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Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

 
 

Szablon projektu dokumentacji Planu 
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Odrzańskie w województwie dolnośląskim 

 
1 ETAP I WSTĘPNY 

1.1 Etap wstępny prac nad projektem 

a) Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Łęgi Odrzańskie 

Kod obszaru PLH020018 

Opis granic obszaru (załącznik nr 1) Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Łęgi Odrzańskie PLH020018 

SDF (załącznik nr 2) Plik PDF SDF obszaru Łęgi Odrzańskie PLH020018 

Położenie Województwo: dolnośląskie, powiat: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, średzki, wołowski, gmina: Głogów (miejska i 

wiejska), Pęcław, Jemielno, Niechlów, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Brzeg Dolny, 

Wińsko, Wołów 

Województwo: lubuskie; powiat: wschowski, Gmina Szlichtyngowa 

Powierzchnia obszaru (w ha) 20 223.0 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLH020018 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z 

dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 

C(2008) 8039) (2009/93/WE). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:043:0063:0244:PL:PDF 
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Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

 

Termin zatwierdzenia Planu 30.09.2014 r. 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 71 711 70 80. 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, +48 713406839, + 48 721 468 852.  

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71 340 68 07. 

1.2 Ustalenie terenu objętego planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 
sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 
planistycznym 

1.  Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 

Baryczy 

Rezerwat przyrody Zabór, Odrzysko, Skarpa 

Storczyków, Łęg Korea 

Plan Ochrony Parku 

Krajobrazowego Dolina 

Jezierzycy 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 

11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby nieobejmowanie 

całości obszaru projektem planu. Zgodnie z ww. 

art. ustawy planu zadań ochronnych nie 

sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego 

części: 

1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o 

którym mowa w art. 29; 

2) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku krajobrazowego, dla których 

ustanowiono plan ochrony uwzględniający 

zakres, o którym mowa w ust. 10; 

3) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego lub rezerwatu 

Brak 

mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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przyrody, dla których ustanowiono zadania 

ochronne uwzględniające zakres, o którym 

mowa w ust. 10; 

3a) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem nadleśnictwa, dla którego 

ustanowiony plan urządzenia lasu został poddany 

ocenie oddziaływania na środowisko; 

4) znajdującego się w obszarach morskich. 

 
1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji planu. 

 
1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLH020018 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny. Obszar jest położony na terenie gmin Głogów, Pęcław, Jemielno, Niechlów, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, 

Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów oraz Szlichtyngowa. 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt: 

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

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
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6440 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 

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

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

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

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

1308 Barbastella barbastellus mopek 

1318 Myotis dasycneme nocek łydkowłosy 

1323 Myotis bechsteinii nocek Bechsteina 

1324 Myotis myotis nocek duży 

1337 Castor fiber bóbr europejski  

1355 Lutra lutra wydra 

1166 Triturus cristatus traszka grzebieniasta 

1188 Bombina bombina kumak nizinny 

1106 Salmo salar łosoś 

1124 Gobio albipinnatus kiełb biełopłetwy 

1130 Aspius aspius boleń 

1134 Rhodeus sericeus amarus różanka 

1149 Cobitis taenia koza 

1037 Ophiogomphus cecilia trzepla zielona 

1042 Leucorrhinia pectoralis zalotka większa 

1052 Hypodryas maturna przeplatka maturna 
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6177 Maculinea teleius (Phengaris teleius) modraszek telejus 

1060 Lycaena dispar czerwończyk nieparek 

6177 Maculinea nausithous (Phengaris nausithous) modraszek nausitous  

1074 Eriogaster catax barczatka kataks 

1084 Osmoderma eremita pachnica dębowa 

1088 Cerambyx cerdo kozioróg dębosz 

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

przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151. poz. 1220, ze zm.). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. W toku prac nad planem ustalono m.in. metody poprawy lub utrzymania obecnego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze 

wraz z ustaleniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie niezbędnych działań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanowi w 

drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Łęgi Odrzańskie PLH020018, kierując się koniecznością utrzymania i 

przywracania do właściwego stanu ochrony gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono ten obszar Natura 2000. 

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3150 

Starorzecza i 
naturalne 

eutroficzne 
zbiorniki wodne 

Nympheion, 
Potamion 

1,00    B A C B 

obszar jest jedną z 
najważniejszych ostoi tego 
siedliska w regionie; stan 
ogólny oceniono obecnie 

jako A; 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S2 3260 

Nizinne i 
podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

Ranunculion 
fluitantis 

0,01    C C C C 

siedlisko nie odnalezione w 
trakcie badan terenowych, 
prawdopodobnie podane 

omyłkowo; proponowane do 
usunięcia z przedmiotów 

ochrony 

S3 3270 
Zalewane 

muliste brzegi 
rzek 

 0,05    C B C C 
siedlisko skartowane tylko 
częściowo ze względu na 

nietrwały charakter płatów 

S4 6210 
Murawy 

kserotermiczne 
Festuco-

Brometea 
0,01    C C C C 

stanowiska podawanego w 
inwentaryzacji wcześniejszej 

(Bobrowicz 2008) nie 
odnaleziono, stwierdzono 
jednak stanowiska nowe 

S5 6410 
Zmiennowilgotn
e łąki trzęślicowe 

Molinion 1,00    B B C B 
stwierdzono kilka nowych 
stanowisk tego siedliska 

S6 6430 

Ziołorośla 
górskie  i 
ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylion 
alliariae, 

Convolvuletalia 
sepium 

0,50    C B C B 
siedlisko nie kartowane 

dotąd, jednak występujące 
powszechnie w obszarze 

S7 6440 Łąki selemicowe Cnidion dubii 1,20    B A B B 

obszar jest jedną z 
najważniejszych ostoi tego 

siedliska w regionie; niektóre 
z inwentaryzowanych 

wcześniej płatów (Bobrowicz 
2008) zidentyfikowano 

obecnie  jako siedlisko 6410 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

9 
 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S8 6510 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 

użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion 
elatioris 

9,00    C B C C 

niektóre z płatów 
inwentaryzowanych 

wcześniej (Bobrowicz 2008) 
obecnie zarastają lub zostały 

zalesione; stan ogólny 
obecnie oceniono jako B 

S9 9170 

Grąd 
środkowoeurope

jski i 
subkontynentaln

y 

Galio-
Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 
7,00    C B C C 

powierzchnia siedliska 
prawdopodobnie zaniżona z 
powodu braku dokładnych 

danych; stan ogólny 
oceniono obecnie na B mimo 

zniekształceń 

S10 91E0 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum 
albae, Alnenion 

glutinoso-
incanae 

2,30    B B C B 

obszar jest jedną z 
najważniejszych ostoi tego 

siedliska w regionie, 
szczególnie dla podtypów 
91E0-1 łęgi wierzbowe i 
91E0-2 łęgi topolowe; 
rozmieszczenie i stan 

wymaga badań, obecne 
kartowanie oparto głównie 
na danych Adamskiego i in. 
2000; ocena ogólna obecnie 
C, gdyż zwykle są to stadia 

regeneracyjne o młodym lub 
słabo zwartym drzewostanie 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S11 91F0 

Łęgowe lasy 
dębowo-
wiązowo-
jesionowe 

Ficario-Ulmetum 19,00    B A B A 

obszar jest jedną z 
najważniejszych ostoi tego 
siedliska w regionie; stan 

ogólny oceniono obecnie na 
B, gdyż mimo warunków 

zbliżonych do naturalnych 
obecne są zniekształcenia 

pS12 9190 
Pomorski kwaśny 

las brzozowo-
dębowy 

         
Siedlisko nie wymienione w 

SDF, zaproponowano 
dodanie do SDF z kategorią D 

Z1 1308 Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

 R   C A C B 

Gatunek stwierdzony w 
Obszarze podczas wszystkich 
kontroli terenowych, uznany 
za przedmiot ochrony; ocenę 

stanu zachowania 
zaproponowano zmienić na B 

Z2 1318 
Nocek 

łydkowłosy 
Myotis 

dasycneme 
 R   C A C B 

Gatunek stwierdzony w 
Obszarze podczas letnich 

kontroli terenowych, uznany 
za przedmiot ochrony; ocenę 

stanu zachowania 
zaproponowano zmienić na B 

Z3 1323 
Nocek 

Bechsteina 
Myotis 

bechsteinii 
 R   C A C B 

Gatunek stwierdzony w 
Obszarze podczas letnich 

kontroli terenowych, uznany 
za przedmiot ochrony; ocenę 

stanu zachowania 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

zaproponowano zmienić na B 

Z4 1324 Nocek duży Myotis myotis  R   C A C B 

Gatunek stwierdzony w 
Obszarze podczas wszystkich 
kontroli terenowych, uznany 
za przedmiot ochrony; ocenę 

stanu zachowania 
zaproponowano zmienić na B 

Z5 1337 Bóbr europejski Castor fiber  C   C B C B  

Z6 1355 Wydra Lutra lutra  R   C B C C  

Z7 1166 
Traszka 

grzebieniasta 
Triturus cristatus  V   C A C C 

Gatunek występuje w 
obszarze, ocenę utrzymano 

jak w SDF 

Z8 1188 Kumak nizinny 
Bombina 
bombina 

 C   C A C B  

Z9 1106 Łosoś szlachetny Salmo salar    R C A C C 

Łosoś jest podmiotem 
restytucji i jego obecność w 
zlewni Odry jest zależna od 
zarybień. Odra w granicach 
obszaru jest drogą migracji 

łososi na tarliska. 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z10 1124 
Kiełb 

białopłetwy 
Gobio 

albipinnatus 
 C   C A C B 

Gatunek występuje w 
obszarze, ocenę utrzymano 

jak w SDF 

Z11 1130 Boleń Aspius aspius  C   C A C B 
Gatunek występuje w 

obszarze, ocenę utrzymano 
jak w SDF 

Z12 5339 Różanka 

Rhodeus sericeus 
amarus 

(=Rhodeus 
amarus) 

 C   C A C B 
Gatunek występuje w 

obszarze, ocenę utrzymano 
jak w SDF 

Z13 1149 Koza pospolita Cobitis taenia  C   C A C B 
Gatunek występuje w 

obszarze, ocenę utrzymano 
jak w SDF 

pZ14 1145 Piskorz 
Misgurnus 

fossilis 
    D    

W badaniach terenowych 
złowiono 9 okazów (Odra 2, 

Jeziorka 2, Jezierzyca 2 i 
Barycz 3), przy 

zagęszczeniach nie 
przekraczających 0,005 os.m

2 

, 
nie zakwalifikowany jako 

przedmiot ochrony 

pZ15 5042 Jesiotr bałtycki 

Acipenser 
oxyrinchus 
(dawniej A. 

sturio) 

   C     

Nie stwierdzono w badaniach 
terenowych. Od roku 2009 
wpuszczane kilka tysięcy 

narybku w Brzegu Dolnym. 
Duże znaczenie Odry w 

obszarze, jako rzeki 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

tranzytowej na tarliska i jako 
rzeki tarliskowej. 

Z14 1037 Trzepla zielona 
Ophiogomphus 

cecilia 
 R   C A C B  

Z15 1042 Zalotka większa 
Leucorrhinia 

pectoralis 
 V   C B C C  

Z16 1052 
Przeplatka 
maturna 

Hypodryas 
maturna 

(=Euphydryas 
maturna) 

 C   B A C A  

Z17 6177 
Modraszek 

telejus 

Maculinea teleius 
(=Phengaris 

teleius) 

 

 R   C A C B  

Z18 1060 
Czerwończyk 

nieparek 
Lycaena dispar  R   C A C B Ocenę utrzymano jak w SDF 

Z19 6179 
Modraszek 
nausitous 

Maculinea 
nausithous 
(=Phengaris 
nausithous) 

 R   C A C C Ocenę zmieniono z B na C 

Z20 1065 
Przeplatka 

aurinia 
Euphydryas 

aurinia 
 V   D    

Gatunek nie występuje w 
obszarze; informacja w SDF 

pochodzi z czasów, gdy teren 
w obecnym obszarze 

Zagórzyckie Łąki włączany był 
w granice projektowanego 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Rozrodcz

a 

Pop. 

Przemiesz

czająca 

się 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Pow

. wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

obszaru Łęgi Odrzańskie  

Z21 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax  C   B A C A Ocenę utrzymano jak w SDF 

Z22 1084 
Pachnica 
dębowa 

 

Osmoderma 
eremita 

 R   C A C C Ocenę zmieniono z A na C 

Z23 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo  R   C A C C Ocenę zmieniono z A na C 

 
Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia 
PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne 
inne dane. 

 
 
1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 
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Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 

priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o założeniach projektu, liście 

obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO). Następnie 30 

kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy 

ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 

obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru).  Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Miast i 

Gmin Ścinawa, Środa Śląska, Brzeg Dolny, Wołów oraz Urzędów Gmin  Głogów, Pęcław, Jemielno, Niechlów, Prochowice, Rudna, Malczyce, Miękinia, Wińsko.  

Kolejnym obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o przystąpieniu do opracowywania 

projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie 

internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu, a także zostało opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w 

Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i dolnośląskim i 11 maja 2012 r. w wydaniu opolskim. 

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 9 sierpnia 2011 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach przyrodniczych 

obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony przedmiotów ochrony, wszystkie strony 

(podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną obszaru. Listę stron przekazano Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich interesariuszy o planowanych spotkaniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Łącznie w trakcie tworzenia 

projektu PZO zorganizowano trzy spotkania z udziałem kluczowych grup interesu w tym zarządców i właścicieli gruntów położonych w granicach obszaru.  

Dodatkowo zorganizowano cztery spotkania z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu i Nadleśnictwami w celu wymiany informacji nt. 

występowania i stanu zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 (przedmiotów ochrony w tych obszarach) oraz uzgadniania metod poprawy lub 

utrzymania istniejącego stanu ochrony.  
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Pierwsze spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2012 r. w Środzie Śląskiej. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu i Wykonawcy projektu PZO, wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Nadleśnictwa Miękinia. Na pierwszym spotkaniu poinformowano 

kluczowe grupy interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, trybie jego sporządzania i zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem 

planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie przedstawicieli jednostek samorządowych i Skarbu Państwa w proces sporządzania PZO jest kluczowe dla 

powodzenia procesu tworzenia dokumentu i zaplanowania odpowiednich, skutecznych działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. 

Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup 

interesu w proces tworzenia projektu planu.  

Kolejne spotkanie poświęcone pracom nad projektem Planu zorganizowano w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Było to tzw. 

spotkanie branżowe poświęcone zagadnieniom ochrony siedlisk leśnych i gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony, a związanych z tymi siedliskami. 

Przekazano informację o danych wyjściowych do prac nad projektem Planu (materiały Fundacji WWF Polska) oraz proponowany zakres ich weryfikacji i 

uzupełnień. Wykonawcy przekazano główne uwagi dotyczące uwzględnienia uwarunkowań gospodarki leśnej w opracowywanym PZO.  

Kolejne spotkania Zespołu Lokalnej współpracy odbyły się w dniach 28 i 29 maja 2013 r. odpowiednio w Luboszycach i Miękini. Na spotkaniach zaprezentowano 

stan wiedzy o przedmiotach ochrony, ocenę stanu ochrony oraz najistotniejsze zagrożenia dla poprawy lub utrzymania właściwego stanu ochrony. Spotkania 

odbywały się odrębnie dla, umownie przyjętych, części północnej (na północ od Ścinawy) i południowej (na południe od Ścinawy) Obszaru.  

Następnie członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych w dniach 7 sierpnia w Ścinawie oraz 20 sierpnia w Orsku. 

Przedstawiono propozycję działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, a także zorganizowano wizję terenową w obszarze w celu lepszego 

zaprezentowania walorów obszaru i problemów jego ochrony. Wizja terenowa w ramach spotkania w Ścinawie została poświecona problemom ochrony 

terenów otwartych i gatunków ptaków wykorzystujących te środowiska. W trakcie spotkania terenowego po części prezentacji w Orsku skupiono się na 

przedstawieniu problematyki ochrony gatunków leśnych. 
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I Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej 

– prezentacja nt działalności LGD Kraina Łęgów 

Odrzańskich (Fot. K. Żuk). II Spotkanie w Luboszycach – prezentacja Pani Renaty 

Sierżant nt sieci Obszarów Natura 2000 (Fot. K. Żuk). 

II Spotkanie w Miekini – prezentacja nt zasad 

konsultacji społczenych  (Fot. K. Żuk). 

III Spotkanie w Orsku – wizja terenowa w 

rezerwacie Skarpa Storczyków  (Fot. K. Żuk). 
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1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny 

tel. 71/319 51 17, 319 61 39, 

fax 71/319 56 83 

um@brzegdolny.pl 

Urząd Miasta Głogów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Rynek 10 

67-200 Głogów 

76 7265 400 

umglogow@lg.onet.pl 

Urząd Gminy Głogów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Słodowa 2b 

67-200 Głogów 

tel. (76) 836-55-55 

fax (76) 836-55-67 

gmina@ugglogow.com.pl 

Urząd Gminy Jemielno 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Jemielno 81 

56 – 209 Jemielno 

tel. (+48 65) 544-74-82 

fax (+48 65) 544-74-82 

ugjemielno@poczta.onet.pl 

Urząd Gminy Wińsko 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

pl. Wolności 2 

56-160 Wińsko 

tel. (0-71) 389 81 86 

fax. (0-71) 389 83 66 

sekretariat@winsko.pl 

Urząd Miasta i Gminy Wołów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

Rynek 1 
56-100 Wołów 

tel. (71) 319-13-07 

fax. 71 319.13.03 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

informacji sekretariat@wolow.p 

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Rynek 17 

59-330 Ścinawa 

Tel. (+48) 768 412 600 

Fax. (+48) 768 412 601 

urzad@scinawa.pl 

Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Plac Wolności 5 

 55-300 Środa Śląska 

tel. +48 71 317 30 52 

+48 71 39 60 715 

Fax +48 71 317 34 05 

um@srodaslaska.pl 

Urząd Miasta i Gminy Prochowice 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Rynek 1 

59-230 Prochowice 

Tel. (76) 858-43-42 

(76) 858-44-23 

fax: (76) 858-45-81 

prochowice@prochowice.com 

Urząd Gminy Pęcław 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 

tel.: (76) 831 71 26 

fax.: (76) 831 70 33 

e-mail: peclaw@peclaw.eu 

Urząd Gminy Niechlów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

ul. Głogowska 31 

56-215 Niechlów 

tel. (065) 543 56 76 

fax (065) 543 58 14 

e-mail: urzad@niechlow.com.pl, 

Urząd Gminy Rudna 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Pl. Zwycięstwa 15 

59-305 Rudna 

Tel. +48 767-49-21-00 

Fax +48 767-49-21-17 

sekretariat@rudna.pl 

Urząd Gminy Malczyce Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ul. Traugutta 15 tel: 0-71 317-92-23 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

55-320 Malczyce fax: 0-71 317-90-66 

sekretariat@malczyce.wroc.pl 

Urząd Gminy Miękinia 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

ul. Kościuszki 41 

55-330 Miękinia 

Tel: 71 735 92 28 

Fax: 71 733 64 00 

urzad@miekinia.pl 

Urząd Miasta I Gminy 

Szlichtyngowa 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania 

informacji 

Rynek 1 

67-407 Szlichtyngowa 

tel. 65 549 23 27 

fax. 65 549 23 41 

umig@szlichtyngowa.pl 

Starostwo Powiatowe w Głogowie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Sikorskiego21 

67-200 Głogów 

tel. (076) 72-82-800 

sekretariat (076) 72-82-801 

fax. (076) 72-82-817 

starosta.dgl@powiatypolskie.pl 

Starostwo Powiatowe w Górze 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Mickiewicza 1 

56-200 Góra 

Tel. (65) 544 39 00 

Fax: (65) 543 35 11 

sekretariat@powiatgora.pl 

Starostwo Powiatowe w Legnicy 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

Pl. Słowiański 1 

59-220 Legnica 

tel. (76) 72 43 560 

fax: (76) 72 43 406 

e-mail: starostwomałpapowiat-

legnicki.eu 

Starostwo Powiatowe w Lubinie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

ul. Jana Kilińskiego 12b 

59-300 Lubin 

tel. 76 746 71 00 

fax 76 746 71 16 

starostwo@powiat-lubin.pl 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

promocja regionu 

Starostwo Powiatowe w Wołowie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 
Tel. 71 380 59 01 

starostwo@powiatwolowski.pl 

Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Wrocławska 2 

55-300 Środa Śląska 

tel. 71 317 56 46, 71 396 89 00 

fax. 71 317 56 49 

starostwo@powiat-sredzki.pl 

Starostwo Powiatowe Wschowa 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Plac Kosynierów 1c 

67-400 Wschowa 

tel. 65 540 48 00 

fax.65 540 19 32 

powiat@wschowa.com.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Kraina Łęgów 

Odrzańskich 

Promocja i wspieranie lokalnej ludności w 

tym producentów rolnych i 

przedsiębiorców, promocja regionu w 

zakresie walorów kulturowych i 

przyrodniczych 

Plac Kopernika 6 

59-230 Prochowice 

tel. 076 858 45 45 fax 076 858 54 54 

 lgdodra@op.pl 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

oddz. we Wrocławiu 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław 

tel. 71 356 39 00 

wroclaw@anr.gov.pl 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Gorzowie 

Wlkp. 

