodonośnymi, nie stwierdzono występowania tego typu
siedliska. Całkowita powierzchnia tych zbiorowisk jest nieznaczna (16,5 ha) i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna
powierzchnia – „C”). 6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) Murawy kserotermiczne występują w dolinach rzecznych na nasłonecznionych skarpach dolin. Na terenie obszaru stwierdzono tylko
jeden płat ciepłolubnej roślinności, nawiązujący do muraw z klasy Festuco-Brometea, pochodzenia antropogenicznego, na skarpie drogi Wrocław-Jelcz Laskowice. Siedlisko wykształcone jest tylko
fragmentarycznie i występuje w mozaice z układami łąkowymi. Dla całego obszaru nie jest siedliskiem reprezentatywnym (ocena D). 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) Łąki trzęślicowe to
jedno z najbogatszych gatunkowo i najcenniejszych siedlisk łąkowych. Ich występowanie jest znamienne głównie dla części zachodniej obszaru. Pomimo wysokiej wartości florystycznej tych siedlisk, tylko
część ze zidentyfikowanych tam powierzchni łąk jest utrzymywana w stanie właściwym. O przyznaniu oceny B dla stanu zachowania siedliska w obszarze zadecydowało m.in. jego zbyt rzadkie użytkowanie
kośne. Siedlisko jest reprezentatywne dla całego obszaru (ocena A) i stanowi jeden z największych kompleksów łąk zmiennowilgotnych w dolinie Odry. Pomimo tego, całkowita powierzchnia tych zbiorowisk
nie jest znaczna i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). 6430 – Ziołorośla górskie (Adenostylion
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) Są to zbiorowiska bujnych bylin rosnące na terenach nadrzecznych w miejscach zasobnych w azot. Są reprezentatywne dla dużych dolin rzecznych i
poza nimi występują tylko fragmentarycznie. W omawianym obszarze zinwentaryzowano dobrze zachowane płaty tego siedliska charakteryzujące się np. masowym występowaniem wysokich, nitrofilnych bylin
np. Carduus crispus, przerośniętych pnączami. Jest to właściwa struktura dla tego typu zbiorowisk (ocena A), występujących wzdłuż koryta Odry w okolicach Jelcza, Oławy i Ratowic. Ogólna powierzchnia
tych zbiorowisk w obszarze jest jednak nieznaczna i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). 6440 – Łąki
selernicowe (Cnidion dubii) Łąki selernicowe są typowym, choć coraz rzadszym elementem krajobrazu międzywala Odry. Rzadko tworzą duże powierzchnie i poza terenami wodonośnymi zlokalizowane są
głównie w śródleśnych enklawach. Pomimo swoich wysokich walorów florystycznych, podobnie jak inne siedliska łąkowe, wiele z nich ulega zniekształceniom i ich skład gatunkowy nie jest w pełni
reprezentowany (ocena B). Mimo tego, tworzą jeden z większych kompleksów łąk selernicowych w dolinie Odry, a ich względna powierzchnia mieści się w przedziale 15 % ≥ p > 2 % powierzchni tego
siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „B”). 6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) Łąki świeże na terenie obszaru
znajdują się w rozproszeniu na terenie całej ostoi. Często ulegają lokalnym przekształceniom w wyniku zaniechania użytkowania kośnego, charakterystyczną cechą płatów siedliska leżących w międzywalu
Odry są również nawiązania do łąk zmiennowilgotnych lub zalewowych (ocena B). Względna powierzchnia tych siedlisk nie jest znacząca i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska
przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). Największe powierzchnie łąk świeżych znajdują się w granicach Wrocławia na terenach wodonośnych, większe płaty występują
również na południe od Ratowic i w rejonie Siechnic. Z uwagi na potwierdzoną wartość przyrodniczą łąk świeżych w obszarze oraz ich dobry stan zachowania podwyższono ocenę ogólną dla tego typu
siedliska ze znaczącej (C) na dobrą (B). 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) W omawianym obszarze, grądy zlokalizowane są zwykle w mozaice z łęgami
dębowo-wiązowo-jesionowymi, zajmując miejsca nieco wyżej położone, zalewane jedynie sporadycznie oraz w miejscach odciętych od wpływu wezbrań wałami przeciwpowodziowymi. Wiele płatów posiada
drzewostan uproszczony w wyniku zabiegów gospodarczych, jednak skład gatunkowy tych fitocenoz i stan zachowania pozostaje właściwy (ocena A). W granicach obszaru grądy nie tworzą większych
kompleksów, a ich zasięg mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) Najbardziej typowe dla doliny Odry są łęgi wierzbowe, rozwijające się w miejscach najniżej
położonych, gdzie wody wezbraniowe stagnują najdłużej. W obszarze jest to obecnie bardzo rzadki podtyp siedliska i występuje na niewielkim areale. Mimo tego, charakteryzuje się dobrze zachowaną