Filia w Zielonej Górze 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 

ul. Lwowska 25 

65-225 Zielona Góra 

tel. 68 329 33 80, 327 23 89 

fax 68 327 20 06 

e-mail: zielonagora@anr.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji i Rolnictwa Oddział 

Wsparcie finansowe rolnictwa i na 

obszarach wiejskich instrumentów 
ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław 

Tel. 71 369 74 00 

dolnoslaski@arimr.gov.pl 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Dolnośląski współfinansowanych z unijnego budżetu 

oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji i Rolnictwa Oddział 

Lubuski 

Wsparcie finansowe rolnictwa i na 

obszarach wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z unijnego budżetu 

oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych 

Al. Zjednoczenia 104 

65-120 Zielona Góra 

tel. 68 329 27 00  

fax 68 451 94 49 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich działalności, 

pozyskiwania środków finansowych 

ul. Zwycięska 10, 53-033 Wrocław 
Tel. 71 339 98 26 Fax 71 339 98 90  

sekretariat@izbarolnicza.pl 

Lubuska Izba Rolnicza 

Reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich działalności, 

pozyskiwania środków finansowych 

ul. Kożuchowska 15a 

65-364 Zielona Góra 

tel./fax 68 324 62 62; 453 70 91; 453 

70 92 

sekretariat@lir.agro.pl 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział Wrocław 

Ochrona wartości przyrodniczych, 

kulturowych i historycznych Dolnego 

Śląska, 

Zarządzanie Parkami Krajobrazowymi 

Dolnego Śląska 

ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław 
Tel. 71 364 27 58 Fax 71 336 72 89 

wroclaw@dzpk.pl 

Nadleśnictwo Miękinia 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

ul. Sportowa 2 , 55-330 Miękinia 
Tel. 71 314 00 63 Fax 71 317 81 84 

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

Nadleśnictwo Włoszczakowice 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Wolsztyńska 13 e 

64-140 Włoszakowice 

tel. 655370355, 

wloszakowice@poznan.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Góra Śląska 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

Podwale 31 

 56-200 Góra 

tel. 655432359, 

goraslaska@poznan.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Wrocławska 12 

55-120 Oborniki Śląskie 

Tel. 071 310 57 60 

Fax. 071 310 57 61 

oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Wołów 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Leśna 37 

56-100 Wołów 

tel. 0-71 3809361 

wolow@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Legnica 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Pawicka 4 

59-220 Legnica 

tel: (076) 8767020 

legnica@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Lubin 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul Spółdzielcza 18 

59-300 Lubin 

tel (076) 841-23-00 

lubin@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Głogów Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, ul. Sikorskiego 54 tel. 076/ 835 70 45 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

67 - 200 Głogów  fax 76/ 835 71 00 

glogow@wroclaw.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych Wrocław 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław 
Tel. 71 377 17 00 Fax 71 328 24 01 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl;  

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Poznaniu 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Gajowa 10 

60-959 Poznań 

tel. 61 866 82 41 

fax 61 668 44 10 

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wrocławiu 
Kontrolowanie gospodarki łowieckiej ul. Wodzisławska 10 b, 52-017 Wrocław 

Tel. 71 340 08 58 Fax 71 734 52 00 

zo.wroclaw@pzlow.pl 

Polski Związek Wędkarski Okręg 

we Wrocławiu 

Prowadzenie gospodarki rybackiej na 

wodach w graniach obszaru Natura 2000 

Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 

Wrocław 

Tel. 71 344 44 01 

pzw_wroclaw@poczta.onet.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 

Doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją 

ul. Zwycięska 12 , 53-033 Wrocław 
Tel. 71 339 79 12 Fax 71 339 79 12 

pzd.wroclaw@dodr.pl 

Ryś. Koło Łowieckie Kontrolowanie gospodarki łowieckiej 
Polna 39 

67-400 Wschowa 
Tel. 65 540 66 15 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 

i innymi objętymi ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław 

Tel. 71 340 68  07 

Fax 71 340 68 06 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Zarządzanie obszarami Natura 2000 Jagiellończyka 8 Telefon 095 7115 - 338 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

25 
 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim 

i innymi objętymi ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

66-400 Gorzów Wielkopolski Fax 095 7115 – 524 

sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

Tel. 71 328 50 48 

utrzymanie@rzgw.wroclaw.gov.pl; 

sekretariat@rzgw.wroclaw.gov.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

Zielona 26 

66-400 Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 7226286 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 

Tel. 71 776 90 53 Fax 71 341-81-48 

umwd@dolnyslask.pl 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 

Polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

ul. Podgórna 7 

65 - 057 Zielona Góra 

Tel. 68 45 65 200 

 fax 68 45 65 296 

kancelaria.ogolna@lubuskie.pl 

PKP S.A. 
Działalność przewozowa oraz zarządzanie 

liniami kolejowymi 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Tel. 22 473 35 53 

ios@plk-sa.pl 

Instytut Rozwoju Terytorialnego 

we Wrocławiu 

Planowanie przestrzenne w województwie 

dolnośląskim 

Świdnicka 12/16 

50-068 Wrocław 

Tel. 71 343 79 46 
71 344 52 45 

irt@irt.wroc.pl 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław, tel. 71 340 68 39, 721 468 852; 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl  

Wojciech 

Lewandowski 
Koordynator Planu URS Wykonawca 

URS Sp.z o.o, ul. Klecińska 123, 54-413 

Wrocław, tel. 728 942 176; 

wojciech.lewandowski@urs.com  

Katarzyna Żuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy URS Wykonawca 

URS Sp.z o.o, ul. Klecińska 123, 54-413 

Wrocław, tel. 664 083 987; 

katarzyna.zuk@urs.com  

Paweł Pirek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny 
pirek@brzegdolny.pl  

604540182 

Tomasz Lechki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Wołowie sekretarz@powiatwolowski.pl  

Czesław Połczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Jemielno ugjemielno@pocztwa.onet.pl  

Ryszard Mirytiuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Wińsko r.mirytiuk@winsko.pl  

Dariusz Chmura Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Wołów sekretariat@wolow.pl  

Andrzej 

Holdenmajer 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścianwa urzad@scinawa.pl  

Mieczysław 

Kudryński 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej wicestarosta@powiat-sredzki.pl  

Bogusław Krasucki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska burmistrz@srodaslaska.pl  

Jarosław 

Paczkowski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa inwestycje1@scinawa.pl  

Zbigniew Posadzki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina 

Łęgów Odrzańskich 
zbigniewposadzki@lgdodra.pl  

Bolesław Demecki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Prochowice b.demecki@prochowice.com  

Rafał Plezia Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina 

Łęgów Odrzańskich 
rafalplezia@gmail.com  

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
mailto:katarzyna.zuk@urs.com
mailto:pirek@brzegdolny.pl
mailto:sekretarz@powiatwolowski.pl
mailto:ugjemielno@pocztwa.onet.pl
mailto:r.mirytiuk@winsko.pl
mailto:sekretariat@wolow.pl
mailto:urzad@scinawa.pl
mailto:wicestarosta@powiat-sredzki.pl
mailto:burmistrz@srodaslaska.pl
mailto:inwestycje1@scinawa.pl
mailto:zbigniewposadzki@lgdodra.pl
mailto:b.demecki@prochowice.com
mailto:rafalplezia@gmail.com
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Małgorzata Dyrda Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Miękinia sekreteu@miekinia.pl  

Michał Ritter Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Miękinia ritter7@wp.pl  600 155 526 

Katarzyna 

Łyszkiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Miękinia 

katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl  

664 975 624 

Tomasz 

Międzyrzecki 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Miękinia tomasz.miedzyrzecki@wroclaw.lasy.gov.pl  

Tomasz Winowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie tomasz.winowski@wroclaw.lasy.gov.pl  

Sylwester Bulak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Wołów sylwester.bulak@wroclaw.lasy.gov.pl  

Joanna Bulak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Wołów  

Jacek Szczukiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Legnica jacek.szczukiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl  

Norbert Wende Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin norbert.wende@wroclaw.lasy.gov.pl  

Jan Trembecki 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Nadleśnictwo Głogów 
jan.trembecki@wroclaw.lasy.gov.pl  

501 546 696 

Marek Nieruchalski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin marek.nieruchalski@wroclaw.lasy.gov.pl  

Wojciech Mazur Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław wojciech.mazur@wroclaw.lasy.gov.pl  

Piotr Główczyński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska piotr.glowczynski@wroclaw.lasy.gov.pl  

Waldemar 

Szychowiak 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań waldemar.szychowiak@wroclaw.lasy.gov.pl  

Grażyna Góral Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl  

Marlena 

Kowalkowska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań marlena.kowalkowska@wroclaw.lasy.gov.pl  

Zbigniew Lechowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zbyszekbytom@wp.pl  606 346 833 

Marian Dąbrowski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Legnica 
marian.dabrowski@dzmiuw.wroc.pl  

Agnieszka Jania- Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Pęcław peclaw@peclaw.eu  

mailto:sekreteu@miekinia.pl
mailto:ritter7@wp.pl
mailto:katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:tomasz.miedzyrzecki@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:tomasz.winowski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:sylwester.bulak@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:jacek.szczukiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:norbert.wende@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:jan.trembecki@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:marek.nieruchalski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:wojciech.mazur@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:piotr.glowczynski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:waldemar.szychowiak@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:marlena.kowalkowska@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:zbyszekbytom@wp.pl
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mailto:peclaw@peclaw.eu
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Reńska 

Bartłomiej Zimny  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Głogów gmina@ugglogow.com.pl  

Mirosława Bordulak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Głogów ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów 

Dominika 

Dąbrowska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Urząd Miejski Głogów 

ul. Rynek 10, 67-200 Głogów  

767 265 575 

Małgorzta Korba 

Tenderczak  

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Starostwo Powiatowe Wschowa 798 838 357 

Grzegorz Bobrowicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Ciconia,  

przedstawiciel Wykonawcy URS Polska sp. z o.o. 
605 287 243 

Jan Błachuta Członek Zespołu Lokalnej Współpracy przedstawiciel Wykonawcy URS Polska sp. z o.o. jan.blachuta@wp.pl  

Adam Suchorab 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Polski Związek Wędkarski okręg Wrocław 
pzw.adam.suchorab@gmail.com   

503 101 239 

Karol Napora Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Polski Związek Wędkarski Wrocław 601 997 082 

Artur Adamski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy przedstawiciel Wykonawcy URS Polska sp. z o.o. adamski@eko.org.pl  785 529 981 

Ryszard Bryliński  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Okręgowy Polski Związek Łowiecki Legnica 76 862 83 92 

Agnieszka Jaros Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Rudna ajaros@rudna.pl  76 749 21 00 wew. 130 

Tomasz Schubert 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Gorzów 

Wielkopolski 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

Grzegorz Karcz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Gorzów 

Wielkopolski 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

Olesław Macho Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska Lubów 1, 56-209 Jemielno 

Barbara Chrystman 

Kurzawa 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Góra Śląska Stara Góra 25a, 56-200 Góra 

Aleksanrda Kazuń Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Przedstawiciel Wykonawcy URS Polska sp. z o.o. olakazun@op.pl  

Kazimierz Dzida Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin Orsk 15, 59-305 Rudna 

mailto:gmina@ugglogow.com.pl
mailto:jan.blachuta@wp.pl
mailto:pzw.adam.suchorab@gmail.com
mailto:adamski@eko.org.pl
mailto:ajaros@rudna.pl
mailto:olakazun@op.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Anita Sierpowska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Wrocław 
sierpowskaanita@gmail.com  

Mirosław Irzymski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Okręgowy Polski Związek Wędkarski Legnica zopzw@legnica.home.pl  

Iwona Kysz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Okręgowy Polski Związek Wędkarski Legnica zopzw@legnica.home.pl  

Tadeusz Birecki 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Polski Związek Łowiecki Okręg Leszno Koło 

Łowieckie Kaczor Góra 
 

Rafał Olszewski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Jemielno  

Renata Sierżant  

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław, tel. 71 340 68 39, 721 468 852; 

rsierzant@rdos.wroclaw.pl  

Izabela Bek 

Kaczkowska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Wołów, Wydział Środowiska i 

Rolnictwa 

izabela.bek-kczkowska@wolow.pl   

71 319 13 53 

Zdzisław 

Jakubowski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Brzeg Dolny Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Przestrzennej 
jakubowski@brzegdolny.pl  

Krystian Kopka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Środa Ślaska  kopka.krystian@gmail.com  

Maria Zięba Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Malczyce m.zieba@malczyce.wroc.pl  

Adriana 

Krzywkowska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Powiatowy Zespół Doradców w Środzie Śląskiej pzd.sroda@dodr.pl  71 317 29 59 

Zbigniew Pilch Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Miękinia pilch@miekinia.pl  

Małgorzata Kramyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Miękinia środowisko@miekinia.pl  

Beata Pęcherek 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołtys Zabór Wielki  

Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina” 
beatapecherek@o2.pl  

Tomasz Mania 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych 

Wrocław, Inspektorat Środa Śląska 

tomasz.mania@dzmiuw.wroc.pl   

71 317 34 62 

Franciszek Pińczuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Prochowice f.pinczuk@prochowice.com  76 858 43 42 

mailto:sierpowskaanita@gmail.com
mailto:zopzw@legnica.home.pl
mailto:zopzw@legnica.home.pl
mailto:rsierzant@rdos.wroclaw.pl
mailto:izabela.bek-kczkowska@wolow.pl
mailto:jakubowski@brzegdolny.pl
mailto:kopka.krystian@gmail.com
mailto:m.zieba@malczyce.wroc.pl
mailto:pzd.sroda@dodr.pl
mailto:pilch@miekinia.pl
mailto:środowisko@miekinia.pl
mailto:beatapecherek@o2.pl
mailto:tomasz.mania@dzmiuw.wroc.pl
mailto:f.pinczuk@prochowice.com
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Katarzyna Niklewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Ochrony 

Środowiska 

katarzyna.niklewicz@plk_sa.pl    

22 473 32 92 

Bartosz Jaroński 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Wrocław, Oddział Legnica 
bartosz.jaronski@dzmiuw.wroc.pl  

Zdzisław Zygan 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Środa Śląska, Wydział 

Środowiska i Rolnictwa 
woj zyg@gmail.com  

Renata Łojko Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Przedstawiciel Wykonawcy URS Polska Sp. z o.o. Lojko@o2.pl  

Kamil Martyniak 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław, tel. 71 340 68 39, 721 468 852; 

kmartyniak@rdos.wroclaw.pl  

Adam Malkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Przedstawiciel Wykonawcy URS Polska Sp. z o.o. amalki68@gmail.com  

Anna Kuriata Rajska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Wrocław 
anna.kuriata@dodr.pl  

Stefania Futowska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Wrocław, Biuro w Wołowie 
wolow@dzmiuw.wroc.pl  

Helena Posacka 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Wrocław, Biuro w Wołowie 
wolow@dzmiuw.wroc.pl  

Henryk Smelkowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadzór Wodny Chobienia  

Ireneusz Draczyński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadzór Wodny Chobienia  

Łucja Strzelec 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wrocław 
strzelec@wroclaw.gios.gov.pl  

Elżbieta Banach  
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska 

Wrocław Biuro w Legnicy 
banach@wroclaw.gios.gov.pl  

Paweł Kura  
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

okręg Dolny Śląsk 
pawel.kura@gmail.com  

mailto:katarzyna.niklewicz@plk_sa.pl
mailto:bartosz.jaronski@dzmiuw.wroc.pl
mailto:zyg@gmail.com
mailto:Lojko@o2.pl
mailto:kmartyniak@rdos.wroclaw.pl
mailto:amalki68@gmail.com
mailto:anna.kuriata@dodr.pl
mailto:wolow@dzmiuw.wroc.pl
mailto:wolow@dzmiuw.wroc.pl
mailto:strzelec@wroclaw.gios.gov.pl
mailto:banach@wroclaw.gios.gov.pl
mailto:pawel.kura@gmail.com
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Robert Marek 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

okręg Dolny Śląsk 
robert.marek@arimr.gov.pl  

Monika Niezgoda Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa planowanieprzestrzenne@scinawa.pl  

Monika Karkosz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa gospodarkaodpadami1@scinawa.pl  

Anna Haryk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa srodowisko@scinawa.pl  

Jerzy Trus Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wołów jerzy.trus@dodr.pl  

Karolina 

Łabudzińska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wołów karolina.labudzinska@dodr.pl  

Ewelina Zamojska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wołów trybulec@wp.pl  

Anna Peregryn Członek Zespołu Lokalnej Współpracy LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” annaperegryn@lgdodra.pl  

Zbigniew Posacki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” zbigniewposacki@lgdodra.pl  

Bernard Bogdański Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie bernard.bogdanski@wroclaw.lasy.gov.pl  

Przemysław 

Wroński 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie przemysław.wronski@wroclaw.lasy.gov.pl  

Magdalena 

Charytanowicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Wrocław 
76 8447407 ul. Kisielewskiego 6, Lubin 

Władysław Kuźmiał Członek Zespołu Lokalnej Współpracy LGD „Storczyk” w Orsku plonorsk@tlen.pl 76 8435261 

Alicja Mochol- 

Kędziora 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Rada Powiatowa Głogów alicja.mochol-kedziora@wp.pl  

Karol Grunwald Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Właściciel gruntów 691 292 667 

Andrzej Górzny 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Nadleśnictwo Lubin, Leśnictwo Naroczyce 
697 905 108 

andrzej.gorzny@wroclaw.lasy.gov.pl  

Wiesław Polaczek  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska wiesław.polaczek@poznan.lasy.gov.pl  

Sławomir Świtajło Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Pęcław planowanie@peclaw.eu  

 

mailto:robert.marek@arimr.gov.pl
mailto:planowanieprzestrzenne@scinawa.pl
mailto:gospodarkaodpadami1@scinawa.pl
mailto:srodowisko@scinawa.pl
mailto:jerzy.trus@dodr.pl
mailto:karolina.labudzinska@dodr.pl
mailto:trybulec@wp.pl
mailto:annaperegryn@lgdodra.pl
mailto:zbigniewposacki@lgdodra.pl
mailto:bernard.bogdanski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:przemysław.wronski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:plonorsk@tlen.pl
mailto:alicja.mochol-kedziora@wp.pl
mailto:andrzej.gorzny@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:wiesław.polaczek@poznan.lasy.gov.pl
mailto:planowanie@peclaw.eu
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2 ETAP II OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU 

MODUŁ A 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

Materiały 
publikowane 

Adamski A., Benz R., Borysiak J., Dister E., 
Dunajski A., Foral M., Gunther-Diriger D., 
Hamplova Vl., Jarosek R., Jermaczek A., 

Kalisiński M., Korol R., Koutecka V., 
Krukowski M., Kusznierz J., Lojkasek B., 
Neuschlova I., Nieznański P., Obrdlik P., 

Pavelka K., Rast G., Schneider E., Smoczyk 
M., Świerkosz K., Wróbel D. 2000. Atlas 

terenów zalewowych Odry. WWF-
Deutschland, WWF-Auen-Institut. Kraft-

Druck. Ettingen 

Mapa roślinności 
doliny Odry 

dość dokładne dane nt 
rozmieszczenie siedlisk 9170, 

91E0 i 91F0 w dolinie Odry 

biblioteka Instytutu Biologii Roślin 
Uniwerystetu Wrocławskiego, ul Kanonia 6/8 

wersja elektroniczna: 
http://atlas.odra.pl/pl/index.html 

 
 
 
 
 
 
 

Błachuta J., Kusznierz J., 1995: Odra jako 
korytarz ekologiczny – analiza 

ichtiofaunistyczna. W: Korytarz ekologiczny 
doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – 

Zagrożenia. Red. W. Jankowski i K. 
Świerkosz). IUCN Poland, Warszawa. 

Charakterystyka 
ichtiofauny zlewni 
Odry do roku 1994 

Dane historyczne Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 

Bobrowicz G. 2008. Siedliska przyrodnicze. 
w: Zając K. (red) Materiały do planu zadań 

ochronnych dla specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 „Łęgi 

Odrzańskie” (PLH 020018). mscr., Wrocław, 
34-45. 

rozmieszczenie siedlisk 
przyrodniczych na 

terenie obszaru 

świeże i precyzyjne dane o 
rozmieszczeniu siedlisk 

przyrodniczych w obszarze, 
choć wymagają uzupełnienia 

RDOŚ Wrocław 

Bobrowicz G., Konieczny K., Adamski A., 
Świerkosz K. 2009. Standardowy formularz 

danych dla PLH020018 Łęgi Odrzańskie 

Dane na temat 
przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000, 

dane szczegółowe, lecz 
wymagają weryfikacji 

terenowej 
http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

ich stanu zachowania i 
zagrożeń 

Herbich J. (red.) 2004. Wody słodkie i 
torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Tom 2. 

opisy siedlisk z ich 
cechami wrażliwymi i 
metodami ochrony 

podstawowe źródło na temat 
identyfikacji i ochrony siedlisk 

przyrodniczych 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ 

Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, 
ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki 
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Tom 3. 

opisy siedlisk z ich 
cechami wrażliwymi i 
metodami ochrony 

podstawowe źródło na temat 
identyfikacji i ochrony siedlisk 

przyrodniczych 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ 

Herbich J. (red.) 2004. Lasy i bory. Poradniki 
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Tom 5. 

opisy siedlisk z ich 
cechami wrażliwymi i 
metodami ochrony 

podstawowe źródło na temat 
identyfikacji i ochrony siedlisk 

przyrodniczych 

plik pdf, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ 

Kącki Z. (red.) 2003. Zagrożone gatunki 

naczyniowej flory Dolnego Śląska. Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro 

Natura”, Wrocław. 245 ss. 

lista rzadkich i ginących 
gatunków roślin 

Dolnego Śląska wraz z 
kategoriami zagrożenia 

i opisem siedlisk 

przydatne przy 
waloryzowaniu płatów 

biblioteka Instytutu Biologii Roślin 
Uniwerystetu Wrocławskiego, ul Kanonia 6/8 

 

Korzeniak J. 2011. 6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe łąki świeże 

(Arrhenatherion). w: Cierlik G. i in.: 

Opracowanie tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Tom 1/3. Typy siedlisk 

przyrodniczych. s. 278-294. 

metodyka monitoringu 
siedliska 6510 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Kotusz J., Witkowski A., Baran M., Błachuta 
J., 2006: 

Charakterystyka ryb 
karpiowatych zlewni 
Odry do roku 2005 

Dane historyczne Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 

Kotusz J., Witkowski A., Baran M., Błachuta 
J., 2006: Fish migrations in a large lowland 
river (Odra R., Poland) – based on fish pass 

observations. Folia Zool., 55: 386-398 

Wyniki badań ryb 
migrujących przez 
zaporę w Brzegu 

Dolnym z lat 2002-

Dane historyczne Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

2003. 

Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J., 
Kusznierz J., 2001: Stan ichtiofauny w 

górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. 
Naukowe PZW, 14: 297-310. 

Charakterystyka ryb 
karpiowatych zlewni 
Odry do roku 2000 

Dane historyczne Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 

Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1993. 
Aktualna roślinność doliny środkowej Odry i 

jej zagrożenia. [w:] Tomiałojć L. (red.) 
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach 

nizinnych rzek Polski. Wydawnictwo 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków. s. 

49-60 

rozmieszczenie 
rzadkich i chronionych 

gatunków roślin na 
obszarze doliny Odry 

między Oławą a 
Wyszanowem 

lokalizacja starorzeczy z 
populacjami cennych 

gatunków roślin 

biblioteka Instytutu Biologii Roślin 
Uniwerystetu Wrocławskiego, ul Kanonia 6/8 

 

Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. 
Roślinność rezerwatu wodnego "Odrzyska" 
koło Glinian i jego otulina. Acta Univ. Wrat. 

No 1667. Pr. Bot. 62:125-157. 

roślinność fragmentu 
obszaru – rezerwatu 

„Odrzyska” i jego 
otoczenia 

precyzyjne dane o 
rozmieszczeniu i stanie 
zachowania zbiorowisk 

roślinnych 

biblioteka Instytutu Biologii Roślin 
Uniwerystetu Wrocławskiego, ul Kanonia 6/8 

 

Michalska-Hejduk D. 2011. 6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion). Metodyka badań 

metodyka monitoringu 
siedliska 6410 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Mróz W., Bąba W. 6210* Murawy 

kserotermiczne Festuco-Brometea. 

Przewodnik metodyczny. 

metodyka monitoringu 
siedliska 6210 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Pawlaczyk P. 2010. 91E0* łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe, olsy 

źródliskowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae). 

Monitoring siedlisk przyrodniczych, 

przewodnik metodyczny. 

metodyka monitoringu 
siedliska 91E0 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Pawlaczyk P. i in. 2010. 91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-jesionowe. w: Cierlik G. i 

metodyka monitoringu 
siedliska 91F0 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

in.: Opracowanie tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Tom 1/3. Typy siedlisk 

przyrodniczych. s. 264-277. 

Pawlaczyk P. 2011. 9160 Grąd 

subatlantycki Stellario-Carpinetum. 

Monitoring siedlisk przyrodniczych, 

przewodnik metodyczny. 

metodyka monitoringu 
siedliska 9160 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska 9170 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Pawlaczyk P. 2011. 9190 Kwaśne dąbrowy. 
w: Cierlik G. i in.: Sprawozdanie z prac 

monitoringowych w roku 2011. s. 407-422. 

metodyka monitoringu 
siedliska 9190 i stan 

zachowania siedliska w 
polskiej sieci Natura 

2000 

użyte przy ocenie stanu 
zachowania siedliska; świeże i 

precyzyjne dane na temat 
zachowania siedliska w Polsce 

plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Rybarczyk R. Nietoperze zimujące w 
Głogowie. Nietoperze, 4: 75-81. 

 
  

Wyniki monitoringu 
zimowisk nietoperzy na 

terenie Głogowa, 
znajdujących się blisko 

granicy obszaru 

średnia Plik PDF 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebla G., 
Gottfried T., Cieślak M., Mika A., Ruszlewicz 
A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w 
południowo-zachodniej Polsce – stanowiska 
zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze, 3: 197-

235. 

Wyniki monitoringu 
dolnośląskich 

zimowisk, 
obejmującego m. in. 

podziemia klasztoru w 
Lubiążu 

wysoka Plik PDF 

Wilk-Woźniak E. i in. 2011. 3150 Starorzecza 
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion. w: 

Cierlik G. i in.: Sprawozdanie z prac 
monitoringowych w roku 2011. s. 43-65. 

stan zachowania 
siedliska 3150 w 

polskiej sieci Natura 
2000 

świeże i precyzyjne dane na 
temat zachowania siedliska w 

Polsce 
plik pdf, http://www.gios.gov.pl/siedliska/ 

Materiały 
niepublikowane 

Operat rybacki. Obwód rybacki I.5. Odra nr 
5. Maszynopis PZW Wrocław 

Operat rybacki. Obwód rybacki I.6. Odra nr 

Charakterystyka 
ichtiofauny Odry i jej 

dopływów między 
Dane historyczne 

Zarząd Okręgu PZW Wrocław 
RZGW we Wrocławiu 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

6. Maszynopis PZW Wrocław 
 

Brzegiem Dolnym a 
ujściem Baryczy w 
latach 2001-2003 

Gottfried I., Gottfried T., Furmankiewicz J. 
2007. Przygotowanie planu ochrony siedliski 

i gatunków nietoperzy wymienionych w 
załącznikach dyrektywy siedliskowej UE 
(92/43/EWG) dla odcinka doliny Odry 

pomiędzy miejscowościami: Brzeg dolny i 
Głogów. WWF Polska. Wrocław. 

(maszynopis). 

Wyniki prac 
terenowych i studium 

literatury zbieranych w 
celu przygotowaniu 
planu ochrony dla 

Obszaru 

wysoka Zasoby WWF Polska 

Gottfried, I. 2008. Wykorzystanie zimowych, 
podziemnych schronień przez mopka 

Barbastella barbastellus  
(Schreber, 1774) poza okresem hibernacji. 

Praca doktorska wykonana w Zakładzie 
Ekologii Ptaków Uniwersytetu 
Wrocławskiego. (maszynopis). 

Praca przedstawiająca 
wyniki badań 

pozahibernacyjnej 
aktywności mopków 
przy podziemiach, m. 

in. podziemiach 
klasztoru w Lubiązu 

wysoka Zasoby Katedry Biologii Ewolucyjnej  
i Ekologii Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Łupicki D. 2007a. Inwentaryzacja 
chiropterologiczna. Nadleśnictwo Głogów. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej  fragment 
północnej części ostoi. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 

Łupicki D. 2007b. Inwentaryzacja 
chiropterologiczna. Nadleśnictwo Lubin. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej  fragment 
środkowej części ostoi. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 

Łupicki D. 2007c. Inwentaryzacja 
chiropterologiczna. Nadleśnictwo Legnica. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej  fragment 

południowej części 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

ostoi. 

Szkudlarek R., Szatkowski B., Gubańska A. 
2007. Nietoperze Nadleśnictwa Miękinia. 

Inwentaryzacja letnich stanowisk nietoperzy 
gatunków wymienionych w załączniku do 

Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 25.07.2007. Wrocław 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej  fragment 

południowej części 
ostoi. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 

Szkudlarek R., Szatkowski B., Gubańska A. 
2007. Nietoperze Nadleśnictwa Wołów. 

Inwentaryzacja letnich stanowisk nietoperzy 
gatunków wymienionych w załączniku do 

Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 25.07.2007. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej  fragment 

południowej części 
ostoi. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 

Standardowy Formularz Danych dla obszaru 
Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH 020018. 

Dokument 
przedstawiający opis 
obszaru Natura 2000 

wysoka Plik PDF 

Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., 
Przybylski M., Kruk A., Błachuta J., 2007: 
Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. 

Rocz. Naukowe PZW, 20: 5-33. 

Charakterystyka ryb 
karpiowatych zlewni 
Odry do roku 2005 

Dane historyczne Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 

wykaz rezerwatów przyrody województwa 
dolnośląskiego 

dane nt rezerwatu 
przyrody „Łęg Korea” 

informacja o powołaniu i 
przedmiotach ochrony 

rezerwatu 

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?option
=com_content&view=article&id=114&Itemid=

64 

Plany/programy/stra
tegie/projekty 

Studium przestrzennych uwarunkowań 
rozwoju energetyki wiatrowej  

w województwie dolnośląskim. 
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu. Wrocław 2009. 

Ocena przyrodniczo-
przestrzennych, 

prawnych i 
technicznych 

uwarunkowań 
związanych z 
możliwymi 

lokalizacjami farm 
wiatrowych na terenie 

województwa 

wysoka http://www.wbu.wroc.pl/pliki/Tekst%20Studi
um.pdf 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

dolnośląskiego. 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. 
Ekspertyza chiropterologiczna  

dla określenia przyrodniczych uwarunkowań  
lokalizacji elektrowni wiatrowych  
w województwie dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 
Wrocławiu, Wrocław. 

 

Wyznaczenie obszarów 
nieodpowiednich lub 

konfliktowych do 
lokalizacji farm 
wiatrowych w 
województwie 

dolnośląskim ze 
względu na ich 
znaczenie dla 

chiropterofauny. 

wysoka http://www.wbu.wroc.pl/pliki/SEW_eksperty
za%20Chiro.pdf 

Raporty     
Opinie     

Waloryzacja 
przyrodnicza 

(województwa, 
gminy) 

Opracowanie Ekofizjograficzne dla 
Województwa Dolnośląskiego.2005. Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego, 
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu 

Charakterystyka 
warunków 

ekofizjograficznych 
obszaru 

 
http://www.eko.wbu.wroc.pl/eko/ 

index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

Bobrowicz G., Konieczny K. 1999. 
Waloryzacja przyrodnicza gminy Wińsko na 

potrzeby miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Ssaki. 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Bobrowicz G., Konieczny K. 2000. 
Nietoperze. W: Waloryzacja przyrodnicza 
gminy Jemielno na potrzeby miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Cieślak M., Owczarek S., Ruszlewicz A., 
Szlachetka A. 1996. Inwentaryzacja 

przyrodnicza gminy Rudna. Ssaki. Fundacja 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”, 
Legnica. 

obejmującej część 
obszaru 

Cieślak M., Szlachetka A. 1996. Ssaki. W: 
Cieślak M., Owczarek S., Ruszlewicz A., 

Szlachetka A. (red.). Inwentaryzacja 
przyrodnicza gminy Głogów. Fundacja 

Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”, 
Legnica. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Furmankiewicz J. 2003a. Znaczenie 
starorzeczy Odry jako miejsc żerowania 

nietoperzy. Sprawozdanie z realizacji 
projektu (maszynopis). 

Wyniki inwentaryzacji 
chiropterologicznej 

starorzeczy Odry 
znajdujących się w 

obszarze. 

wysoka PDF 

Furmankiewicz J. 2003b. Dokumentacja 
chiropterologiczna straorzecza pod 

Prawikowem. Wrocław (maszynopis). 

Wyniki inwentaryzacji 
chiropterologicznej 

starorzeczy Odry 
znajdujących się w 

obszarze. 

wysoka PDF 

Furmankiewicz J. 2003c. Dokumentacja 
chiropterologiczna starorzecza pod 

Tarchalicami. Wrocław (maszynopis). 

Wyniki inwentaryzacji 
chiropterologicznej 

starorzeczy Odry 
znajdujących się w 

obszarze. 

wysoka PDF 

Furmankiewicz J. 2003d. Dokumentacja 
chiropterologiczna starorzecza Rydwas. 

Wrocław (maszynopis). 

Wyniki inwentaryzacji 
chiropterologicznej 

starorzeczy Odry 
znajdujących się w 

obszarze. 

wysoka PDF 

Furmankiewicz J. 2003e. Dokumentacja 
chiropterologiczna trzech starorzeczy w 

Jurczu. Wrocław (maszynopis). 

Wyniki inwentaryzacji 
chiropterologicznej 

starorzeczy Odry 
znajdujących się w 

obszarze. 

wysoka PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

Kokurewicz T., Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 
1993c. Nietoperze. Str. 23-26 w: Chronione 

gatunki zwierząt gminy Brzeg Dolny. 
„Fulica”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Kokurewicz T. 1993a. Występowanie 
nietoperzy (Chiroptera) na terenie gminy 
Malczyce. W: Opracowanie faunistyczne. 

„Fulica”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Kokurewicz T. 1993b. Nietoperze. Str. 21-22 
w: Gmina Miękinia. Opracowanie 
faunistyczne. „Fulica”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Kokurewicz T. 1993c. Nietoperze. Str. 16-17 
w: Gmina Środa Śląska. Opracowanie 

faunistyczne. „Fulica”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Kokurewicz T. 1993d. Nietoperze. Str. 20-22 
w: Gmina Wińsko. Opracowanie 
faunistyczne. „Fulica”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Kokurewicz T. 1993e. Nietoperze. Str. 25 w: 
Gmina Wołów. Opracowanie faunistyczne. 

„Fulica”, Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 1993g. 
Nietoperze. W: Gmina Prochowice. 
Opracowanie faunistyczne. FULICA 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

Jankowski W., Wrocław. obejmującej część 
obszaru 

Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 1993h. 
Nietoperze. W: Gmina Ścinawa. 

Opracowanie faunistyczne. FULICA 
Jankowski W., Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Szlachetka A., Rybarczyk R. 1999. Ssaki 
gminy miejskiej Głogów. W: Inwentaryzacja 

przyrodnicza Głogowa. Załącznik do 
uchwały Rady Miejskiej Głogowa. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Szlachetka A. 2003. Inwentaryzacja 
zasiedlenia przez nietoperze wybranych 

Waloryzacja przyrodnicza drzew  
dziuplastych w dolinie Odry. 

Wyniki inwentaryzacji 
chiropterologicznej 
dziupli w obszarze. 

niska PDF 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1996. 
Nietoperze. Str. 41-49 w: Monitoring 

przyrodniczy gmin województwa 
legnickiego. Pęcław cz. I. Opracowania 
tekstowe. Fulica – Jankowski Wojciech, 

Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 
przyrodniczej - 

chiropterologicznej 
obejmującej część 

obszaru 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Błachuta J. 2012. Raport z prac terenowych 
dla obszaru Natura 2000 

Łęgi Odrzańskie PLH020018 
w województwie dolnośląskim 
Zakres: gatunki zwierząt – RYBY 

Informacje na temat 
występowania, stanu 
oraz wskazań ochrony 
dla występujących na 
obszarze gatunków 

ryb. 

Podstawa sporządzenia PZO w 
zakresie ichtiofauny 

URS Polska Sp. z o.o. 

Kazuń A. 2012. Raport z prac terenowych 
dla obszaru Natura 2000 

Łęgi Odrzańskie PLH020018 
w województwie dolnośląskim 
Zakres: Siedliska przyrodnicze 

Informacje na temat 
występowania, stanu 
oraz wskazań ochrony 
dla występujących na 

obszarze siedlisk 

Podstawa sporządzenia PZO w 
zakresie ichtiofauny 

URS Polska Sp. z o.o. 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 
danych 

przyrodniczych 

  
 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLH020018 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE). 

Położenie 

Obszar Łęgi Odrzańskie PLH020018 położony jest w centralnej i północnej części województwa dolnośląskiego (powiat głogowski: Gmina Głogów- miejska i 

wiejska, Gmina Pęcław; powiat górowski: Gmina Jemielno, Gmina Niechlów; powiat legnicki: Gmina Prochowice; powiat lubiński: Gmina Rudna, Gmina 

Ścinawa; powiat średzki: Gmina Malczyce, Gmina Miękinia, Gmina Środa Śląska; powiat wołowski: Gmina Brzeg Dolny, Gmina Wołów, Gmina Wińsko) oraz w 

niewielkiej, południowo-zachodniej części na terenie województwa lubuskiego (powiat wschowski, Gmina Szlichtyngowa). 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (Kondracki 1998) obszar położony jest w następujących jednostkach: 

     Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

           Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31) 

                Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318) 

                     Makroregion: Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3) 

                         Mezoregion: Pradolina Głogowska (318.32) 

                    Makroregion: Wał Trzebnicki (318.4) 
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                         Mezoregion: Obniżenie Ścinawskie (318.43) 

                   Makroregion: Nizina Śląska (318.5) 

                         Mezoregion: Pradolina Wrocławska (318.52) 

                   Makroregion: Nizina południowopolska (318.1-2) 

                         Mezoregion: Wysoczyzna Leszczyńska (318.11) 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Zgodnie (Trampler i  In . 1990) północna część obszaru zlokalizowana jest w Krainie Wielkopolsko-Kujawskiej 

(III), Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego (III.6), natomiast część środkowa i południowa w Krainie 

Śląskiej (V), Dzielnicy Wrocławskiej (V.2). 

Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 1993) obszar znajduje się w następujących jednostkach geobotanicznych: 

Państwo: Holarktyka 

Obszar: Euro-Syberyjski 

Prowincja: Niżowo-Wyżynna 

A. Dział Bałtycki 

     Poddział: Pas Wielkich Dolin 

          1. Kraina Wielkopolsko-Kujawska 

                1.1 Okręg Lubuski 

                1.2 Okręg Barycki 

     Poddział: Pas Wyżyn Środkowych 

          2. Kraina: Wał Trzebnicki 

               2.1 Okręg Żarsko-Trzebnicko-Ostrzeszowski 

                     2.1.2 Podokręg Dalkowski 
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                     2.1.3 Podokręg: Obniżenie Ścinawskie 

                      2.1.4 Podokręg Trzebnicki 

     Poddział: Pas Kotlin Podgórskich 

         6. Kraina: Kotlina Śląska 

             6.2 Okręg: Nizina Śląska 

                  6.2.1 Podokręg: Dolina Odry 

                  6.2.2 Podokręg: Równina Chojnowsko-Legnicko-Wrocławska    

Gleby  

Na terenie obszaru dominują gleby typowe dla doliny Odry i Baryczy oraz ich dopływów, powstałe w wyniku procesów aluwialnych lub w warunkach trwałego 

podtopienia. Są to w głównej mierze mady brunatne, rzadziej mady właściwe. W dolinie Odry dominują mady średnie i ciężkie, głębokie albo zalegające na 

piaszczystym podłożu. Jedynie w rejonie Głogowa występuje mozaika mad ciężkich, lekkich i bardzo lekkich. Z kolei w dolinie dolnej Baryczy częściej 

występują mady ciężkie i średnie, pylaste, przeważnie podścielone piaskami. Całkowicie odmienne pod względem topologicznym są gleby wysoczyzn 

polodowcowych okalających dolinę. Dominują tutaj gleby piaszczyste, z lokalnym wzrostem udziału gleb brunatnych. 

Klimat 

Klimat obszaru podobnie jak całej Polski, zaliczany jest do kategorii klimatów umiarkowanych o cechach przejściowych między klimatem morskim i 

kontynentalnym. Cechą klimatu Polski a tym samym omawianego obszaru, jest jego przejściowy charakter, przejawiający się zarówno cechami klimatu 

morskiego, jak również znacznym udziałem 

właściwości klimatu kontynentalnego. Obszar Łęgi Odrzańskie PLH020018 zaliczany jest do dwóch regionów klimatycznych: Regionu Dolnośląskiego 

Środkowego oraz Regionu Południowowielkopolskiego. Granica między regionami jest słabo wyrażona. W Regionie Dolnośląskim Środokowym najczęściej w 

roku występuje pogoda umiarkowanie ciepła (131 dni), bardzo ciepła (87 dni) oraz przymrozkowa (83 dni). Dni mroźnych jest 28, w tym bardzo mroźnych 1,4, 

w Regionie Południowowielkopolskim proporcje te kształtują się nieco inaczej: pogoda umiarkowanie ciepła to 132 dni i pogoda bardzo ciepła natomiast - 88 
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dni.Region wyróżnia się w stosunku do otaczających obszarów częstą pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną, bez opadów (49 dni). Znacząca jest częstość 

pogody przymrozkowej (78 dni) i mroźnej (30 dni) 

Średnia temperatura roczna omawianego obszaru wynosi 8,5oC. Opady atmosferyczne osiągają ok. 600 mm, a średnia roczna ilość dni z  pokrywą śnieżną 

wynosi około 50 dni. 