strukturą, obecne są również stadia regeneracyjne tych łęgów (ocena A). Łęgi jesionowo-olszowe zajmują małe powierzchnie wzdłuż drobnych cieków, szczególnie dobrze zachowane są w środkowej części
obszar, w rejonie Kotowic. Wiele drzewostanów charakteryzuje się młodym wiekiem i uproszczoną strukturą, co jednak nie zmienia faktu dobrego zachowania tych siedlisk (ocena A). Całkowita powierzchnia
łęgów w granicach obszaru jest nieznaczna i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). 91F0 – Łęgowe
lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) Ten typ siedliska jest najczęstszym typem ekosystemów leśnych i mającym największe znaczenie w obszarze, a jego całkowita powierzchnia mieści się w
przedziale 15 % ≥ p > 2 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „B”). Odcięcie od wód zalewowych spowodowała uruchomienie procesu
grądowienia tych siedlisk, jednak ich fizjonomia, skład florystyczny i cenne składniki flory są właściwe i wskazują na wciąż bardzo dobry stan ich zachowania (ocena A). Najlepiej prezentują się łęgi w
rezerwacie przyrody „Łacha Jelcz”, ale drzewostany o niemal naturalnym charakterze występują również w rejonie Siechnic i Siedlec. Tylko niewielkie fragmenty tych siedlisk noszą ślady intensywnej
działalności gospodarczej człowieka. 1308 – Barbastella barbastellus Ocena ogólna C, w tym: Liczebność populacji szacowana na 11-50 osobników, w skali obszaru jest nieznacząca – ocena C. Zachowanie:
ocena B – silnie związany z lasami. Występowanie dziuplastych drzew ma wpływ na dobry stan zachowania siedliska tego gatunku w obszarze. Izolacja: ocena C 1318 – Myotis dasycneme Ocena ogólna C, w
tym: Liczebność populacji szacowana na 10-100 osobników, w skali obszaru jest nieznacząca – ocena C. Zachowanie: ocena B – gatunek związany z rzekami i dużymi zbiornikami wody. W okresie letnim
spotykany w dziuplach drzew. Dostępność siedlisk tego gatunku w obszarze jest istotna i prawdopodobnie pozytywnie wpływa na gatunek. Wymaga to jednak dodatkowych badań w zakresie rozpoznania
miejsc jego faktycznego bytowania. Izolacja: ocena C 1324 – Myotis myotis Ocena ogólna C, w tym: Liczebność populacji szacowana na 11-50 osobników, w skali obszaru jest nieznacząca – ocena C..
Zachowanie: ocena B – gatunek związany z lasami z ubogim podszytem, żeruje na łąkach. Dostępność tych siedlisk ma wpływ na dobry stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze. Izolacja: ocena C 1337 –
Castor fiber Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest liczna i trudna w oszacowaniu rzeczywistej liczby osobników. Mieści się jednak z dużym prawdopodobieństwem w przedziale 2% ≥ p > 0%, co daje jej ocenę
C. Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany ze zbiornikami wodnymi, brzegami rzek, szuwarami i olszynami. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku
w obszarze. Izolacja: ocena C 1355 – Lutra lutra Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest liczna i trudna w oszacowaniu rzeczywistej liczby osobników. Mieści się jednak z dużym prawdopodobieństwem w
przedziale 2% ≥ p > 0%, co daje jej ocenę C. Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany z siedliskami wodnymi – rzekami i starorzeczami. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na
doskonały stan zachowania gatunku w obszarze. Izolacja: ocena C 1166 – Triturus cristatus Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest dość liczna i silnie zależna od skali drapieżnictwa ryb w zasiedlanych
zbiornikach. Mieści się jednak z dużym prawdopodobieństwem w przedziale 2% ≥ p > 0%, co daje jej ocenę C. Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany z niewielkimi zbiornikami wodnymi oraz
starorzeczami. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku w obszarze. Izolacja: ocena C 1188 – Bombina bombina Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest lokalnie
bardzo liczna, ale w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena C. Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany z niewielkimi zbiornikami wodnymi – głównie starorzeczami, ale również zbiornikami
okresowymi. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku w obszarze. Izolacja: ocena C 6144 – Gobio albipinnatus Ocena ogólna C, w tym: Populacja liczna, w skali
kraju pozostaje nieznacząca – ocena C Zachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje głównie w Odrze. Izolacja: ocena C 1130 – Aspius
aspius Ocena ogólna C, w tym: Populacja liczna, w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena C Zachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk.
Występuje licznie w Odrze i Oławie. W Smortawie i starorzeczach jest nieliczny. Izolacja: ocena C 5339 – Rhodeus sericeus amarus Ocena ogólna C, w tym: Populacja nieliczna, w skali kraju jest nieznacząca –