Wody powierzchniowe 

Główną osią hydrograficzną ostoi jest rzeka Odra – ciek I rzędu. Przez obszar przepływa na odcinku o długości 110,6 km, stanowiąc prawie połowę długości 

wszystkich cieków biegnących w granicach obszaru. Sumaryczna długość cieków naturalnych w granicach ostoi to 222,3 km. Spośród nich do najdłuższych 

(obok wspomnianej Odry) należą: Jeziorka (12,5 km), Nowy Rów (9,4 km) i Barycz (8,8 km). W przypadku pozostałych cieków ich długość w granicach obszaru 

waha się w zakresie od 30 m (Kanał Głogowski) do 5,8 km (Dopływ spod Przyborowa). 

Główną osią hydrograficzną ostoi jest rzeka Odra – ciek I rzędu. Przez obszar przepływa na odcinku o długości 110,6 km, stanowiąc prawie połowę długości 

wszystkich cieków biegnących w granicach obszaru  

Odra stanowi jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP) Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego (PLRW6000211511).  Jako typ abiotyczny część 

ta zakwalifikowana została jako wielka rzeka nizinna (21) o statusie silnie zmieniona lub sztuczna w stanie ekologicznym dobrym i powyżej dobrego. Dla JCW 

istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych (ocena: zagrożona), nie podlega derogacjom. Sumaryczna długość cieków naturalnych w granicach ostoi 

to 222,3 km. Spośród nich do najdłuższych (obok wspomnianej Odry) należą: Jeziorka (12,5 km), Nowy Rów (9,4 km) i Barycz (8,8 km).  

Ostatnia z wymienionych stanowi fragment jednolitej części wód powierzchniowych Barycz od Orli do Odry (PLRW600019149), która zakwalifikowana została 

jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, silnie zmieniona lub sztuczna o słabym potencjale ekologicznym. Osiagnięcie celów środowiskowych dla tego odcinka 

jest zagrożone, podlega derogacjom ze względu na wpływ działalności antropogenicznej i brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu 

poprawy stanu JCW. 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Obszar Łęgi Odrzańskie PLH020018 w dużej części pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków Łęgi Odrzańskie PLB0200018. Ponadto na obszarze 
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znajdują się cztery rezerwaty przyrodnicze:  

- Rezerwat Zabór Wielki, powołany Zarządzeniem MLiPD z dnia 27.07.1959 r. (MP Nr 72 poz. 387 ), 

- Rezerwat Odrzysko, powołany Zarządzeniem MOŚiZN z dnia 18.02.1987 r. (MP Nr 7 poz. 54 ), 

- Rezerwat Łęg Korea, powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 5.01.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 2 

poz.19 ), 

- Rezerwat Skarpa Storczyków, powołany Zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 31.12.1993 r. (MP Nr 5 poz. 43). 

W niewielkiej części pokrywa się także z Parkiem Krajobrazowym Dolina Jezierzycy (Powołany Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Wrocławskiego z 12 sierpnia 

1994 r. (Dz. Urz. Woj. Wr. Nr 10, poz. 51 ), Zarządzeniem Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z 16 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 6, poz. 208 ), 

Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 21 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252, poz. 3736 i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 

12 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj Dol. Nr 303, poz. 3493 ). 

Na terenie obszaru utworzone zostały trzy użytki ekologiczne:  

- Ścinawskie Bagna, powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z 31.05.1996 r. w sprawie uznania za użytki ekol.(Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 19, poz. 182) i 

Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 47 z 22.08.2002 r. w 

sprawie uznania za użytki ekol. i zespół przyrod.-krajob. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 185, poz. 2615 z 2.09.2002 r., 

Starorzecze koło Przychowej, powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z 31.05.1996 r. w spr. uznania za użytki ekol. (Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 19, 

poz.182) i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 47 z 22.08.2002 r. w sprawie uznania za użytki ekol. i zespół przyrod.-krajob. (Dz.Urz. Woj. Dol. Nr 

185, poz. 2615 z 2.09.2002 r.). 

- Naroczycki Łęg, powołany uchwałą nr XXXV/265/98 Rady Gminy Rudna z 28.04.1998 r.). 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLH020018 częściowo pokrywa się także z dwoma obszarami chronionego krajobrazu: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry, powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dn. 1.06.98 r. w sprawie uznania za obszar chron. kraj. 

(Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28 z dn. 6.10.98 r. poz. 250) i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 33 z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru 
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Chronionego Krajobrazu Dolina Odry (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn.10.12.2008r. Nr 317,poz. 3932 z 2008r.), 

-  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry, powołany Rozporządzeniem Nr 82/92 Woj. Leszcz. z dn. 1.08.92 r. w spr. Wyznacz. Obsz. Chr. Kraj. Na ter. Woj. 

Leszcz. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11 z dn. 3.08.92 r. poz. 131), Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 6/06 z dn. 21 lutego 2006 r. w spra.Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy (Dz. Urz. Woj. Wiel. z dn.21.02.2006r. Nr 33,poz. 798 z 2006r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 35 

z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn.10.12.2008r. Nr 317,poz. 3934 z 2008r.) 

Wśród projektowanych form ochrony przyrody są dwa parki krajobrazowe oraz trzy rezerwaty przyrody: 

- Odrzański Park Krajobrazowy - pomiędzy Brzegiem Dolnym i Głogowem, charakteryzujący się wybitnymi wartościami przyrodniczymi, 

- Park Krajobrazowy Dolina Odry I - miałby obejmować dolinę Odry od Miękini do Głogowa, chroniąc bardzo dobrze zachowane duże kompleksy lasów 

liściastych oraz stanowiska licznych chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

- Rezerwat Gminiany - planowany do utworzenia na terenie gm. Wołów, celem ochrony lasu w dolinie Odry z najbardziej na zachód wysuniętym stanowiskiem 

żywokostu bulwiastego Symphytum tuberosum, 

- rezerwat Bieliszowskie Łąki - planowany do utworzenia na terenie gminy Jemielno, na powierzchni ok. 240 ha celem ochrony siedliska lasów nadrzecznych 

oraz doliny Odry. 

Struktura krajobrazu 

Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część 

terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach aluwialnych. 

Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-letnie z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. 

Liczne, pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza są w różnych fazach zarastania. Można tu obserwować kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk 

związanych z dynamicznym układem doliny rzecznej, w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze starorzeczami. W dolinie znajdują się też duże 

kompleksy wilgotnych łąk. Najbardziej na południe wysunięta część obszaru tworzą tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy kompleks wilgotnych i 

świeżych łąk, częściowo użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów olchowych. 
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Klasy siedlisk (% pokrycia) 

Lasy iglaste (3%) 

Lasy liściaste (36%) 

Lasy mieszane (8%) 

Siedliska leśne - ogólnie (1%) 

Siedliska łąkowe i zaroślowe - ogólnie (25%) 

Siedliska rolnicze - ogólnie (20%) 

Wody śródlądowe - stojące i płynące  (7%) 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego (m.in. w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska (Liro 1998): południowa część 

obszaru stanowi międzynarodowy obszar węzłowy "17M - Dolina Środkowej Odry", a północna - międzynarodowy korytarz ekologiczny "18m - Głogowski 

Odry").  

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  

Do najważniejszych zagrożeń siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych na obszarze Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" należą obniżanie się poziomu wód 

gruntowych w dolinie Odry związane z negatywnym oddziaływaniem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej i spotęgowane na skutek zmian klimatycznych, 

ewentualne zmiany reżimu hydrologicznego, planowane przedsięwzięcia hydrotechniczne i zmiany sposobu użytkowania gruntów na terenie obszaru, 

zwłaszcza zamiana łąk kośnych na pola orne, zagrożenie intensyfikacji produkcji łąkowej lub pastwiskowej na terenach nadrzecznych oraz ewentualny rozwój 

plantacji roślin energetycznych, zagospodarowywanie i/lub "rekultywacja" starorzeczy, traktowanych jako nieużytki i przeznaczanych na cele użytkowe, 

niewłaściwe przyrodniczo decyzje dotyczące gospodarki leśnej, niewłaściwe siedliskowo nasadzenia, melioracje osuszające na terenach leśnych, 

zalesianie łąk, itp.,  narastająca presja ruchu turystycznego i rekreacyjnego, ewentualna lokalizacja elektrowni wiatrowych w granicach lub w pobliżu granic 

obszaru. 
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2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 

Skarb Państwa 9679,6778 47,86 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

Łąki trwałe Własność prywatna 5134,4250 25,39 

Pastwiska trwałe Własność prywatna 0 0 

Nieużytki Własność prywatna 1155,108 5,71 

Wody płynące Skarb Państwa 1378,1687 6,81 

Grunty zabudowane Własność prywatna 103,0382 0,51 

Inne 
Drogi   

Linie kolejowe   

 
 
2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 

Lasy brak 

Sady  brak 

Trwałe użytki zielone   ha  

Wody brak 
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Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

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

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 

  

 Gmina Środa Śląska 

Uchwała Nr XVII/128/12  
z dnia 29 lutego 2012 r. w 
sprawie zmiany „Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Środa Śląska” 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 

- głównie teren lasu, oznaczony symbolem ZL, którego 
dominujące funkcje to las, zalesienia i dolesiania wraz z 
zabudową przeznaczoną do produkcji leśnej; dopuszcza 
się lokalizację urządzeń turystycznych, parkingów 
leśnych i obiektów, sieci infrastruktury technicznej 

 

Dz. nr 323/63 obręb Rzeczyca; dz. nr 203/37 obręb 
Kobylniki - ssak:1337; siedlisko 9170 

 

Dz. nr 319/59, 318/58 obręb Rzeczyca - siedlisko 91F0; 
owady : 1088 

 

Dz. nr 317/57, 326/65, 321/61, 322/62 obręb Rzeczyca, 
dz. nr 200/33 obręb Kobylniki - siedlisko 91F0 

 

Część dz. nr 321/61 i 326/65 obręb Rzeczyca - siedlisko 
6410 
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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 

 

Dz. nr  320/60 obręb Rzeczyca - siedlisko 6440 

 

 Dz. nr  248/63, 249/58, 248/57, 248/59, 247/58, 247/55, 
149/5, 149/6 obręb Brodno; dz. nr 167/45, 166/45, 
168/46 obręb Zakrzów; dz. nr 214/42 obręb Słup, 208/4; 
dz. nr 201/30, 205/38, 209/31, 206/31(<cześć) obręb 
Kobylniki, dz. nr 1095/159 obręb Szczepanów, dz. nr 
236/166 obręb Przedmoście  

- siedlisko 9170 

 

Dz. nr 249/62 obręb Brodno; dz. nr 202/37 obręb 
Kobylniki - siedlisko 9170; owady:6169 

 

Dz. nr  247/59 obręb Brodno - siedlisko 9170; ptaki: 

A321, A075 

 

Dz. nr 163/35 obręb Zakrzów - siedlisko 91F0, 3150; 
ptaki: A238, A324; owady: 1074, 6169 

 

Dz. nr 165/44, 164/43- siedlisko 9170, 91F0  

 

Dz. nr 225/49 obręb Słup - siedlisko 9170, 3150; płazy 
1166;  
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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 

Dz. nr 221/48 obręb Słup - siedlisko 9170, 3150 

 

Dz. nr 224/34 obręb Kobylniki - siedlisko 91F0; ssaki 
1355, 1337; ptaki A073 

 

Dz. nr 226/41 obręb Kobylniki - siedlisko 3150, 9170, 
6510; ssaki 1323 

 

Dz. nr 207/40 obręb Kobylniki - siedlisko 9170; ssaki 1308 

 

Dz. nr 199/32 obręb Kobylniki - siedlisko 9170, 6430, 
91F0 

 

Dz. nr 198/31 obręb Kobylniki - siedlisko 9170, 91F0; 
owady 1084, 1088 

 

Dz. nr 250/144 obręb Przedmoście - siedlisko 91E0 

 

- tereny rolnicze, oznaczone symbolem R, 
o uzupełniającej funkcji zabudowy związanej z produkcją 
rolną, powierzchniowej eksploatacji kopalin po 
wcześniejszym rozpoznaniu złoża, zalesienia; dopuszcza 
się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej (w tym elektrownie wiatrowe), bocznice 
kolejowe oraz drogi wewnętrzne i miejsca postojowe 
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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 

Dz. nr 321/61, 326/65 obręb Rzeczyca - siedlisko 6410 

 

Dz. nr 317/57 obręb Rzeczyca, część działki 199/32 obręb 
Kobylniki - siedlisko 91F0 

 

Dz. nr 246/53, 245/52 obręb Brodno - siedlisko 9170 

 

Dz. nr 109/2 obręb Zakrzów - siedlisko 6510; ssaki 1355 

 

Dz. nr 265/12, 275 obręb Przedmoście - siedlisko 6510; 
ssaki 1337 

 

 

Dz. nr 104/3, 178 obręb Zakrzów, dz. nr 265/27 obręb 
Przedmoście - siedlisko 6510 

 

 Dz. nr 897 obręb Szczepanów- siedlisko 6210 

Dz. nr 287 obręb Przedmoście (projektowany użytek 
ekologiczny)-  ssaki 1337 

 

-teren powierzchniowej eksploatacji kopali (surowce 
ilaste ceramiki budowlanej)– przylegający do granicy 
N2000: dz. nr 75/1, 264, 265/16, 265/24, 265/1 obręb 
Przedmoście 
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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 

- studium dopuszcza budowę małych elektrowni wodnych 

 

Uchwała Nr III/17/06 z 28 
grudnia 2006 roku dnia w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego stopnia 
wodnego „Malczyce” 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura 2000 MPZP przewiduje: 
- wody powierzchniowe i urządzenia wodne – obiekty 
stopnia wodnego oraz obiekty ochrony terenów w 
zasięgu piętrzenia, a także obiekty obsługi stopnia 
wodnego, wały przeciwpowodziowe, sieci infrastruktury 
technicznej oraz związane z nimi urządzenia, drogi 
wewnętrzne, urządzenia rekreacji bez obiektów 
kubaturowych, ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe, zieleń 
urządzona, łąki i pastwiska. 

Obręb Brodno 
dz. nr 245/52, 246/53 

 
dz. nr 155 

 
 

Obręb Zakrzów 
104/3 
109/2 

 
178 

Fragment działki 163/35 
 

Fragment działki 165/44 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9170 
 
- 2 stanowiska 
1337 
 
 
- 91F0, 6510 
- 91F0, 6510, ssak: 
1355 
-6510 
- 91F0, owad: 
6169 
-91F0 

 
 

wyspy na zalewie wodnym 
należy zagospodarować 

na azyle dla ptactwa 
wodnego 
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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 

- teren urządzeń wodnych (kanały odwadniające) o 
uzupełniającej funkcji dróg wewnętrznych oraz sieci 
infrastruktury technicznej i związane z nią urządzenia 

Obręb Brodno 
Dz. nr  149/5, 249/61, 247/59, 248/62, 248/56,457/55  

 
ukształtowania wymagają układy zieleni 
na projektowanych wyspach odrzańskich jako azyle dla 
ptactwa wodnego 

 
 
 
 
- 9170 
 

Uchwała Nr 
XXXIII/290/09 z dnia 30 
czerwca 2009 roku w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Przedmoście 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Brak znaczącego wpływu na przedmiot ochrony 

 

----------- -------- 

Uchwała Nr XII/106/03  z 
dnia 30 lipca 2003 roku w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Szczepanów w obrębie 
geodezyjnym, z 
późniejszymi zmianami: 
XXII/175/08 z dnia 27 
sierpnia 2008 roku 

Rada Gminy i Miasta w Środzie 
Śląskiej / Wykonanie: Burmistrz 

Gminy i Miasta Środa Śląska 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

 

- łąki i pastwiska wraz z siecią infrastruktury technicznej i 
niezbędnymi urządzeniami; dz. nr 1118, 1119 obręb 
Szczepanów 

 

 

- 6510,  

owad 6177 

-------------- 
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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 

Uchwała Nr XXXI/271/09 
z dnia 27 maja 2009 roku 
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Kobylniki 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Brak znaczącego wpływu na przedmiot ochrony 

 

 

 

 

 

-------- 
-------- 

Uchwała Nr XXXI/272/09 
z dnia 27 maja 2009 roku 
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi Słup 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Brak znaczącego wpływu na przedmiot ochrony 

 

- 

---------------- 

Uchwała Nr IV/33/07 z 
dnia 31 stycznia 2007 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Zakrzów 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Obszar objęty planem nie jest położony bezpośrednio w 
obrębie N2000, a jedynie do niego przylega. 

 

Brak zagrożeń ----------- ------------------ 

Uchwała Nr XL/337/09  z 
dnia 30 grudnia 2009 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Brodno 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 
-  publiczny ciąg pieszy wraz z infrastrukturą techniczną; 
dz. nr 193, 194, obręb Brodno 
- rolnictwo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: 
północna część dz. nr 201, 202, 203/1, 206-215, 217, 222, 
229/7 oraz dz. nr 223, 229/1, 231, 230, obręb Brodno 
-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, 

  
- w sąsiedztwie 
siedliska 9150 
- w sąsiedztwie 
siedliska 3150 
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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 

agroturystyczna wraz z uzupełniającymi usługami sportu i 
rekreacji, pracowni artystycznych, infrastrukturą drogową 
i techniczną; zachodnia część dz. nr 232, obręb Brodno 
 

 
 

Uchwała Nr 
XXXIII/287/09 z dnia 30 
czerwca 2009 roku w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części 
obrębu Rzeczyca 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 
- teren o przeznaczeniu lasów i zalesień; obręb Rzeczyca,  

dz. nr 317/57 
318/58 

 
319/59 (fragment działki) 

 
 

323/63 
 

322/62 
321/61, 326/65, 320/60, 327/60 

 
- teren rolniczy z dopuszczeniem sieci infrastruktury 
technicznej i związanymi z nią urządzeniami 

Obręb Rzeczyca, fragment dz. nr 319/59 
Fragment działki 322/62 

Fragment działek 321/61, 326/65 
 

 
 
 
- 91F0 
- 91F0, owad: 
1088 
- 91F0, 2 
stanowiska 
owadów 1088 
- 91F0, 9170, 
owad: 1060 
- 9170, 6440 
- 91F0 
 
 
 
- owad: 1088 
- 6440 
- 91F0 

------------ 

Uchwała Nr IV/32/07  z 
dnia 31 stycznia 2007 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Obszar objęty planem nie jest położony bezpośrednie w 
obrębie N2000, a jedynie do niego przylega. 

Brak zagrożeń ------- ------- 
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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 

przestrzennego wsi 
Rzeczyca 

Uchwała Nr XXXV/300/09 
z dnia 26 sierpnia 2009 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Lipnica 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej / 
Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Brak zagrożeń 

------- -------- 

  

 Gmina Głogów Miasto  

Uchwała Nr XXVI/150/12 
z dnia 20 marca 2012 r. w 
sprawie zatwierdzenia 
Strategii Rozwoju Miasta 
Głogowa na lata 2012-
2026 

Rada Miejska w Głogowie / 
Wykonanie: Prezydent Miasta 

Głogowa 

b) rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
gazowej, energetycznej i cieplnej 

c) rozbudowa i modernizacja dróg i parkingów 

d) „dostępna infrastruktura rzeki Odry dla potrzeb 
gospodarczych i rekreacyjnych” - wykonanie 
podstawowej infrastruktury dla  potrzeb rekreacji 
i turystyki na rzece Odrze; - wsparcie portu 
przeładunkowego na rzece; - wybudowanie 
przystani dla statków spacerowych – lokalnych; - 
budowa nowej przystani dla kajaków, rowerów 
wodnych, małych żaglówek wraz z pasażerem 
rekreacyjnym na dawnym terenie zwanym 
„NEPTUN” 

e) efektywna gospodarka odpadami, mniejsza 
emisja zanieczyszczeń (m.in. budowa zakładu 
recyklingu i utylizacji odpadów) 

Strategia rozwoju 
nie wyznacza 
konkretnych 

terenów realizacji 
założeń  i celów, 

dlatego przedmiot 
ochrony objęty 

wpływem 
opracowania jest 

trudny do 
określenia 

----- 
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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 

f) wspieranie ochrony i poprawa środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem skutków 
eksploatacji górniczej 

g) rozwój oferty turystycznej Miasta, promocja 
oferty rekreacyjno-turystycznej 
(zagospodarowanie bulwaru nadodrzańskiego dla 
funkcji rekreacyjnych i sportowych) 

h) zagospodarowanie terenów nadodrzańskich i 
Starego Miasta  

i) wykonanie makroniwelacji terenu na Ostrowie 
Tumskim do poziomu wody 0,01% 

 

Uchwała Nr 
XLVIII/390/2010 z dnia 25 
maja 2010 r. Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Głogowa  

Rada Miejska w Głogowie / 
Wykonanie: Prezydent Miasta 

Głogowa 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 

- teren parku, dz. nr 80, obręb Wyspa Katedralna 

 

- 91F0 

- Studium uwzględnia 
stanowiska chronionych 
gatunków flory i fauny 

- na terenie N2000 nie 
przewiduje się żadnych 

działań, poza użytkowaniem 
niewielkiego fragmentu jako 

teren parku  

UCHWAŁA NR 
XLVII/388/98 z dnia 24 
marca 1998 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Ostrowa 
Tumskiego w Głogowie, 

Rada Miejska w Głogowie / 
Wykonanie: Zarząd Miasta 

Głogowa, zmiana: Prezydent 
Miasta Głogowa 

Brak zagrożeń  

(niewielka część obszaru objętego miejscowym planem 
znajduje się na terenie Natury 2000) 

--- ---- 
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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 

zmieniony uchwałą nr  
XVI/86/11 z dnia 13 
września 2011 r. 

UCHWAŁA Nr V/45/99 z 
dnia 23 lutego 1999 roku 
w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Starego 
Miasta w Głogowie 

Rada Miejska w Głogowie / 
Wykonanie: Zarząd Miasta 

Głogowa 

Brak zagrożeń  

(niewielka część obszaru objętego miejscowym planem 
znajduje się na terenie Natury 2000) --- ---- 

Planowana obwodnica, 
listopad 2008 

 Obwodnica wschodnia – odcinek wschodni projektowany 
z przeprawą mostową przez Odrę; droga prowadzi przez 
Obszary Natura 2000 

 

Siedlisko 91E0  

  

 Gmina Głogów Wieś  

Uchwała Nr XV/139/2000 
w sprawie przyjęcia 
Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
z dnia 30 czerwca 2000 r. 
z późniejszymi zmianami: 
Uchwała Nr VI/52/2003 z 
dnia 22 maja 2003 r., 
Uchwała Nr 
XVIII/156/2005 z dnia 24 

Rada Gminy w Głogowie Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 
 
- budowę kanału śluzowego wraz z przekopem jazowym, 
która to inwestycja jest warunkowana pozyskaniem od 
Ministerstwa Obrony Narodowej terenu do niego 
należącego; dz. nr 85 obręb Wyspa Katedralna (Głogów 
Miasto), 139, 140/1, 140/2 obręb Stare Serby 
 
- użytki ekologiczne – 629/272 obręb Wilków 
 
 
- użytki ekologiczne - 337/9 obręb Borek-Zabornia 

 
 
- siedlisko 3150, 
91E0 
 
 
 
 
 
- stanowisko 
ptaków A055 
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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 

lutego 2005 r., Uchwała 
Nr VI/46/2007 z dnia 28 
września 2007 r. 

 
 
- teren zlokalizowany w obrębie Natury 2000 
przeznaczony jest pod działalność rolniczą (zwierzęcą i 
roślinną) 
 
- planowane dolesienia:  
Dz. nr 591/2, 591/5, 522/1, 522/3, 521/1 obręb Wilków 
 
- podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza na 
tym obszarze jest huta miedzi „Głogów I i II” 

- stanowisko 
płazów 1188 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- przeznaczenie południowej 
części terenu strefy 
ochronnej huty pod 
zalesienie i zadrzewienie, 
podobnie jak północnej o ile 
nie powstanie tam lotnisko 
sportowe 

  

 Gmina Miękinia 

Uchwała Nr XXII/245/12 
Rady Gminy Miękinia z 
dnia 31 sierpnia 2012 r. w 
sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Miękinia  
 

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium ustala: 

 

- Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej: 128, 137/1, 
136/2, 136/1, 135, 134, 250, 236, 237, 238 obręb Zabór 
Wielki,  

- obszary perspektywiczne surowca (Lenartowice, Głoska, 
Lutynia) zaznaczając, że ich eksploatacja jest niewskazana 
ze względu na walory przyrodnicze terenów) 

- wskazuje na obecność dzikich wysypisk śmieci na terenie 
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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 

gminy m.in. w miejscowości Głoska (pod wałem 
przeciwpowodziowym, powierzchnia ok. 250 m

3
) 

- modernizacja wału rz. Odry do 2013 przewidziana przez 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

 

-podejmowanie działań 
zapobiegawczych – dzikie 
wysypiska - (egzekwowanie 
posiadania umów na wywóz 
odpadów, edukacja 
ekologiczna, odpowiednie 
oznakowanie zakazu, 
likwidacja możliwych 
dojazdów do wysypisk, 
okresowe likwidowanie tych 
miejsc) 

Uchwała Nr XIX/216/12 z 
dnia 30 maja 2012 r. w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obrębu geodezyjnego 
Kadłub w gminie 
Miękinia część „B” 

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Obszar objęty mpzp bezpośrednio przylega do N2000 

 

 Brak zagrożeń (teren leśny) 

-------- ---------------- 

Uchwała Nr LII/548/10 z 
dnia 23 sierpnia 2010 r. w 
sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części 
obrębu Miękinia dla 

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Brak zagrożeń 

 

-------- ---------------- 
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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 

jednostki urbanistycznej 
A 

Uchwała Nr XVII/188/12 z 
dnia 30 marca 2012r. w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
gruntów rolnych i leśnych 
w obrębie geodezyjnym 
Zabór Wielki w gminie 
Miękinia 

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

 Na terenie Obszaru Natura 2000 dokument przewiduje: 
- teren lasu i zalesień z zakazem zabudowy, z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego (o ile odrębne przepisy tego 
nie regulują).  

Obręb Zabór Wielki, dz. nr 419/155 

 
 
 
 
 
- Stanowisko 
owadów: 1074 

------- 

Uchwała Nr XI/100/11  z 
dnia 30 września 2011 r w 
sprawie ustalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
gruntów rolnych i leśnych 
w obrębie geodezyjnym 
Księginice w gminie 
Miękinia  

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Obszar objęty mpzp sąsiaduje z N2000 (przeznaczenie 
terenu las i dolesienia, tereny rolnicze) 

Brak zagrożeń  

------------ ---------- 

Uchwała Nr XXIV/270/12 
z dnia 26 października 
2012 r. 

 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- teren rolniczy z zakazem zabudowy w tym zabudowy 
związanej z produkcją rolną, za wyjątkiem uzbrojenia 
terenu i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

- teren lasu (niewielkie połacie w obrębie 3 działek) 
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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 

przestrzennego dla 
gruntów rolnych i 
leśnych w obrębie 
geodezyjnym Głoska w 
gminie Miękinia 

- urządzenia wodne (lewobrzeżny wał 
przeciwpowodziowy Odry) 

 

Uchwała Nr XVIII/169/07 
z dnia 27 grudnia 2007 r. 
w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy 
Miękinia 

Rada Gminy Miękinia / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Brak zagrożeń 

 

Strategia w zakresie ochrony środowiska stawia cel 
kompleksową kanalizację całej Gminy oraz ukształtowana 
równowagę ekologiczną (m.in. rozwój systemu 
gospodarki odpadami) oraz dalszy rozwój form ochrony 
przyrody na terenie gminy 

 

------ --------------- 

  

 Gmina Malczyce  

Uchwała Nr VIII/40/2011 
z dnia 24 maja  2011 r. w 
sprawie: uchwalenia 
zmiany Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Malczyce 

Rada Gminy w Malczycach / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Malczyce 

 Na terenie Obszaru Natura 2000 dokument przewiduje:  
- utrzymane funkcji terenów rolnych na działkach nr 
323/63, 326/65 obręb Rzeczyca, 271/2 obręb Chomiąża  

 

 

 

 

Dokument przewiduje ponadto lokalizację parku 
elektrowni wiatrowych, których projektowany zasięg : 

- na północny-zachód, południe i wschód od miejscowości 
Chomiąża (przy granicy miejscowości) - 300 m od granicy 

 

 

- siedlisko: 6440, 
6410, 91F0 

stanowisko 
owadów: 6179, 
6177 

 

 

- liczne gatunki 
zwierząt, głównie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lokalizowanie urządzeń 
elektrowni wiatrowych oraz 
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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 

obszaru Natura 2000,  

- pomiędzy miejscowościami Rachów i Chomiąża - 800 m 
od granicy Obszaru Natura 2000 

- na zachód, północ i wschód od miejscowości Rachów - 
1,5 km od granicy obszaru Natura 2000 

- na terenie działki 38/5 obręb Malczyce - 500 m od 
granicy Obszaru Natura 2000 

- na południowy-wschód od miejscowości Wilczków,  

- na południowy-wschód, zachód i południe od 
miejscowości Kwietno,  

- na północ i południe od miejscowości Dębice 

- na północ od miejscowości Szymanów i Zawadka 

ptaków sieci winno być realizowane z 
poszanowaniem wartości 
krajobrazowych i walorów 
przyrodniczych m.in. w 
oparciu o przepisy ustawy 
prawo ochrony środowiska i 
nie może ograniczyć 
możliwości realizowania 
ustalonego w studium 
zainwestowania wiejskiego 

Uchwała Nr XV/71/04 z 
dnia 30 marca 2004 roku 
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Malczyce 

Rada Gminy w Malczycach/ 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Malczyce 

Na terenie Obszaru Natura 2000 dokument przewiduje:  
 
- projektowaną stacje przeładunkową dla obsługi 
terminalu paliw oraz na terenie już zainwestowanym 
adaptację urządzeń przepompowni oczyszczalni; dz. nr 1 
obręb Malczyce 
 
- adaptację terenów zadrzewionych i zakrzaczonych na 
tereny leśne (z możliwością wykorzystania terenu  dla 
turystyki i wypoczynku oraz turystyki leśnej, przy 
zachowaniu zasad ograniczenia ruchu turystycznego do 
wyznaczonych w uzgodnieniu z nadleśnictwem trasach) o 
charakterze naturalnym; dz. nr 271/2 obręb Chomiąża 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 91F0, 6440 

 
 
 

---------------------- 
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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 

  

 Gmina Brzeg Dolny 

Uchwała Nr XV/90/11 z 
dnia 15 grudnia 2011 r. w 
sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Rada Miejska w Brzegu Dolnym / 
Wykonanie: Burmistrz Brzegu 

Dolnego 

Na terenie obszaru Natura2000 dokument przewiduje:  
 
- teren leśny o dominującej funkcji lasy, zalesienia i 
dolesienia, zabudowa związana z produkcją leśną z 
dopuszczeniem urządzeń turystycznych i parkingów 
leśnych; 
obręb Grodzianów 
AR_13.31Brzeg Dolny, AR_1.249/297, AR_1.132/1 obręb 
Pysząca, AR_2.142/1 obręb Pogalewo Małe 
 
- tereny rolnicze z uzupełniającą funkcją: zabudowa 
zagrodowa i eksploatacja kopalin po wcześniejszym 
rozpoznaniu złóż i dolesienia, z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów i sieci infrastruktury technicznej w tym 
elektrowni wiatrowej 
dz. nr. AR_13.1/3 obręb Brzeg Dolny, obszar na południe 
od Gorzanowa (kilkadziesiąt działek o łącznej powierzchni 
ok. 90 ha), a także na południowy zachód od Pogalewa 
Wielkiego (ok. 30 ha), dz. nr AR_2.141, AR_2,142/12 
obręb Pogalewo Małe 
 
- teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
zbiorowej z obiektami obsługi komunikacji (stacje 
benzynowe); dz. nr AR_40.36, obręb Brzeg Dolny 
 
- teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji 

 
 
 
 
 
 
 
- siedliska: 9170, 
91F0, 6510 
 
 
 
 
 
 
 
- siedliska: 6510, 
9170; zagrożenie 
dla wszystkich 
gatunków ptaków 
(A075, A229 itd.) 
 
 
- 3 stanowiska 
owadów: 1088,  
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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 

turystycznej i rekreacyjnej, obiektami infrastruktury 
technicznej oraz drogami wewnętrznymi i miejscami 
postojowymi, dz. nr AR_2.124/17 obręb Pogalewo Małe 
 
- teren aktywności gospodarczej wraz z terenem 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
zabudową usługową, a także wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe, zabudowa mieszkaniowa zbiorowa, 
obiekty obsługi produkcji w gospodarstwach (rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, rybackich), obiekty i 
urządzenia obsługi komunikacji z dopuszczeniem 
obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z 
drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi 
dz. nr AR_2.119/3 
 
- teren eksploatacji kopalin z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów i sieci infrastruktury technicznej wraz z drogami 
wewnętrznymi i miejscami postojowymi, dz. nr 
AR_2.119/1 obręb Pogalewo Małe 
 
W pobliżu obszaru Natura 2000 planuje się realizację 
następujących działań mogących mieć wpływ na obszar: 
- lokalizacja elektrowni, pomiędzy miejscowością Wały a 
Brzegiem Dolnym; na etapie planistycznym nie był znany 
rodzaj elektrowni, ani dokładna jej lokalizacja. 
 
 
 

 
 
- siedliska 9170, 
91F0, 6510 
 
 
 
 
- siedlisko 9170 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- urządzenia kanalizacji z dopuszczeniem biogazowni na 
terenie istniejącej oczyszczalni ścieków; 
 

 
- liczne gatunki 
roślin i zwierząt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- liczne gatunki 
roślin i zwierząt 
 
 

 

 

 

 

 

 

- proponowany rodzaj 
surowca to gaz ziemny, z 
uwagi na mniejsze 
oddziaływanie na środowisko 
niż węgiel; w przypadku 
budowy elektrowni 
węglowej wskazuje się 
konieczność budowy 
zamkniętego systemu 
chłodzenia w celu ochrony 
Odry; 

Termin realizacji prac należy 
podporządkować cyklom 
rozwojowym gatunków 
chronionych roślin i zwierząt 
w pobliżu których planowana 
jest inwestycja. 

 

- zagospodarowanie i 
skuteczne oczyszczanie 
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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 

ścieków z biogazowni 
zapobiegające ich 
przedostaniu do Odry, a 
także wyposażenie w system 
kontroli wycieków na 
wypadek awarii 

Uchwała Nr III/30/2002 z 
dnia 19 grudnia 2002 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Brzeg Dolny 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym/ 
Wykonanie: Burmistrz Brzegu 

Dolnego 

Na terenie obszaru Natura2000 dokument przewiduje: 

- teren powierzchni eksploatacji, dz. nr AR_2.119/3, część 
działki AR_2.119/1 obręb Pogalewo Małe 

 

- teren, na których dopuszcza się lokalizację inwestycji 
mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego (teren 
przemysłu, baz i składów, a także cegielni z 
dopuszczeniem tras i urządzeń komunikacyjnych, a także 
sieci infrastruktury technicznej); dz. nr AR_2.119/12, 
fragment działki AR_2.119/1 obręb Pogalewo Małe 

 

- teren zieleni parkowej z wymogiem kompleksowej 
rewaloryzacji założenia parkowego, a także teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dz. nr 
AR_2.142/17 obręb Pogalewo Małe 

 

- usługi publiczne z zakresu sportu (projektowane boisko 
sportowe), dz. nr AR_1.159/4 obręb Pogalewo Wielkie 

 

- teren usług komercyjnych, a także teren usług sportu i 

 

 

- siedlisko 9170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- siedlisko 9170, 
91F0, 6510 

 

 

 

- siedlisko 6510, 
91F0 

 

 

- po wyczerpaniu złoża lub 
zaprzestaniu jego 
eksploatacji teren należy 
planowo zrekultywować tak, 
aby odzyskał walory 
krajobrazowe 
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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 

rekreacji wraz z zabudową (hotelową, motelową, 
zapleczem socjalnym), dz. nr AR_1.149, AR_1.150, 
AR_1.151/1, AR_1.153, AR_.155/1, AR_.155/4, 
AR_.155/5, część działki AR_.155/3 obręb Pogalewo 
Wielkie 

 

- teren upraw polowych z funkcjami uzupełniającymi: 
zabudowa zagrodowa, zalesienia oraz sieć infrastruktury 
technicznej, dz. nr AR_1.205/9, fragment AR_1.260/298 
obręb Grodzanów 

 

 

 

 

 

 

 

 

- siedlisko: 6510, 
91F0 

Uchwała Nr 
XXXIII/340/2001 z dnia 10 
listopada 2001 roku w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Brzeg Dolny; z 
późniejszymi zmianami 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym / 
Wykonanie: Burmistrz Brzegu 

Dolnego 

Na terenie obszaru Natura2000 dokument przewiduje: 

- teren łąk z dopuszczeniem prac budowlanych i 
niwelacyjnych w celu zwiększenia przepustowości koryta 
Odry; dz. nr AR_13.1/3 obręb Brzeg Dolny 

 

- teren zabudowy usługowej; część działki nr AR_13.1/3 
obręb Brzeg Dolny 

 

 

 

- siedliska 91F0, 
6510 

 

 

- siedlisko 6510 

-------- 

Uchwała Nr XX/177/2004 
z dnia 28 października 
2004 roku w sprawie 
przyjęcia „Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Brzeg 
Dolny” 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym  Plan obejmuje swym zapisem lata 2004-2013 

 Zgodnie z zapisami Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (do 2006 r.) 
plan zawiera postulat realizacji projektów 
związanych z budową lub modernizacją urządzeń 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w 

Plan rozwoju 
lokalnego nie 

wyznacza 
konkretnych 

terenów realizacji 
założeń  i celów, 

dlatego przedmiot 

------------ 
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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 

tym energii wiatrowej, prawidłowa gospodarka 
odpadami itp. 

 największe lokalne zagrożenie dla środowiska 
stanowią zakłady chemiczne „ROKITA”, kotłownie 
gospodarstw domowych,  hałas tras 
komunikacyjnych 

ochrony objęty 
wpływem 

opracowania jest 
trudny do 
określenia 

Strategia Rozwoju Gminy Rada Miejska w Brzegu Dolnym Ustalenia przyjęte w dokumencie: 

1. Zakłada rozwój przemysłu, gospodarkę opartą na 
małych i średnich przedsiębiorstwach ( w tym 
opracowanie systemu racjonalnego wydobycia 
kopalin), 

2. Dążenie do wykorzystania złoża ceramiki 
budowlanej Pogalewo Wielkie i Godzianów 

3. Budowa szpitala powiatowego, 

4. Budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków 

5. Budowa przeprawy mostowej w Brzegu - obecnie 
zakończona 

6. Realizacja Programu dla Odry 2006 

Strategia rozwoju 
nie wyznacza 
konkretnych 

terenów realizacji 
założeń  i celów, 

dlatego przedmiot 
ochrony objęty 

wpływem 
opracowania jest 

trudny do 
określenia 

------------------ 

  

 Gmina Prochowice  

Uchwała Nr 
XXXII/164/2009 z dnia 27 
lutego 2009 w sprawie 
uchwalenia Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 

Rada Miasta i Gminy Prochowice 
/ Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Prochowice 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 
 
- budowę nowych obiektów elektroenergetycznych takich 
jak elektrownie wiatrowe i wodne  
 
- dopuszczenie dolesień na terenach rolniczej przestrzeni 

 
 
 
 
 
- siedlisko 91E0, 

------------------ 
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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 

zagospodarowania 
przestrzennego 

produkcyjnej, dz. nr 914 obręb Lisowice 
 
 

stanowisko 
owadów 1060  

Uchwała Nr XII/54/2003 z 
dnia 27 listopada 2003 r. 
w sprawie uchwalenia 
Miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Prochowice, z 
późniejszymi zmianami 

Rada Miasta i Gminy Prochowice 
/ Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Prochowice 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

 

- usługi turystyczne z zachowaniem istniejącego pola 
biwakowego i możliwością lokalizacji sanitariatów, ławek, 
stołów z możliwością realizacji miejsca wypoczynku wraz 
z urządzeniami do ćwiczeń i rekreacji dz. nr 324/213 
obręb Kwiatkowice 

 

- utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu 
z dopuszczeniem budowy sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej wzdłuż dróg oraz po granicy działek oraz 
możliwości urządzenia zbiorników wodnych na ciekach 
naturalnych i  rowach melioracyjnych pod warunkiem 
uzgodnienia z właściwym zarządcą gospodarki wodnej  

dz. nr 155 obręb Kwiatkowice 

 

 

- siedlisko 91F0 

 

 

 

 

 

- siedlisko 6510 

Stanowisko 
owadów 1074 

 

 

 

 

 

---------------- 

Uchwała Nr III/13/06 

z dnia 28 grudnia 2006 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miasta i Gminy Prochowice 
/ Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Prochowice 

Teren znacznie oddalony od obszaru Natura 2000 - Brak 
zagrożeń 

----- ------- 
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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 

gminy Prochowice – 
budowa gazociągu 

Plan rozwoju lokalnego 
miasta i gminy 
Prochowice 

   

Rada Miasta i Gminy Prochowice Dokument przewiduje następujące działania mogące mieć 
wpływ na obszar Natura 2000: 

- rozwój sieci gazownictwa wraz z budową gazociągu 
wysokiego ciśnienia. Źródłem zasilania ma być 
projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 6,3 
MPa relacji Usza – Prochowice wraz z odgałęzieniem PN 
100 do gmin: Ruja, Malczyce, Lubin oraz DN 150 dla 
gminy Prochowice.  