ocena C Zachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje w Odrze, Smortawie, Oławie i starorzeczach. Izolacja: ocena C 1145 – Misgurnus
fossilis Ocena ogólna C, w tym: Populacja składająca się z pojedynczych osobników, w skali kraju jest nieznacząca – ocena C Zachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na
dostępność siedlisk. Występuje w Odrze, Smortawie, Młynówce Jeleckiej, Oławie i Zielonej, pojedyncze osobniki także w starorzeczach. Izolacja: ocena C 1146 – Sabanejewia aurata Ocena ogólna C, w tym:
Populacja składająca się z nielicznych osobników, w skali kraju jest nieznacząca – ocena C Zachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk.
Występowanie tego gatunku stwierdzono w Smortawie. Izolacja: ocena C 1149 – Cobitis taenia Ocena ogólna C, w tym: Populacja liczna, w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena C Zachowanie: ocena A –
stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje licznie w Odrze i Oławie, pojedyncze osobniki stwierdzono w Otocznicy. Izolacja: ocena C 6169 – Euphydryas
maturna Ocena ogólna B, w tym: Szacunkowa wielkość populacji wynosi do 100–250 osobników na jak dotąd jednym rozległym stanowisku w obszarze. W skali kraju jest to wartość mieszcząca się w
przedziale 15% ≥ p > 2%, co daje jej ocenę B. Zachowanie: ocena B – w obszarze gatunek związany jest z siedliskami lasów łęgowych. Chociaż dostępność tych siedlisk jest wysoka, w ostatnim czasie pojawiło
się groźne dla przeplatki zjawisko zamierania jesionów, która jest podstawową rośliną żywicielską dla jej stadiów larwalnych. Izolacja: ocena A. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że badana
populacja przeplatki jest całkowicie izolowana od największej znanej krajowej metapopulacji tego motyla zamieszkującej lasy łęgowe w dolinie Odry (do Ścinawy) i jej dopływów (Bystrzycy, Widawy, Ślęzy).
6177 – Phengaris teleius Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest stosunkowo liczna, ale w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena C. Aktualna sytuacja gatunku w obszarze wymaga jednak uzupełnienia
wiedzy. Jak dotąd znanych jest 12 stanowisk gatunku w obszarze. Zachowanie: ocena A – gatunek związany z łąkami, zwłaszcza zmiennowilgotnymi. Duża powierzchnia siedlisk w obszarze przekładała się do
niedawna na doskonały stan populacji tego gatunku. Izolacja: ocena C. 1060 – Lycaena dispar Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest bardzo liczna, skupiająca się w obrębie 7 rozległych znanych stanowisk
gatunku w obszarze. W skali kraju pozostaje jednak nieznacząca – ocena C. Zachowanie: ocena A – dzięki rozległej powierzchni siedlisk, stan zachowania gatunku jest właściwy. Odnotowano 5-8 stanowisk
jego występowania. Izolacja: ocena A. 6179 – Phengaris nausithous Ocena ogólna B, w tym: Populacja jest stosunkowo liczna, ale w skali obszaru pozostaje nieznacząca – ocena C. Jak dotąd znanych jest 8
stanowisk gatunku w obszarze. Zachowanie: ocena A – gatunek związany z łąkami, zwłaszcza zmiennowilgotnymi. Duża powierzchnia siedlisk w obszarze przekładała się do niedawna na doskonały stan
populacji tego gatunku. Izolacja: ocena C 1074 – Eriogaster catax Ocena ogólna C, w tym: Aktualna populacja gatunku w obszarze pozostaje wciąż pod wpływem skutków jego translokacji w miejsce dawnego,
zamierającego stanowiska na Wyspie Opatowickiej – aktualnie jedynego w obszarze. Trudno aktualnie jest ocenić stabilność populacji w tym miejscu. Szacuje się, że w skali kraju pozostaje ona nieznacząca –
ocena C. Aktualna sytuacja gatunku w obszarze wymaga uzupełnienia wiedzy. Zachowanie: ocena C – siedlisko charakteryzuje się niewielką powierzchnią, niewystarczającą do dobrego zachowania gatunku.
Izolacja: ocena B – jedyne stanowisko na Wyspie Opatowickiej jest dość niepewne ze względu na utrudnione możliwości wymiany genetycznej między populacjami. 1088 – Cerambyx cerdo Ocena ogólna B, w
tym: Populacja lokalnie bardzo duża (237 potwierdzonych stanowisk), co jednak może w dalszym ciągu mieścić się w przedziale 2% ≥ p > 0% (ocena C). Zachowanie: ocena A. Stan zachowania gatunku jest
właściwy ze względu na dużą liczbę zasiedlonych drzew oraz zróżnicowaną liczbę czynnych żerowisk larw. Izolacja: ocena C. 1084 – Osmoderma eremita Ocena ogólna B, w tym: Populacja lokalnie bardzo
duża (69 potwierdzonych stanowisk), co jednak może w dalszym ciągu mieścić się w przedziale 2% ≥ p > 0% (ocena C). Zachowanie: ocena A. Stan jego zachowania pozostanie właściwy sposób pod
warunkiem dostępności siedliska – grubych, dziuplastych drzew w pobliżu aktualnie czynnych stanowisk. Izolacja: ocena C.