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

- likwidację dzikich wysypisk śmieci  

- turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie terenów 
leśnych i nadodrzańskich wraz z zagospodarowaniem 
terenu wzdłuż rzeki 

- rozbudowę sieci komunikacyjnej wraz z poprawą stanu 
istniejącej 

Plan rozwoju 
lokalnego nie 

wyznacza 
konkretnych 

terenów realizacji 
założeń  i celów, 

dlatego przedmiot 
ochrony objęty 

wpływem 
opracowania jest 

trudny do 
określenia 

------------------- 

  

 Gmina Rudna 

Strategia rozwoju Gminy 
Rudna na lata 2004-2014 

Rada Gminy Rudna Brak zagrożeń 

 

Szanse rozwoju gminy upatruje się w rozwoju turystyki, a 
za mocną stronę uznaje się atrakcyjność krajobrazową 
Doliny Odry, z czego wynika, że rozwój turystyki nastąpi w 
pobliżu lub bezpośrednio na terenie obszaru Natura 2000. 

Strategia rozwoju 
nie wyznacza 
konkretnych 

terenów realizacji 
założeń  i celów, 

dlatego przedmiot 
ochrony objęty 

wpływem 

---------- 
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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 

opracowania jest 
trudny do 
określenia  

  

 Gmina Wołów 

Uchwała Nr 152/04 z dnia 
30 czerwca 2004 r.  - 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego zespołu 
wsi: Lubiąż, Gliniany, 
Prawików, Rataje, 
Zgórzyce w Gminie 
Wołów - Strefa IX 

Rada Miejska w Wołowie - Teren o przeznaczeniu wiodącym: grunty rolne, za 
zgodne z planem uznaje się lokalizację urządzeń 
melioracyjnych i odwadniających,  
a także przeciwpowodziowych, oraz lokalizację obiektów 
związanych z oczyszczalnią ścieków 

dz. nr AR_4.607/1 do AR_4.607/13 
 
 
 
- Teren usług sportu i rekreacji - za zgodne uznaje się 
lokalizację urządzeń służących przeznaczeniu terenu wraz 
z urządzeniami pomocniczymi i siecią uzbrojenia 
technicznego 

 dz. nr AR_1.449, AR_1.450/1 
AR_1.765, AR_1.447 

 
- Teren usług sportu i rekreacji, za zgodną uznaje się 
lokalizację ogólnodostępnych urządzeń służących 
przeznaczeniu terenu (z wykluczeniem obiektów 
budowlanych), urządzenie pola biwakowego oraz 
lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego  

 Dz. nr AR_1.502/1 

 
 
 
 
 
 siedlisko 6510 
 
 
 
 
 
 
 
 siedlisko 6410  
 
 
 
 
 
 
 
siedlisko 6410 

-------------------- 
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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 

Uchwała Nr XXI/151/04 z 
dnia 30 czerwca 2004 r.  - 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego zespołu 
wsi: Krzydlina Wielka, 
Domaszków, Krzydlina 
Mała w Gminie Wołów – 
strefa VII 

  

  

Uchwała Nr XVIII/128/04 
z dnia 25 marca 2004 r.  - 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego zespołu 
wsi: Boraszyn, Tarchalice, 
Wodnica w Gminie 
Wołów – strefa V 

Rada Miejska w Wołowie - Teren lasów i gruntów leśnych w granicach polderów 
zalewowych, za zgodną uznaje się gospodarkę leśną, 
budowle hydrotechniczne, infrastrukturę techniczną i 
urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę i ochroną 
przeciwpowodziową oraz wykorzystanie terenu do celów 
ochrony przed powodzią poprzez okresowe zalewanie 

dz. nr AR_1.118/36, AR_2.105/53 
 
 

dz. nr AR_1.117/43 
 
 

 
 
- Teren wód stojących, za zgodne uznaje się 
wykorzystanie terenu do celów rekreacyjnych oraz 
urządzenie łowisk komercyjnych i stawów rybnych 

dz. nr AR_1.115/42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
stanowisko 
ssaków  1323 
 
stanowisko 
ssaków 1324,  
4x 1323,  
1308 
 
 
 
 

-------------------- 
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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 

dz. nr   AR_1.128/41,   AR_2.121/50, AR_1.101, 
AR_1.127/49, AR_ 

 
dz. nr AR_1.101 

Minogi i ryby:1134 
 
siedliska 3150  
 
 
stanowisko 
ssaków 1337 

Plan rozwoju lokalnego 
na lata 2004-2013 

Rada Miejska w Wołowie Brak zagrożeń 

 

Plan zakłada: 
- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej,  

- rozbudowę i modernizację składowisk odpadów, 

- modernizację stacji uzdatnia w wodę i systemu 
zaopatrzenia miasta w wodę 

- rozbudowę sieci szlaków pieszych i pieszo-rowerowych 
na terenie gminy 

--------- -------------- 

Strategia rozwoju gminy Rada Miejska w Wołowie Brak zagrożeń 

 

Strategia zakłada m.in.: 

- rozwój sektora turystyki  

- poprawę systemu kanalizacji na terenie całej gminy 

--------- --------------- 

  

 Gmina Jemielno 

Uchwała Nr 
XXIX/178/2004 z dnia  30 
grudnia 2004 r. w sprawie 

Rada Gminy Jemielno  Dokument przewiduje następujące działania mogące mieć 
wpływ na obszar Natura 2000: 

- teren o dominującej funkcji usługowej, dz. nr 58/1, 63, 
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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 

Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Jemielno  

66, 70/3, 70/2, 71, 74, 75, obręb Ciechanów; dz. nr 5 
obręb Lubów 

 
 

- projektowany polder Bieliszów-Lubów (na powierzchni 
ok. 4,5 km2, usytuowany w kierunku północ-południe, od 
dz. nr 55 obręb Bieliszów na południu do działek nr 255, 
415, 346 obręb Lubów na północy) w całości położony na 
ternie obszaru Natura 2000.  

 
 
 
 
 
 
Ponadto w tym samym miejscu, na części planowanego 
polderu i dz. nr 225, 231, 236/1, 520, 554, 555 obręb 
Bieliszów znajdują się tereny górnicze złóż gazu ziemnego 

 
 
 
 
 

W dokumencie jest też mowa o planowanie budowie 
mostu, jednak inwestycja ta została już zakończona. 
 
- Modernizacja linii elektroenergatycznych eSN, dz. nr 7/4 
obręb Bieliszów  

 

- Stanowisko 
owadów 1074 

 

 

- Stanowisko 
ssaków: (trzy 
razy)1337; 
minogów i ryb: 
1134; owadów: 
1042, 1074, 1060; 
ptaków A074; 

Siedlisko 9170, 
91F0. 

 

- Siedlisko 91E0, 
3150, 91F0, 9170;  

Stanowisko 
owadów 1074; 
ssaków 1337; 
minogo i ryby 
1134; 
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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 

 
 
- Perspektywiczne obszary wydobycia kruszywa: dz. nr 
169, 208/2, 209/1, 210 obręb Luboszyce 

- stanowisko 
ssaków: 1337 

Uchwała Nr IV/23/2011 z 
dnia 17 lutego 2011 roku 
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla części 
terenów w obrębach wsi 
Luboszyce, Jemielno, 
Lubów, Zdziesławice, 
Ciechanów 

Rada Gminy Jemielno / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Jemielno 

Brak zagrożeń 

 

---------- ------------------- 

Uchwała Nr XII/68/2011 z 
dnia 29 listopada 2011 
roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części 
terenów w obrębach wsi: 
Luboszyce, Jemielno, 
Lubów, Zdziesławice, 
Ciechanów 

Rada Gminy Jemielno / 
Wykonanie: Wójt Gminy 

Jemielno 

Brak zagrożeń 

 

 

Dokument dotyczy terenu położonego w sąsiedztwie 
obszaru Natura 2000, a przewiduje: 

- teren zabudowy przemysłowo-usługowej (działalność 
produkcyjną, rzemieślniczą, magazynową, składową, 
logistyczną oraz usługi z zakresu handlu hurtowego i 
detalicznego, obsługi komunikacji samochodowej, wraz z 
towarzyszącymi innymi obiektami usługowymi, 
biurowymi, administracyjnymi i socjalnymi) 

----------- ----------------------- 
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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 

  

 Gmina Wińsko 

Uchwała Nr XVII/108/99 z 
dnia 27 grudnia 1999 
roku w sprawie studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Wińsko 

Rada Gminy w Wińsku / 
Wykonanie: Zarząd Gminy 

Dokument przewiduje następujące elementy mogące 
mieć wpływ na obszar Natura 2000: 

 

  

Uchwała Nr VIII/45/2011 
w sprawie: przystąpienia 
do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Wińsko w zakresie 
lokalizacji zespołu 
elektrowni wiatrowych 

Rada Gminy w Wińsku/ 
Wykonanie Wójt Gminy Wińsko  

Miejscowy plan nie został dotychczas uchwalony. Projekt 
zakłada budowę elektrowni wiatrowych w pobliżu 
obszaru Natura 2000, nie jest możliwe jednak wskazanie 
dokładnej lokalizacji, ze względu na brak załącznika 
mapowego.   

„Strategia Rozwoju 
Lokalnego Gminy Wińsko 
na lata 2010-2015” 

Rada Gminy w Wińsku Brak Zagrożeń 

 

(m.in. rozwój agroturystyki - gmina szczyci się czystym 
środowiskiem naturalnym i walorami przyrodniczo-
turystycznymi regionu; likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
budowa wysypiska śmieci itp) 

------------- ----------------- 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

80 
 

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 

  

 Gmina Ścinawa 

Uchwała nr LXXI / 331 / 
2009 z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie 
uchwalenia Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta I 
Gminy Ścinawa 

 

Rada Miejska w Ścinawie / 
Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Ścinawa 

Na obszarze Natura 2000 dokument przewiduje:  

- teren użytków zielonych, łąk i pastwisk z wykluczeniem 
innych form zagospodarowania; dz. nr 366/1, 354 obręb 
Przychowa, dz. nr 377/4, 383, 384, 499, 497/2, 489/1, 
488/1, 490, 493 obręb Lasowice, dz. nr 162, 163, 156, 145 
obręb 2, dz. nr 198 obręb 4, 350/56, 336/61 obręb 
Dziewin 

 

- rolniczą przestrzeń produkcyjną, dz. nr 190/1 obręb 4 

 

- teren lasów i zadrzewień, dz. nr 343/54, 378/55 obręb 
Dziewin 

 

- projektowana przystań na rzece Odrze, 

 dz. nr 378/55 obręb Dziewin, 120/1 obręb Jurcz 

 

- Studium przewiduje możliwość utworzenia farm 
wiatrowych na terenach oznaczonych na planie jako 
tereny rolnicze wraz z lokalizacją linii kablowych lub 
światłowodowych 

 

 

 
- siedlisko 91E0, 
3150, 91F0 

 

 

 

 
- siedlisko 91E0 

 

 

- siedliska: 91F0, 
3150 

- siedliska: 91F0, 
3150, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wymagane jest 
sporządzenie oceny 
oddziaływania na obszar 
Natura 2000, wraz z 
przeprowadzeniem badań 
mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa 
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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 

dla ptaków i nietoperzy 

Uchwała Nr 
XLIII/274/2005 z dnia 30 
czerwca 2005 r. w 
sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Ścinawa 

Rada Miejska w Ścinawie / 
Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Ścinawa 

Na terenie obszaru Natura2000 dokument przewiduje: 

 

- teren lasów z dopuszczoną możliwością częściowego 
przeznaczenia kompleksów na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, dydaktyczne, 
rowerowe) 

 dz. 325/4, 380/56 obręb Dziewin, ponadto na fragmencie 
działki 325/4 projektuje się teren zabudowy 
jednorodzinnej 

 

- teren produkcji gospodarstw rolnych hodowlanych, 
ogrodniczych, rybackich, leśnych dz. 482/7 obręb 
Zaborów, fragment dz. 365/51 obręb Dziewin (ponadto 
część działki 365/51 znajdująca się na terenie obszaru 
Natura 2000 przeznaczona jest na teren lasów z 
dopuszczoną możliwością częściowego przeznaczenia 
kompleksów na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-
sportowe) 

 

- tereny rolnicze - dopuszcza się prowadzenie sieci 
napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, 
stacji transformatorowych, masztów 
telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, dopuszcza 
się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych 
w przepisach szczegółowych 

 

 

 

 

 

 

- 91F0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siedliska: 3150, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zakaz lokalizacji na granicy 
działek elementów 
mogących pogorszy stan 
środowiska 
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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 

dz. nr 377/3 obręb Lasowice,  91E0 

  

 Gmina Niechlów 

Uchwała Nr VIII/32/07 z 
dnia 28 maja 2007 r. w 
sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Niechlów 

Rada Gminy Niechlów Dokument przewiduje następujące elementy mogące 
mieć wpływ na obszar Natura 2000: 

-obszar i teren górniczy "NARATÓW", dz. nr 168, 190/9 
obręb Niechlów 
 
- teren zieleni izolacyjnej z zakazem zabudowy i 
dopuszczeniem małej architektury, utwardzonych ścieżek 
pieszo-rowerowych i pieszych; dz. 405 obręb Niechlów 
 
- teren projektowanych dolesień: 
 dz. nr 158/4 obręb Niechlów, obszar o powierzchni ok. 14 
ha zlokalizowany na zachód od terenu górniczego 
"NARATÓW", od południa ograniczony dz. nr 326 obręb 
Niechlów, a od północy dz. nr 303 obręb Niechlów; 

dz. nr 336, 337/1, 337/2 obręb Niechlów 
 
- teren zabudowy zagrodowej i usługowej, handlu, zieleni 
urządzonej, dz. nr 29, 23/1, 21/1, 20/1, 19/1, 20/1, 
fragment 251obręb Głobice 
 
 
 
 
 

 
 
- Siedlisko :3150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- siedlisko 6410 
 
- w bezpośrednim 
sąsiedztwie 
znajduje się 
siedlisko 3150 
oraz stanowisko 
ryb 1134 
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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 

- Teren rolniczy - na tzw. "terenie niezainwestowanym" 
dopuszcza się na terenach rolniczych (duży udział ich 
ogólnej powierzchni) lokalizację masztów 
telekomunikacyjnych oraz elektrowni wiatrowej, a także 
zalesienie 

Dz. nr 84/7 obręb Szaszorowice  
 

Dz. nr 372 obręb Niechlów 
Dz. nr 354 (część) obręb Bartodzieje 

 Dz. nr 254/4 obręb Niechlów 
 
Dz. nr 251/2, 250/2 obręb Niechlów, dz. 116, 158/2 obręb 

Wierczów, dz. nr 10/4 obręb Wągroda,  
dz. nr 119 obręb Głobice, dz. nr 36 obręb Bełcz Wielki  

 
Dz. nr 72 obręb Wągroda 

 
 

Dz. nr 141/2 obręb Bartodzieje 
 
 

Dz. nr 258 obręb Bartodzieje  
 

Dz. nr 222/1 obręb Niechlów, dz. nr 203/10, 213 obręb 
Głobice 

 
Dz. nr 214 obręb Głobice 

 

 
 
 
 
 
- Siedliska 6410, 
3150; 
- Siedlisko 91F0; 
- Siedlisko 9170 
- Stanowisko 
ptaków 1337; 
- Stanowisko 
płazów 1188; 
 
 
 
- Siedlisko 3150; 
stanowisko 
płazów 1188; 
- Stanowiska 
ssaków 1337; 
owadów 1074; 
- Stanowiska 
ssaków 1337; 
- Stanowisko 
owadów: 1074; 
 
- Stanowisko 
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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 

Dz. nr 284 obręb Bełcz Wielki 
 

Dz. nr 346/1 obręb Bartodzieje 
 
 
 

Dz. nr 5 obręb Wągroda 
  
 
 
 

- w ogólnym założeniu rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej plan dopuszcza zasilanie w energię 
elektryczną z alternatywnych źródeł energii jak np. 
elektrownie wodne lub wiatrowe, baterie słoneczne - 
zgodnie z przepisami szczegółowymi; 
 

owadów; 6179 
- Stanowisko 
owadów: 1060 
- Siedlisko 9170; 
stanowiska 
ptaków: A038, 
A055;  
- Siedlisko 91F0; 
stanowisko 
płazów 1188 

Uchwała nr 
XXXVI/143/2009 z dnia 30 
grudnia 2009 roku w 
sprawie przyjęcia 
Strategii 
Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Niechlów 
na lata 2009-2015 

Rada Gminy Niechlów/ 
wykonanie Wójt Gminy 

Niechlów 

Wpływ pozytywny:  

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci i zapobieganie 
powstawaniu nowych, wdrożenie programu gospodarki 
odpadami 

 

Zagrożenia potencjalne:  

- niekontrolowany rozwój turystyki i agroturystyki 

- rozwój energii odnawialnych (strategia nie formułuje o 
jakie konkretnie typy źródeł odnawialnych chodzi) 

Strategia rozwoju 
nie wyznacza 
konkretnych 

terenów realizacji 
założeń  i celów, 

dlatego przedmiot 
ochrony objęty 

wpływem 
opracowania jest 

trudny do 
określenia 

------ 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 
przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 
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Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

    

 Gmina Pęcław 

Uchwała Nr XI/67/12 z 
dnia 30 stycznia 2012 r. w 
sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Pęcław 

Rada Gminy Pęcław Dokument przewiduje następujące działania mogące mieć 
wpływ na obszar Natura 2000: 

- lokalizację elektrowni wiatrowych - studium wyznacza 
orientacyjne granice zasięgu inwestycji 

 

 

 

 

 

 
2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3150 Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

A 222,91 117 

dolina Odry na całej długości obszaru, większość 
stanowisk przypada jednak na odcinek Ścinawa-

Głogów: 

{046908b8-527a-420c-ae5c-ce761d238a85} 
{0541cb05-0881-4651-b461-05d7306463c5} 

{0655bea8-38cf-42c7-bed8-e290931352be} 
{06d263ff-5664-497a-bcce-97ffb7c16355} 

dostateczny 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 12 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 7 

stanowisk 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
{081de581-b2c4-43d8-a8a3-13d1ff7c6141} 
{0849b646-ecd0-436f-9b8e-3a1b454ea714} 

{0a233593-8fff-4e5a-92c2-593247d356be} 
{0b649a14-624d-4e3c-a8ed-9d88b659abdb} 
{0d505ecc-04b4-41eb-b7e5-aeacc6038e87} 
{0f113763-1715-4d2a-adfe-6a4fb3a1c1f9} 

{1170363b-a965-4d18-8e54-a5f5634e5891} 
{1176196a-d262-438f-bdd0-f2e8d05d098e} 
{15458cda-1c77-4ae3-9077-96050ceb2508} 
{184b57e6-5543-467a-8bc9-ebe4f7a62be3} 

{1a51cec2-1763-4f33-ab96-57dbf9f4c52a} 
{1df22644-f8e2-47c9-a8d9-d5e1a371b812} 

{20a2dcad-a9d6-4294-8424-5cdc116022ae} 
{23ad8eba-8b54-481f-a7cd-3303e1ae18e2} 
{242d7c88-9e6a-4d67-8296-6859a286a136} 
{2a76352e-b4ec-48b6-8823-796c7bf7cada} 
{2ac33422-5c00-4f7f-a9bd-4d5be9a1c034} 

{2d77702a-5989-49e7-aeb7-2127d2a1a78a} 
{2dc621ee-ca91-46ef-b3bb-a4a2b0956c2c} 
{2ed04b8f-0386-41c0-9bf8-2575b1fe0137} 
{30d2ac42-c742-4360-83eb-369bda88f5be} 

{2e8c6304-6819-4fa6-a340-a3a5d0bd3d47} 
{30d2ac42-c742-4360-83eb-369bda88f5be} 
{378d17a5-899d-4a08-953e-f9a2aca93a82} 
{3a3003d6-eff7-4887-b1ff-ee4c584d9151} 
{3a57dc1c-0e6b-4628-8508-9392eb60d6b0} 
{3c2bae4d-83f4-4923-8f21-c82b18f16f6c} 

{3cf6533c-173a-4bd2-8a92-2b6c2299adc0} 
{3d8e10ab-8b1c-49a3-97e8-0805ad99ea73} 

reprezentatywnych dla 
obszaru; dotychczasowe 
inwentaryzacje wykazują 
prawdopodobnie ok. 80% 
rzeczywistych stanowisk 

tego siedliska w obszarze. 
Rozmieszczenie i granice 

płatów poza 
obserwacjami własnymi 
podano wg Bobrowicza 

2008. 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
{40f797db-557f-4f82-9f61-7cec46dcad23} 