Dane zweryfikowane i uzupełnione w oparciu
o dostępne informacje. Opis wykonany w
oparciu o instrukcję wypełniania SDF dla
obszaru Natura 2000.
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41 4.3. Zagrożenia; Do najpoważniejszych zagrożeń dla tego terenu należą: naturalna
sukcesja w wyniku zaprzestania użytkowania fitocenoz łąkowych i pastwiskowych,
zaorywanie łąk, zręby zupełne i osuszanie podmokłych fragmentów lasów,
eksploatacja piasku i żwiru, zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami
komunalnymi, dzikie wysypiska śmieci, niekontrolowana turystyka i wędkarstwo,
inwestycje związane ze zmianą koryta Oławy, zamiana gruntów rolnych na działki
budowlane. Uwaga: Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną
przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym.
Prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny
rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie
dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk
przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura
2000.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar; Najważniejsze oddziaływania i działania mające duży wpływ na obszar: -; Dalsze istotne oddziaływania mające średni/mały wpływ na obszar: K02,
G05.07, I01, I02, J02, G01, K04.03, J03.01, A11, K02.02

Zagrożenia uzupełnione i zakodowane
zgodnie z aktualnie obowiązującym
słownikiem kodów zagrożeń. Forma
prezentacji zagrożeń w obszarze
dostosowana do nowego szablonu
Standardowego Formularza Danych.

42 4.4. Status ochronny; Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje rezerwaty
przyrody: Zwierzyniec (7,73 ha; 1958), Kanigóra (5,12 ha; 1958), Grodziska
Ryczyńskie (1,83 ha; 1958), Łacha Jelcz (6,9 ha; 1949), użytek ekologiczny:
Zimowitowa Łąka (2,17 ha; 1994). Projektuje się utworzenie Parku Krajobrazowego
Doliny Środkowej Odry. Proponuje się utworzenie kolejnych 5 rezerwatów, 4 zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, 7 użytków ekologicznych.

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

43 4.5. Struktura własności; Lasy - głównie państwowe; grunty rolne - głównie prywatne,
cześć z nich stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych; łąki w pobliżu
Wrocławia (tereny wodonośne) to własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i
Kanalizacyjnego we Wrocławiu.

4.4. Własność (opcjonalnie); - Dane opracowane w oparciu o dostępne
informacje.

44 4.6. Dokumentacja - źródła danych; Anioł-Kwiatkowska J. 1991-93. Inwentaryzacja
gatunków roślin chronionych na terenie gmin: Jelcz-Laskowice, Święta Katarzyna,
Czernica, Wrocław. Msc. Anioł-Kwiatkowska J. 1995. Flora i roślinność rezerwatów:
Grodziska Ryczyńskie, Zwierzyniec koło Oławy, Kanigóra. Acta Univ. Wrat., Prace Bot.
1667,62. Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., Kącki Z. 1998. Walory przyrodnicze
projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry II. Acta Univ. Wrat., Prace Bot.
2036,74: 201-233. Berdowski W., Panek E. 1996. O powiększenie rezerwatu Łacha
Jelcz w województwie wrocławskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 3: 55-63. Gacka-
Grzesikiewicz E., Cichocki Z. 2001. Program ochrony dolin rzecznych w Polsce. Inst.
Ochr. Środ., Warszawa. Jankowski W. (red.). 1995. Dokumentacja projektowanego
Parku Krajobrazowego Dolina Odry II. Urząd Wojew., Wrocław. Msc. Jankowski W.,
Świerkosz K. (red.). 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan - funkcjonowanie -
zagrożenia. Fundacja IUCN Poland, Warszawa. Kącki Z., Dajdok Z. 1999. Plan ochrony
leśnego rezerwatu przyrody Zwierzyniec. Msc. Kącki Z., Dajdok Z. 1999. Plan ochrony
rezerwatu leśno-archeologicznego Grodzisko Ryczyńskie. Fulica, Wrocław. Msc.
Kuczyńska I., Piątkowska T., Wilczyńska W. 1965. Zbiorowiska leśne pomiędzy
Siechnicą a Kotowicami. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 42: 31-66. Panek E. 1995.
Charakterystyka rezerwatu Łacha Jelcz. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1667,62. Pender
K., Wertelnik E. 1993. Roślinność zlewni rzeki Oławy. W: Kampania na rzecz odnowy
biologicznej rzeki Oławy. Pol. Tow. Hydrologiczne, Wrocław. Rast G., Obrdlik P.,
Nieznański P. (red.). 2000. Atlas zalewowych obszarów Odry. WWF-Deutschland,
WWF-Auen-Institut. Wertelnik E. 1992. Inwentaryzacja gatunków roślin chronionych
na terenie gminy Oława. Msc.