{44fa4ba9-f8da-4edb-9b16-c9041c74674b} 
{479bd625-e5b3-4f20-8ab1-811f697e071e} 
{4d0804fc-8113-44f4-a92a-e17aa8d678a6} 
{5213ba23-3825-487d-b84b-29d1703ea1d8} 

{5284a5de-54c1-4cb4-b9f3-030f8cfcd4a5} 
{528fddb0-0a33-44a7-82cd-580eac3aef17} 
{55ca1b92-a0a4-45f0-bf20-db749587fc91} 

{57a91245-7258-4189-ade1-4073617c0205} 
{5935a252-9f2e-4d5a-981d-95d16a06400c} 

{5a1c7ed3-e0bf-4021-bfff-6c7bc7bbf733} 
{5bf45879-8808-4454-ba68-c8015aa044cd} 

{5c538336-192d-4a50-91c7-625aaffe9a53} 
{5e668968-d491-45ee-9c6d-50629e82c138} 
{5f77d6af-700f-46ba-9de4-e8b531507a5c} 
{61ebece7-bcaa-4bf1-b3c5-d1dfca63ea86} 

{630a8755-e56d-4919-bf03-11be2614fcda} 
{6729383f-f892-479a-a4d2-b8e6acf1caef} 

{689d34eb-1193-4210-9f24-2a05d011213e} 
{6df4238b-8bd8-41fd-a381-6333895ccbac} 
{6e44eba9-98ae-40f3-abcf-8a1de4f838d3} 
{662ddc2e-66f5-4bf7-858d-55e51022338e} 
{74b8918f-1880-413c-95a7-b5242db7c1e1} 

{77e9646e-0d21-40f8-a893-351cb771e7b2} 
{7d4ef28c-4f23-4fe5-9343-6fe067b5f8b1} 

{7e69ebc3-785c-404d-b829-a8dfa21b659c} 
{80116f21-cf38-4df6-b7a9-7df452f016a9} 

{81d7750a-eadd-4ec1-b793-6cb51d37db22} 
{8262c03b-5fb6-4dd1-8ff5-0a024110fbf0} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
{84d62da5-6225-483b-83a9-3d6162b06cbe} 

{85e4df55-fc08-4064-ac9a-0a7a51301447} 
{8822d390-009f-4be1-a30a-131e00c8f4dd} 
{88763fb2-7a77-4456-8406-0fbbfc73e45a} 

{8b69f8c4-aee2-4db9-a259-c1a90a807bf9} 
{8ca1d819-2359-4f9d-9b93-af16773f5132} 

{8fa96831-2b02-4a35-b49b-592687d6a3e2} 
{8fafb0aa-84d5-47d6-9530-887736cefd5b} 
{928feb5d-37bb-4579-9ad6-276a67743bd3} 
{92ddb800-f36d-4c49-bb4d-f327faa338f7} 

{934be762-018b-4543-990a-968c2b612e7e} 

{94df70ff-8725-418a-a175-79ffd6b62d5c} 
{9604e1f2-9ae4-4eed-8e81-e9aaea0e66cd} 
{998609a8-b540-4166-bdc0-707c86fa39ef} 
{9b597d34-0415-44d0-b7f3-5bd4a29a240b} 
{9fb30c9b-d0e1-4d17-802b-4c74e489beca} 
{a6a7b7f7-4dec-4140-9964-4ef3880e5fae} 

{a6b01e31-9629-4281-b5b2-34064a7a03d3} 
{aa15f936-ab48-4c83-8b17-100e872adfe0} 
{aa2b1bc9-e2f1-46f6-bbca-cbc49381ab93} 

{b7170da8-b36f-43ab-b1b1-896591ce2e6e} 
{bc4d220b-e6e2-4d47-8e85-c57827d35d77} 
{bda009dd-e6c4-40e5-9d39-05557d301dad} 

{bdb3f12d-c13e-4312-b02f-713479fe0c7b} 
{be4512e1-4249-4d87-a260-fd6b4bd4f360} 

{c0f7529a-6af1-4fd9-a3fc-5a58afa1c5e2} 
{c19a3cc6-ff40-4246-97e4-8bf0ee920a76} 
{c1a1fa69-c750-49bc-908e-fd298f46d052} 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

89 
 

 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
{c258e752-0fa7-40cf-b2b7-dadb4613c500} 

{c2f4dd10-ff24-4360-a180-cc0cfb19822a} 
{c5ac983d-8bb1-45cd-a972-83bfd46ec95e} 
{c827cb42-f65b-485f-b437-db8982a7f734} 
{c83b8083-461f-4e7f-b4d9-0af7967b2fe5} 

{c88ee524-406c-4e5b-919f-d15b74941586} 
{caf4c51c-5e31-4298-976f-79de0dc1032e} 
{cc12b3f0-b2ce-4cb7-98cd-17e53d5f69f7} 
{cd60f706-767d-4f54-87a8-4c7a5efbe187} 
{cdbdbc4f-6645-49ec-aba4-98e972c0e945} 
{ce2c273e-c85c-4185-9530-3a98bfea01c9} 
{d361557d-c484-4db0-a2f4-fb95afe2173f} 
{d12f7f8a-df4b-496a-917f-f5dd72acf6b6} 

{d48e582a-bf06-4089-948a-94304a61a09b} 
{db509a69-7789-497d-af5b-5a2ed1492e72} 
{dcdb7870-b759-4858-8a62-629c3f8bb5d3} 
{e081a885-d9b5-4000-a853-1ca2f59a24da} 
{e1ed586a-da43-4a27-a1ae-3a9793945552} 
{e256f4fa-1c46-4bb0-a393-774b0ac80558} 
{e80bc640-c23d-47a5-99e0-e6bfbdfc92bb} 
{eebf6010-a09c-4626-bb08-83b15a38811e} 

{ef4065b2-f413-449f-a1c2-10ab0e492fb6} 

{f4c5ed15-7d12-4d6c-81b6-5c8edbc36907} 
{f4e50cbe-7d3d-4e00-92ff-2e33598b327c} 
{fb5b1958-6e06-4b1c-855f-4f2171f5973a} 
{fcd2155d-1f4a-40c8-a007-e971c425c943} 
{fe63fbe8-077a-4808-9756-014c4408c417} 

 (numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

leśnych podano w załączniku) 

3270 Zalewane muliste 
brzegi rzek B 18,51 10 

w korycie Odry i starorzeczach mających połączenie 
z korytem 

{2435f63b-bfe3-442d-bee5-5231ea39f847} 
{3515338e-47eb-43c3-8b4a-07f2b5079b6e} 
{3a34f15e-c451-4afe-b294-bde46d0f2532} 
{52fa4eba-ab96-4057-813a-2c5b0ede606d} 
{567f0bdc-1ff5-41b3-81d6-f48cc8bb7590} 
{779ef9c1-0869-4675-a86f-15c557e977d0} 
{dd4acb22-ecba-4d3a-8bc3-03376e0e1e0a} 
{e5125fe8-c0ad-4482-8963-bb470e306bc7} 

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
leśnych podano w załączniku 

 

dobry 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 7 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 4 

stanowisk 
reprezentatywnych dla 
obszaru. Areał siedliska 
jest prawdopodobnie 

większy od 
stwierdzonego, jednak 

nietrwały charakter 
płatów utrudnia badania. 
Rozmieszczenie i granice 

płatów poza 
obserwacjami własnymi 
(większość) podano wg 

Bobrowicza 2008. 

6210 Murawy 
kserotermiczne (Festuco-
Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 
septentrionalis-Festucion 

pallescentis) 

C 11,19 3 

stwierdzono jedno stanowisko na terenach 
łąkowych koło Przedmościa i dwa na wałach 

przeciwpowodziowych OdryŁ 

{09b710bb-b116-437a-acd4-3909c65c8ba1} 

{554116f8-df0d-4544-91f0-b9f9a5c05c81} 
{d2fec301-d49f-4eb7-a523-fae8ae7724fb} 

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 

bardzo dobry 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 
wszystkich znanych 3 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

leśnych podano w załączniku) przeprowadzono dla 2 
stanowisk 

reprezentatywnych dla 
obszaru. Siedlisko rzadkie 
w regionie i w obszarze, 

płaty mają charakter 
kadłubowy. 

6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe B 23,30 8 

kilka stanowisk w dolinie Odry na zawalu i jedno w 
dolinie Baryczy w rejonie Niechlowa: 

{0c66e31e-2538-4ab8-8060-8b4a8b2505bd} 
{1aa2819e-ce01-42fa-a640-516f66affc53} 

{35ea0bda-cfb4-42bd-8f6d-5da52e7c524b} 
{471fd988-97f0-4377-a07a-71893e53382f} 
{6bc5340d-dec6-4f12-abc6-eee6eea6e3d0} 
{c31573ab-d1ab-418c-80b0-c15b4bafb09f} 
{4414b3c3-6cff-44b3-a04a-945cb72da5e0} 
{bbddbedf-ea73-460f-9440-cd020c7a3e1e} 

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
leśnych podano w załączniku) 

 

dobry 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 6 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 5 

stanowisk 
reprezentatywnych dla 

obszaru. Rozmieszczenie i 
granice płatów poza 

obserwacjami własnymi 
(większość) podano wg 

Bobrowicza 2008. 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

C 11,92 6 

na całej długości doliny Odry w obszarze, przy 
korycie i w układach kompleksowych ze 

zbiorowiskami łęgowymi: 

{0107d6b5-63dc-4fae-830d-1096fdc8d635} 
{6f002d05-e640-4b4c-a294-d953bc567f2c} 
{a179c3c5-5c9f-4643-b7b9-fabda10a9f14} 

{8a3adf44-31b7-4e3c-8c0b-8f1a28843e85} 

dostateczny 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 

wszystkich znanych 11 
stanowisk, badania stanu 

zachowania wg 
wskaźników GIOŚ 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{be80d5ab-c0eb-414a-935b-df7640cb2c90} 
{f6c65807-97c9-47ca-b48a-a50a27cfc671} 

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
leśnych podano w załączniku) 

 

 

przeprowadzono dla 4 
stanowisk 

reprezentatywnych dla 
obszaru. Areał siedliska 

jest z pewnością większy 
od wykazanego, 

prawdopodobnie 
występuje wdłuż koryta 
Odry oraz w układach 

kompleksowych z lasami 
łęgowymi na całej 
dlugości obszaru. 

6440 Łąki selemicowe 
(Cnidion dubii) B 138,20 18 

w międzywalu i zawalu doliny Odry, najlepiej 
wykształcone płaty stwierdzono w widłach Odry i 

Średzkiej Wody 
{0590c338-4b6b-4d1f-9cf6-b34d839a2729} 
{1eb0689b-a4ed-48dd-9a52-36c5f3e828ea} 
{310c68bf-ddcb-405b-9ef4-b86caf89b532} 
{44043ffd-6625-4b9e-a9c3-e876fa81c8e4} 
{59ad209f-14fc-40bf-911e-d2269161e2c1} 
{5dd3ea22-711c-4459-b2bf-48cf2a2f1e90} 

{7034cb1e-d1de-4877-93d4-094bada2d414} 
{7cb99ead-dd55-4576-bc14-616e947ca936} 
{80dd71a1-8747-4213-b2df-89f13d949987} 
{83e7530d-927a-406c-961b-4432d3c2c535} 
{86cb2357-f832-4d22-8395-78e97ca0c59e} 
{8ef2e868-f912-40ea-bad9-65ca1ff3dbe6} 

dobry 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 12 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 7 

stanowisk 
reprezentatywnych dla 

obszaru. Rozmieszczenie i 
granice płatów poza 

obserwacjami własnymi 
(większość) podano wg 

Bobrowicza 2008. 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{9aa75cde-a9cc-4716-960e-2296519b986c} 
{a92deeac-4ea2-441b-b3a0-2b9769b099a0} 
{b693b0cd-26d1-4c92-b481-a0bfd4c63036} 
{cd511340-66a9-4dd7-ba44-7461b9bb6c7a} 
{cd84b6b9-2ad5-48fc-b0dc-e22c5c1e8203} 
{d423d587-8c5d-42bd-8f80-651ed322d39e} 
{e385272d-5c6f-410f-98cf-37e46065e3fb} 

{e40c1bc6-879d-4384-9706-c59abc6b0424} 
(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 

leśnych podano w załączniku) 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

B 365,68 32 

największe powierzchnie w rejonie Miękinii i 
Przedmościa, poza tym stanowiska głównie na 

zawalu na odcinku Głoska-Ścinawa: 
{01f87757-55c0-4678-b2f4-22e92c723134} 
{07c5c2de-b1cb-4bbc-937d-48461aee37f0} 
{0e2f8f56-1af2-4c2b-9f83-e54decadd083} 

{0e65d90b-4d91-4468-8298-86da58019b06} 
{1032794c-0da5-4912-9534-e3bebb442f56} 
{39dff307-2295-405a-8b72-201117ad87e4} 
{35e532a0-0058-4ccd-9940-f52515f8261a} 
{39136c5c-6067-4083-bffd-55a4d9c8454a} 
{39dff307-2295-405a-8b72-201117ad87e4} 
{3d0110d9-3fa0-4499-a397-feba0826dd73} 
{4a751c26-fd29-4ee1-898f-d6282702ec37} 

{4b4743aa-582a-46ce-8d96-822701d9236d} 
{57e7d91f-0d91-44ec-be4b-07527d483318} 
{628de007-75a9-45a6-92b8-8963c9a4743f} 

dostateczny 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 7 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 5 

stanowisk 
reprezentatywnych dla 

obszaru. Rozmieszczenie i 
granice płatów poza 

obserwacjami własnymi 
podano wg Bobrowicza 

2008. 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{62cbb339-ec66-4317-992e-afca5324efe9} 
{66e9b25d-4266-46dd-a8c1-9c73ec310cd1} 
{85bf9b4f-5405-40f4-8ab3-3ab50f1455bd} 
{88d937c5-84a6-4795-8a99-8c8ac5f5533c} 
{95eadb9a-f502-4c09-a1ab-2899659e52a1} 
{99ac4992-7d47-496c-9332-a0bca9215e56} 
{9e16a209-595d-465e-b78b-85ded9d329af} 
{af074411-e6f0-481e-a021-9e2ef9e68f70} 

{b74a10df-a79e-471c-bb53-77657d3d5077} 
{b8b0b8e8-ed9f-41e3-b99e-f0cd8ca05abf} 
{bb973939-c8e0-403f-902b-2d0c95ce327a} 
{bee92c68-c0d6-480a-9104-b37ac2d8fb47} 
{e12f5d10-494a-40c7-9837-45d67d7a4cf5} 
{d0883d83-0ce0-4fd6-b217-742e0aa49448} 
{ed39aa1e-76e0-4d4c-818c-63319cb49a24} 
{ee06635c-9845-471e-83af-61e91960b9ec} 
{f1bc70b3-01cc-4eae-afb9-59dd04251a3a} 

{fbd387b0-3435-4e83-9b48-2ae5236dbc3e} 
(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 

leśnych podano w załączniku) 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

B 2895,05 103 

na całym obszarze, głównie na zawalu Odry: 

{01be8e7a-a60b-40e8-976f-c43e1445d9e1} 
{0212206f-bd58-4f87-9820-f121cf15263a} 
{02f2e4ce-b5fb-4a18-8181-087e368b1ff8} 
{043ce333-f789-4c08-8199-04a50f8aefb8} 
{0858f813-ea7a-4ea4-b8ab-68d76cec5d70} 
{092313f8-8fed-40a3-bca4-994e27cfcc9a} 

dostateczny 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 8 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 3 

stanowisk 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{0f234fc8-cf50-44dc-a4cb-b60accc34582} 
{0ff80a2d-d3b5-48e6-b60f-9e0820ad6d90} 
{13c24619-3345-4f9b-818e-b415d4ecfd12} 
{17bb0f98-b952-4da4-8b83-6edabb616f8c} 

{196b184b-de5b-41b0-927e-782041e6a604} 
{19bc0fa4-f822-4f0a-9536-e13796d2de43} 
{1b16bd6d-f4fb-4532-afaf-8a9c8dbc4a2b} 

{25b3191f-7d70-46d9-b6c0-d400faa3ab52} 
{27bf6ce4-bbf7-4eb9-befd-6c626c6842e6} 
{2903fea3-1251-4d77-adaf-577d1abbd509} 
{34d6d8b7-dd5f-4eff-ae27-39aa601c4fc8} 

{35b1d888-9022-4170-8fba-8a51336264a1} 
{35f14c53-5c37-46ee-b466-075b49999479} 
{3a4bfc25-0911-4524-8448-9bceb4252065} 
{3c3a7532-f641-4051-aa50-a65a874b6922} 
{3d8da3a6-ad5d-42fd-bbd1-26e7cc10dd09} 
{3e8fcd10-53cd-47cb-9daa-2ec0501113d1} 
{3f785336-7008-4f4d-a8d7-1464c5211211} 
{412ecb3b-812b-4b69-ab35-043b1c18e6f4} 
{42447354-2f57-481b-af0c-6c3576257e96} 
{4a501762-6fa0-4428-9976-e1a6ad5e1833} 
{4b848276-fa8a-4d08-a1d7-32e006953ee4} 
{4e290a75-309b-4d37-8cc3-1b7c9ccd0e2c} 
{56602f97-c33d-4bd3-9b87-c01bdbd3ecf0} 
{58370df0-3903-428e-b27d-3548102762f1} 
{58bc8547-873b-4973-afc8-704dd6c08cfb} 
{5a1c83fb-a67d-4210-99ab-90a3cb3c0b26} 

reprezentatywnych dla 
obszaru. Areał siedliska 

jest przypuszczalnie 
większy od wykazanego. 
Rozmieszczenie i granice 

płatów poza 
obserwacjami własnymi 
podano wg Bobrowicza 
2008 i Adamskiego i in. 

2000 (większość). 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{5c3b20f9-ec5b-43a5-b58a-0ee4dfb68127} 
{61c4842d-75cd-40e8-8290-f6a7eb5ba89d} 
{61fb0c62-ab31-4afb-b6d1-4615e5868678} 
{64bf0822-74ae-4130-9c0b-fc728c8f77f6} 

{66ec580d-98d7-4c26-b332-dda5dee9a655} 
{6704ecd7-e12e-4c8a-9fd7-52654addc35a} 
{680ff161-4d54-4e19-8d36-1873f5c81313} 
{68e8ca07-2d58-479a-82c3-5d30be6b1e7a} 
{6cb5b20b-98fe-4b44-9619-e9173993d670} 
{6dbb64b6-7619-4ca5-8052-3beca748ca55} 

{6ea84a32-a7ce-49b4-af9c-fc8150f0905f} 
{6fdff8bd-31da-4663-b6c2-490772fb880a} 
{72c57fd3-21ef-47c9-a989-942affdf2515} 

{75601521-59c4-4cc8-9b7f-d89310c83d4b} 
{782033fa-7354-4c21-94a9-706f004539f6} 
{78a91cd5-a360-4d30-a8db-3e8d19da7c1c} 
{7bb13795-5877-4a7a-b513-c1b9c486b57a} 
{7d1a5362-ded9-45bd-a0ca-12b13f7d2eda} 
{7f168038-99b0-45b2-aafc-725456fa9301} 
{80d0f7d9-4c96-4acd-ab4c-50e3732ad5e9} 
{830560c4-6f56-4d5d-bbf7-b5772f3b14ba} 
{83ba4453-fbbc-43ae-b745-30c3dbccbb1f} 
{8409c44e-3717-4a8d-a3bf-c7a670f1655a} 
{86961b7b-853f-4774-96ab-c39958497688} 
{8cef3863-4c87-4c3f-a5d6-d01d0baf3ef4} 

{8da0b86a-ef74-4bd8-b175-69da684d1253} 
{8de95ef5-c2ce-4522-9507-5218251badd6} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{902ad04b-c52c-44f1-bd4b-a21ab5a5bdad} 
{909bf0bc-43e8-4b0c-8959-f2f9afa3017d} 

{90e7f2d3-23de-4ced-a7b7-9056789b267a} 
{939e7504-24f1-4383-a354-8818285742a7} 
{94897226-1392-4977-8523-e08e4bab7de9} 
{95a58b2c-4aaf-46f9-9d31-4ec9c2159526} 
{98a2816a-12ca-432b-8517-53c4925f141c} 
{9b71719d-1012-4119-969a-0b4ca7f9ca5c} 
{9c167a5f-4705-41d1-b5ac-55f17dcdf2c8} 

{9d30fe9e-667e-44a4-b37b-0e81f94d37b4} 
{9deb4cd0-4bb9-4c54-abc3-2f87ac30a375} 
{9f192807-825d-42fb-aeff-75270b41e45b} 
{a44cb8ef-0435-474c-9439-32955af5565a} 
{aa71d41c-8fc8-4585-80e3-f59c061d0122} 
{abfee348-526f-48b2-a3d9-4a8a26c4b931} 
{ad9e683b-c47b-4109-a5e3-991ff4d8020c} 
{b08186fc-58ca-4504-8724-6d0fe0617f52} 
{b21aef84-19e8-4381-b72d-d1c5eca45531} 
{b28c17cd-45ae-483e-8e2f-6d23c0be2c17} 
{b7419e1e-ec7a-4f01-9fdf-f22fa9ec9e8c} 