4.5 Dokumentacja (opcjonalnie); Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J., Kusznierz J., 2001: Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. Naukowe PZW, 14: 297-310 Herbich J. (red.) 2004.
Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa Herbich J. (red.) 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Min. Środowiska, Warszawa Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. T. 3. Min. Środowiska, Warszawa Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T.6. Min. Środowiska, Warszawa Kadej M., Ruta R., Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Tarnawski D., Żuk K., Kania J., Suchan T. 2007. Nowe dane o
występowaniu pachnicy dębowej Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów, Jelenia Góra, 10: 135-150.

Aktualizacja źródeł informacji

45 5.1. Desygnowane formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym; kod PL02 %
pokrycia 0,4; kod PL05 % pokrycia -

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym; KOD PL02 pokrycie [%]: 0,26; KOD PL05 pokrycie [%]: -; KOD PL07 pokrycie [%]: 0,03 Forma prezentacji informacji dotyczących
statusu ochronnego obszaru dostosowana do
nowego szablonu Standardowego
Formularza Danych.

46 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami desygnowanymi na poziomie
krajowym lub regionalnym; kod formy ochrony: PL02, nazwa obszaru: Grodzisko
Ryczyńskie, typ relacji: +, % pokrycia: 0,0; kod formy ochrony: PL02, nazwa obszaru:
Kanigóra, typ relacji: +, % pokrycia: 0,1; kod formy ochrony: PL02, nazwa obszaru:
Łacha Jelcz, typ relacji: +, % pokrycia: 0,2; kod formy ochrony: PL02, nazwa obszaru:
Zwierzyniec, typ relacji: +, % pokrycia: 0,2; kod formy ochrony: PL05, nazwa obszaru:
Zimowitowa łąka, typ relacji: +; % pokrycia: -

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony na poziomie krajowym lub regionalnym; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Grodzisko Ryczyńskie”, rodzaj: +, pokrycie [%]:
0,02; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Kanigóra”, rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,06; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Łacha Jelcz”, rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,08; Kod
rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Zwierzyniec”, rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,1; Kod rodzaju PL05, nazwa terenu: Pomniki przyrody – 6 szt., rodzaj: +, pokrycie [%]: -; Kod rodzaju PL07, nazwa
terenu: Użytek ekologiczny „Stanowisko występowania zimowita jesiennego”, rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,03

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

47 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 Grądy Odrzańskie PLB020002, rodzaj: *, pokrycie [%]: 84,1 Forma prezentacji informacji dotyczących
statusu ochronnego obszaru dostosowana do
nowego szablonu Standardowego
Formularza Danych.

48 6.1. Główne czynniki i rodzaje działalności człowieka oraz procent powierzchni
obszaru im podlegający; Wpływy i działalność na terenie obszaru: kod: 101, nazwa:
Zmiana sposobu uprawy, intensywność: B, wpływ: -; kod: 164, nazwa: Wycinka lasu,
intensywność: B, wpływ: -; kod: 240, nazwa: Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt,
ogólnie, intensywność: C, wpływ: -; kod: 300, nazwa: Wydobywanie piasku i żwiru,
intensywność: C, wpływ: -; kod: 421, nazwa: Pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych, intensywność: C, wpływ: -; kod: 701, nazwa: Zanieczyszczenia wód,
intensywność: C, wpływ: -; kod: 810, nazwa: Odwadnianie, intensywność: B, wpływ: -;
kod: 850, nazwa: Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie, intensywność: C,
wpływ: -;

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

49 6.2. Zarządzanie obszarem; Sprawujący nadzór (instytucja lub osoba): Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Zarządzanie obszarem i plany: –

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem; Organ: 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 Oława na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r. Link: PGL LP
Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8, 55-200 Oława, http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/plan_urzadzania_lasu; Aktualny plan zarządzania istnieje: Nie, ale jest w przygotowaniu; Nazwa:
Projekt planu zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002 Link: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153
Wrocław

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

50 - 6.3. Działania ochronne (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 gatunków i ich siedlisk.

Forma prezentacji informacji dotyczących
działań ochronnych w obrębie obszaru
dostosowana do nowego szablonu
Standardowego Formularza Danych.
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51 7. Mapy obszaru; Mapy fizyczne obszaru: Numer mapy: M-33-36-C, Skala: 1:50000,
projekcja: PUWG 1992, opis: Yes; , Numer mapy: M-33-36-D, Skala: 1:50000,
projekcja: PUWG 1992, opis: Yes; Numer mapy: M-33-47-B, Skala: 1:50000, projekcja:
PUWG 1992, opis: Yes;

7. Mapa obszaru; Nr Inspire ID:, Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie): Opis: TAK Aktualizacja informacji zawartych w SDF
obszaru w oparciu o dostępne dane.

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany

181



Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - 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 projektem planu urządzenia lasu dla
nadleśnictwa Oława na lata 2014-2023. 2. Na pozostałym obszarze granice działek
ewidencyjnych pochodzą z danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGiK) przekazanych przez Zamawiającego. B. Zmiana granicy obszaru
(zmiany przedstawia załącznik graficzny, numery zmian zgodne są z oznaczeniami na mapie): 1.
Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy M.
Wrocław (obręby ewidencyjne: Książe Małe, Książe Wielkie) z uwagi na brak znaczenia dla
zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (tereny zabudowane lub przeznaczone
pod zabudowę), pozostałe zmiany zasięgu obszaru w gminie M. Wrocław (obręby ewidencyjne:
Książe Małe, Bierdzany) uwzględniają przebieg granic działek ewidencyjnych. 2. Propozycja
włączenia w zasięg obszaru części gruntów na terenach wodonośnych i obszarów przylegających
do terenów wodonośnych (z wyłączeniem dwóch enklaw zabudowy) znajdujących się na terenie
gminy M. Wrocław (obręb ewidencyjny Opatowice) i gminy Siechnice (obręby ewidencyjne:
Mokry Dwór, Blizanowice-Trestno) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion kod
6410, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion,
Potamion kod 3150 - kompensata, czerwończyk nieparek kod 1060, pachnica dębowa kod 1084,
kozioróg dębosz kod 1088, modraszek telejus kod 6177, modraszek nausitous kod 6179, boleń
kod 1130, różanka kod 5339, koza kod 1149, piskorz kod 1145, wydra kod 1355, bóbr europejski
kod 1337), zmiana omawiana na spotkaniu LZW. 3. Propozycja włączenia w zasięg obszaru
części gruntów znajdujących się na terenie gminy Siechnice (obręb ewidencyjny Radwanice,
działka ewidencyjna 573/4; obręb ewidencyjny Siechnice, działka ewidencyjna 261), zmiana
uwzględniająca teren, na którym zrealizowano działania kompensacyjne. 4. Propozycja
wyłączenia z zasięgu obszaru części znajdujących się na terenie Elektrociepłowni „Czechnica” w
Siechnicach, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (obręb ewidencyjny Siechnice,
działka ewidencyjna 398/4), wyłączenie uwzględnia również przyległe do elektrociepłowni tereny
zabudowane gminy Siechnice (obręb ewidencyjny: Siechnice, działki ewidencyjne: 403, 402/2,
407/1) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 5.
Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem
PGL LP - Nadleśnictwo Oława (leśnictwo Kotowice, oddział leśny 281b-i) oraz części gruntów
znajdujących się na terenie gminy Siechnice (obręb ewidencyjny Siechnice) stanowiących
kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 (modraszek
telejus kod 6177). 6. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się
na terenie gminy Czernica (obręb ewidencyjny Ratowice, działki ewidencyjne: 255, 256, 269,
270, 278/1, 278/2, 282/3, 282/4, 289, 295, 310/1, 310/2, 317, 318, 322/1, 322/2, 328/1, 328/2,
437,337/1, 338/10, 338/11, 338/12, 339/2, 339/3, 339/4, 340, 341, 342) z uwagi na brak
znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (teren zabudowany). 7.
Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Jelcz-
Laskowice (obręb ewidencyjny Jelcz, działki ewidencyjne: 3,4,13,49) stanowiących kluczowe
znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (pachnica dębowa kod
1084, kozioróg dębosz kod 1088). 8. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów
znajdujących się na terenie gminy Oława (obręb ewidencyjny Siedlce, działka ewidencyjna
139/3) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura
2000 (czerwończyk nieparek kod 1060, modraszek telejus kod 6177). 9. Propozycja włączenia w
zasięg obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Oława (obręb ewidencyjny
Siedlce, działka ewidencyjna 310), zmiana uwzględniająca przebieg granic działek
ewidencyjnych. 10. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na
terenie gminy Oława (obręb ewidencyjny Oława, działki ewidencyjne: 106, 107, 108/2) i gminy
Jelcz-Laskowice (obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działki ewidencyjne: 549, 552, 557) zmiana
uwzględniająca przebieg granic działek ewidencyjnych. 11. Propozycja wyłączenia z zasięgu
obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Jelcz-Laskowice (obręb ewidencyjny
Nowy Dwór, działki ewidencyjne: 556, 557, 561) zmiana uwzględniająca przebieg granic działek
ewidencyjnych. 12. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na
terenie gminy Oława (obręb ewidencyjny Stary Otok, działki ewidencyjne: 226/2, 249/2, 253/2,
258/5, 263/2, 264/1, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 274/4, 274/5, 274/6,
304/1, 304/2, 304/3, 304/5) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 (teren zabudowany); korekta obejmuje propozycję włączenia w zasięg
obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Oława (obręb ewidencyjny Stary Otok,
działki ewidencyjne: 59, 60, 68/1, 69, 70/1, 70/2) stanowiących kluczowe znaczenie dla
zachowania przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 (czerwończyk nieparek kod 1060). 13.
Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem
PGL LP - Nadleśnictwo Oława (leśnictwo Janików, oddział leśny 133d) stanowiących kluczowe
znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum kod 91F0), pozostałe zmiany zasięgu obszaru w gminie
Jelcz-Laskowice (obręb ewidencyjny Nowy Dwór) i gminie Oława (obręb ewidencyjny Bystrzyca)
uwzględniają przebieg granic działek ewidencyjnych lub wyłączają tereny zabudowane. 14.
propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy
Oława (obręb ewidencyjny Bystrzyca) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000 (teren zabudowany). 15. Propozycja włączenia w zasięg obszaru
części gruntów znajdujących się na terenie gminy Oława (obręb ewidencyjny Stary Górnik)
stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
(starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion kod
3150, piskorz kod 1145, kod koza 1149, traszka grzebieniasta kod 1166, bóbr europejski kod
1337). 16. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów leśnych znajdujących się pod
zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Oława (leśnictwo Bystrzyca, oddział leśny 215a) z uwagi na
brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 17. Propozycja
wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem PGL LP -
Nadleśnictwo Oława (leśnictwo Bystrzyca, oddział leśny 221i-k) z uwagi na brak znaczenia dla
zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

182

:///home/gdos/public_html/component/flexicontent/items/item/2623.html


 

11. Zestawienie uwag i wniosków

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

1
Moduł B

1
Moduł C

1
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13. Załączniki

Nazwa Data dodania
Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - proponowany SDF 2014-08-06 14:42:49
Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - załączniki do projektu dokumentacji 2014-08-06 14:42:49

1. Etap wstępny pracy nad Planem

1.1. Informacje ogólne
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

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

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

Etap II Opracowanie projektu Planu

Moduł A

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

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

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Moduł B

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

4. Analiza zagrożeń

5. Cele zadań ochronnych

Moduł C

6. Ustalenie działań ochronnych

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

8. Wskazania do dokumentów planistycznych

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

11. Zestawienie uwag i wniosków

12. Literatura

13. Załączniki
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