{b8f2afda-bad4-4b16-9947-65115d5208bd} 
{c18f01ef-400d-4189-b445-2a4fe631cedc} 
{c463efce-20d9-4bf4-8062-d9880ceacd1c} 
{c80bf87f-3fad-4fb6-a388-082f461150b3} 

{c850e118-0258-4d14-b460-4982e1aef541} 
{ccf682e9-1d03-4745-9b17-07c7a1081dff} 

{d229e102-8dbc-4485-9533-0f7a1e6e696e} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{d2ef3705-1702-4abb-a1d8-7fe56e8e602e} 
{d417d389-65a9-446a-93a2-ddbf794f127a} 
{d8777338-8815-4367-886e-be6c77752753} 
{db6b4695-0411-4f4a-8bab-a7b516898365} 
{de008786-f632-4b47-b01f-846a760392d4} 
{e451d2b3-1ce0-4ee1-aa40-8d68647ba531} 
{e9634b48-6dc4-4d1a-bb0f-dbd2f8994069} 
{e9a77ab7-f4d5-4fe4-b00b-722382427c6c} 
{edebccc3-6f02-4c35-9aee-7c186040f521} 

{ee420c74-e130-48e6-a84b-de1ad825fe50} 
{eebc657d-b5bc-4d4e-9152-c0281d9edc04} 
{ef95138a-17f8-4439-899b-bd5ae0e741d1} 
{f4d8b3bb-654e-468e-8d30-9af7ac981900} 
{f7205c7a-3a53-4b9c-8b77-c03b81354dab} 
{f8559df2-0640-4bd1-9c9b-bc66e1943647} 
{fce80642-c305-41c6-aedb-e4b763170e6f} 

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
leśnych podano w załączniku) 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 

 i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) 

C 587,52 28 

dolina Odry na całej długości obszaru (międzywale), 
większość stanowisk przypada jednak na odcinek 

Ścinawa-Głogów: 

{0a857a30-86db-447b-ab7b-319988280b2a} 
{11ade546-c2c9-4b81-bce2-104178550ab2} 
{245ca8a2-7935-4185-b154-4867ba77649f} 
{46c9c050-aa1c-40d1-969d-45f94ee9f09f} 
{4f711c5e-69b7-4fa9-bff3-6acd55f7538f} 

{67d3d1c4-40b9-4de8-b726-f5dc32d194ce} 

dostateczny 

Rozpoznanie terenowe 
przeprowadzono dla 8 

stanowisk, badania stanu 
zachowania wg 

wskaźników GIOŚ 
przeprowadzono dla 3 

stanowisk 
reprezentatywnych dla 

obszaru. Rozmieszczenie i 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{696744c5-44a8-4fda-ac3b-e2d651879a89} 
{6c1a347f-1e47-4ea3-8d5a-6ae713a83bbb} 
{6f0303f5-42c5-412a-9ae3-140da276871e} 
{717778f0-6e3e-44b3-ab3c-d59f590bc31f} 
{8365a5ba-5eeb-4f25-8f51-2f4041a2e3f3} 
{897ddf10-b63a-4f45-b7fd-29241acc878b} 
{8a49f92e-3c0a-415d-9504-cc3c78ae4e95} 
{8d34903c-8a93-47b7-87f1-3e5fbdd888d5} 
{9e8b1a73-e7f9-4e19-b2fb-4148739484b0} 
{a3230890-de05-4233-8587-717811a24ba8} 
{a4abf4d3-8430-4718-96c2-35c38fc1e7ca} 

{ac0613db-71c4-48c8-b4ec-2916264831e7} 
{c2ad4433-6b0c-4b5d-81ee-28fc239e9dd2} 
{c3d5c45a-471d-44d8-a133-f4e47f17edfc} 
{c6ff93f2-f047-4133-bb38-881b37d51b13} 
{c9cf0dc3-a294-4708-b7fb-0ef6f5086ab2} 

{ca31d8ad-1c97-4222-ab36-3569e316d8ac} 
{d003f53b-73f0-4a0a-9b55-cfbd8031a46b} 

{d08e73cb-de84-4de3-9159-e85e86d29b09} 
{f0f5f42f-0991-4614-8198-07e67404fa31} 

{f5d36e4e-a6c9-411d-a87b-7a6468e0bb69} 
{f7ea8319-10af-4056-af57-2bfbbf67caf4} 

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
leśnych podano w załączniku) 

 
 

granice płatów poza 
obserwacjami własnymi 
podano wg Bobrowicza 
2008 i Adamskiego i in. 
2000 (większość). Płaty 

stanowią zwykle 
regeneracyjne stadia 

siedliska, o młodym lub 
słabo zwartym 
drzewostanie. 

91F0 Łęgowe lasy B 2155,24 106 dolina Odry na całej długości obszaru, większość dostateczny Rozpoznanie terenowe 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

stanowisk w międzywalu: 

{8a92f8da-3b18-4ca4-962c-96138fe70d96} 
{03f88304-ea81-4d00-8cb2-dbd2dc9aabea} 
{051940b6-2e8a-4298-b2e0-37b701e9ee69} 
{0682faf4-add7-4289-91eb-70e679a5d3a7} 
{06f13096-436d-40b0-8cf4-045d06968b98} 
{08095a70-8a00-466d-8ebc-1c55fdc7549b} 
{09791533-ba16-4bef-9139-6727869fa88a} 
{0e312a2a-aaeb-40ee-8725-90847e934f7a} 
{0fb94b78-a5b5-4d68-a989-adefaf36145c} 
{10ac9cfb-e326-4581-8594-d6db6b63617c} 
{1a7b4bc7-64e6-41de-a1d3-e522cfe5e8ff} 
{1f09de1e-86d8-4bad-b2fe-59a7993785a8} 
{22b0935d-2cd0-4502-bf4c-e9b671fb9a0a} 
{22bfcd74-f062-4894-9d4b-c4f9f667139f} 

{25d7d76a-6129-4566-a492-a9b95d51ed99} 
{289e3ca5-5a9c-471a-9f1a-8d3cbd383696} 
{2e3ac9fc-921a-4dff-9d2a-dd9d28474d67} 
{31a656a9-bae0-443c-b2c8-41ff0ead3f63} 
{32deb88f-75a1-4f59-b915-99205063d07f} 
{331f7786-af34-4b76-819e-f85cd465189b} 

{37875c28-7442-42a9-bb15-078b14c1157b} 
{37fbb4c2-1183-4612-92e3-ae4322d56811} 
{3d8a4609-e08d-4e1c-ab23-93bd0d5f51c0} 
{405fb744-3340-4bcb-8ba4-b789ce2c01df} 
{42ce4f1d-1fb4-4bcd-a765-9a834ccf53e2} 

{4369a8b8-b489-490c-9695-0f2eccea4510} 

przeprowadzono dla 23 
stanowisk, badania stanu 

zachowania wg 
wskaźników GIOŚ 

przeprowadzono dla 8 
stanowisk 

reprezentatywnych dla 
obszaru. Rozmieszczenie i 

granice płatów poza 
obserwacjami własnymi 
podano wg Bobrowicza 
2008 i Adamskiego i in. 

2000. 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{44a754bb-45c6-4898-99e9-0381fd342623} 
{46756875-26af-43d5-986d-465497a67b8f} 
{4baff114-7edf-4ad4-aaa8-61780b4c8b79} 

{4c26bb16-0aed-4da2-86b8-085e6bab439b} 
{50b254e2-2576-4b9d-b99f-99936c86aa47} 
{523ce330-4c40-45ca-8696-41f4739e9fd0} 
{5f0902a7-d8b1-4bf5-9ae6-73ae873b66e7} 
{609c3e8c-6fcf-4ba7-9541-cf57998c9e12} 

{60d5d6e7-310d-485c-8f3d-1784aa43cb82} 
{63ea43ed-3ef3-4e34-82b3-be7c967243c3} 
{6c85c5f1-7ef6-4666-ac05-c8a276689c52} 

{6de584cb-ac91-4e2b-9b49-05c58ab19b52} 
{6f1ea339-a1ec-4dea-afd7-9b2470b7563b} 
{6fba8186-80e4-4ae2-b1fb-7b774ed319d4} 
{72b1379c-cc9b-4265-8c64-2433e9dc2d9d} 
{75faebe9-7d38-4fe5-aecf-42412be9a4d6} 
{7630603f-895c-4ead-9999-c4ab59b44cba} 
{76b33475-005c-4ded-bfa5-5eaeb669e7fe} 
{76b98acf-e539-47b1-920a-92a07a72bdc4} 
{7827a46c-dc70-46b7-99cf-0f22b8f4b0d7} 
{7cfc53b5-958e-4684-b693-53a9ce453348} 
{830b9f6a-d77d-4143-bf69-7e8f059ba1c9} 
{83ab429e-802d-4a76-8363-ffab16d05288} 
{86d78303-ca29-45a4-9466-7efc35dc366d} 

{88e776a5-003d-4b9b-a8d1-e801d63306e1} 
{8916dfc0-6109-49dc-b40e-a8c62621e2c7} 
{893e66f5-999e-4c4a-ae43-454884c75eac} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{8a228b25-b558-442d-be92-d9f2486360b7} 
{8c3c68f1-98a7-4c65-afff-a50840803130} 
{8d2568e6-52cf-4cc6-ac6c-77282ebf20fb} 

{8eaa5c22-0a0f-42ba-9113-9c581b833169} 
{9065d9f6-2e19-448e-a0a4-46a7fa7179f5} 
{93c6fe0b-0809-48ab-8c67-1f7b63a59f02} 
{943cb4a9-3d57-4aa7-9c67-328cf7bddb2d} 
{96825c12-352f-4fdf-af01-33b5fb48ae4d} 
{9865ccc7-f629-49fa-a0a5-93de2caec59e} 
{9aa25a07-dcd5-4809-8471-faaf6e2e9fcf} 

{9d5424e6-1de5-4b4f-9545-d9494582ad3d} 
{9dda9b0d-d6a7-45a2-b777-a67322970a5b} 
{9ec83f23-e282-4093-afa5-b93b9be3cd7c} 
{9f01b7ec-dbb3-4767-9ab0-daa6c41d4334} 
{9f6f0bcb-899c-412d-baf5-4119d99d2776} 

{a4444927-2ee6-4392-a331-4a47bd46f766} 
{a66303d3-8fd9-45b1-b6f8-1cf74ee739f4} 
{a6caff84-74e1-4190-8142-af6a448a171b} 
{a6ee633f-e116-4596-ba8f-5b54e7e8d845} 
{a6f77239-d9a2-4326-a1e9-6506bd337e1d} 
{a7824268-d00d-4bd1-bc1b-2948d1a39ebd} 
{a9cb9111-0b84-4c62-91de-e2d4cc40f87b} 
{ab580055-cad6-4012-92df-0e1ceb592264} 
{aebbdb6e-3b70-41d7-8b83-869532245f0f} 
{b37e6480-74ea-4df4-b004-8ef279cf85b8} 
{b3dadb65-6f69-410c-a440-23ac7665fdd5} 
{b5d32d58-a1d9-489b-80a8-679edc3d68fc} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{bc9fade3-14be-45b5-be5f-b33d03f381b8} 
{c25e97fb-da35-4bb2-8e57-6d087edc6ea0} 
{c62f2ab5-46f7-4c60-b02f-57c15df995b2} 

{c70ade34-2770-485a-9084-34da6bb0d0fc} 
{c96a8ca8-b721-421a-adf1-87dfc8127783} 
{c9d33701-d63a-43ca-93d1-22938f57218f} 
{cc45dc99-9eab-4f6d-a3de-533639b922e0} 
{cf300b03-6fc4-41ec-b8f8-6faf3970b57e} 

{cf644f5d-e37e-424d-aa18-226284009c99} 
{d3708fae-de52-4938-9405-6b9bcfa7d22c} 
{d373bac7-140c-4436-8fd5-ddac1e7460b1} 
{d418dcbc-d3fc-43bd-bbfd-94038560a5ce} 
{dc1d6a6f-b362-40f5-ba3c-386b06a3e422} 
{dd4233f0-6836-4d51-8d6e-4ec21f22ed3c} 
{de1160bd-9cfc-4088-8089-17bd63ed9a29} 
{e8733bee-794c-469f-98db-4f33af3a1f7a} 
{ea1de19c-0e92-4ff8-9225-b8c4dad219d6} 
{eb3fc6d1-7a79-4c4b-8bf3-2a4d051fb457} 
{eb741627-76ac-4c4c-9c22-2c5d39abff39} 
{ef0428cc-5cc1-44d8-a826-a3ec61131508} 
{f01633a1-c674-43fd-acce-ce04e1f24dd1} 
{f01e1c25-a339-481d-80b2-edc9631b50f6} 
{f32388c0-3261-4f28-846e-2723b488a506} 
{f991ed96-76c1-47dd-bba9-50f81c144555} 
{f994e6b6-3b0e-4732-935a-49fd23a1454f} 
{fae4e1a0-efea-457d-ad37-1d83a5fd6e63}  

(numery działek ewidencyjnych oraz wydzieleń 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

leśnych podano w załączniku) 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 
B  45 

{DEE6E3CE-6565-4D4F-B4E3-E29409D1EDE0} 
{FBB99FA9-66D3-4358-BC4A-C71DFD2280C6} 
{AC2F6C94-270E-43EB-AD6B-CF9A3521C62B} 
{D432B722-ECC9-469F-A114-2FE864231294} 

{162D9C06-8852-4A38-AF2B-1EBDAD4B930C} 
{0C4E2D7F-495A-4337-9759-3E79F86B5597} 
{5582D774-07D0-44F2-B4ED-C9B76FB17A7C} 
{1077CA23-F883-4240-BA94-1079E429C915} 
{97ADE2F1-DC11-4708-B560-18968EDAFB1B} 
{6D9F5714-8E12-4FBA-BDE0-17392F64AC1F} 
{90E100C2-73CA-4245-8A8B-13C356D78EE2} 
{72EF9E6F-1A0F-4958-AE75-63F6C2FBD1C1} 
{84E965F0-AED7-4034-8450-4E7C9A6343D6} 
{1B78855F-7974-4806-A6E2-58692DB55E69} 
{5F7E9E36-EAD4-481E-8F14-6B5F69E785D6} 
{DCC5F016-65F4-48CA-81C3-D9E68F910F2B} 
{A2BEA59B-5ECB-4265-B25D-86A2A2941F60} 
{2ADF75C9-4FE7-4506-A861-CD55C339D1D4} 
{5E5C78D4-D187-4187-B4F4-EA63B195EF9F} 
{AF3EC257-1FCD-4788-B75B-32EF633CB2D8} 
{7D7E2B60-8DB9-487C-A8C5-AAEA7DB50E83} 
{09F4C120-837C-4BB0-9E10-BFC674D23B64} 
{3536E7E4-E33B-4958-AF1C-2387A2453B9B} 
{9CC57B28-178C-4783-9D17-99155CE5A7C1} 
{836B4140-8942-4A34-92AD-81EF32DC87C3} 
{CB51D663-24CD-4FF2-9B77-E8EA2DE48BC2} 

Dobry  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{052D45F7-4CC0-4E2F-BA2A-E7985B4DFEFE} 
{0D822D96-B566-4453-984A-75CE6A0800E8} 
{885889AE-2854-4B7B-9E48-45B73EED1239} 
{8A86EA3B-2C02-4674-B329-7FD5D83BF6B2} 
{A5780D98-49A7-4240-9D41-23E7112F1CEF} 
{4B45E6A2-B20F-4AA8-9CB3-5C692156FB41} 
{38D34E49-4388-4D07-8E94-34EF321D5922} 
{48964392-861E-4AEA-8C83-7B7AF6563847} 
{7DD7515F-4F61-4DE5-B379-47018DA88A31} 
{49DD42A6-7C7E-4E12-A465-5FA895BE960A} 
{B78B7CBA-A1A1-470F-B082-1FE64AF0AF9E} 
{3A2A4F61-9742-4D51-88B0-A08DB372B70C} 
{F5DB2114-CB57-4E52-B18F-9B8919105AC1} 
{53B89A8C-3CEC-4370-A91A-C8F393849FCB} 
{83699EF5-D4A8-493F-AB6E-93209E0850BE} 
{2A4ABC4C-71C0-44FD-AFE2-F789112DAC32} 
{A438EF3F-CFC8-4379-BD2C-C17D2C840D35} 
{D6C400C5-C581-456E-BB22-5DE24B598F30} 
{9451676F-9516-48DF-B824-C5173DA47109 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1318 Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 
B  20 

{418AF3F2-8AA3-4320-A396-260D5E563A9B} 
{C92FEE5C-F609-4977-B59E-349600EC102D} 
{9692C53A-5478-43BE-A0F6-EA62DF338F68} 
{A9C87638-9CC0-49BA-A516-9395219A9905} 
{55309B4E-41EE-4DEB-9720-773FE5F4CDA4} 
{FA3B80ED-CD82-47F2-9768-EC0CAD45CFA6} 

Dobry  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{6C990528-E69B-4150-BBEC-8CDF5F0CD609} 
{4AAA05A8-4EFB-49B8-899C-0A63C51C9D82} 
{3A9E52A1-7034-493F-B860-3B82DB5E41AA} 
{C681E747-6357-494D-AD5A-F0BF68808F78} 
{357F0AA0-68F2-4B62-B28A-FFC26B4B6240} 
{16DBC754-EDC3-4279-ADA6-6479CE29C59C} 
{D3295A22-80D3-4816-BCFF-39EFA523F519} 
{471476F7-97CD-426F-9C5F-E7897B7A78E1} 
{ECC695C7-43C6-4AF8-B2D7-50AB4AEEBA78} 
{380EA1F8-AF39-45B1-851B-75D005ADFAD2} 
{F30C57FE-857F-4CB5-8B0C-DEB258AC7994} 
{5702818B-935A-4104-8315-7ECF0423E7D0} 
{5B29B341-AA7F-4559-B775-A4ACF5A6B274} 
{CEBE47AE-38AC-4F48-A727-4530290E2817 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1323 Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 
B  20 

{A52DC1FE-3C9F-469A-B2F0-70D1EF26B804} 
{9762E84F-80A6-444C-BE39-1A0B194C4E9F} 
{1883687B-BBF1-4308-BDD4-3E68EFB2B635} 
{DA6BC7A4-FA7B-4967-BF00-2B646172D6A0} 
{CBE78F62-217A-4848-A5EB-FCFD2AC7C309} 
{A2AD1258-A2E9-466A-8B46-0173B40FD9B4} 
{21ADA6AB-AFD6-46AF-9225-2E538265649C} 
{734C6523-81D7-4FD7-B5E1-49A953A4D9CB} 
{0924E816-A966-42B5-9664-21AF982A410D} 
{84DEE2C2-B7F4-42D5-97EB-45A0D19571EC} 

Dobry  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{1443E6E5-7919-407F-89EC-A822D1EAFD85} 
{4E445115-4977-4375-A004-FD1D7C058324} 
{26950386-91A0-4C4E-917F-F92C8ABC936D} 
{194A50A5-8B26-4577-A5C5-D5FE8EFB0397} 
{A6CC757A-A63E-4B3D-90A4-9F8AB3C812D5} 
{BB8A7472-8DC3-4CA5-8062-648278EFBCB1} 
{98AFEE38-0D0A-4120-837D-86F4400B2C60} 
{89E92889-EC4E-407A-936D-21EFB6BF9B9C} 
{81D308A3-9E22-402C-8DC1-C9D24608D158} 
{DEFD1D55-BA6C-4BE7-A83E-20049A7A022B} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

1324 Nocek duży Myotis 

myotis 
B  20 

{20A0C89D-4916-412E-8367-D2FDD8C17463} 
{8CF6FEBC-3A99-476F-8C12-8B4B255F71CA} 
{AA51EEC6-0937-4434-8A03-892B63612FB2} 
{91601549-9F96-4FF3-AD4A-FA08D385CF0A} 
{C5D7A975-964E-4768-BCD3-52A59BB6CD62} 
{F2E11D8B-D1D4-418E-9082-F1B14E046F90} 
{23E08171-6E7D-4D6C-9599-6CC901A11044} 
{697808B4-E946-4F2B-A238-BAAB8D708104} 
{90DF03D8-7C8D-4292-96DB-B94C2F460AED} 
{77798CB1-738D-483A-8CB1-3CC21C37763C} 
{EE8D3AFF-124D-45EB-8080-AB69657EA081} 
{F37816BE-67F4-440F-903A-831AFA23D41A} 
{1FD898F7-09A7-450A-B74A-7D001780B353} 
{AB08B517-CD6D-4494-8DEF-82BFD4FD1C2C} 
{E5F36E48-1C19-4F20-950B-B6119230C1FC} 

Dobry  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{E62F0C75-BF41-4E44-A339-154BAC385D72} 
{592989F1-7000-4815-95A4-AFCA4BC33474} 
{D914762F-95B2-44C3-B72C-AA93C1A97068} 
{8CF49A55-35D8-49DF-BEC0-7B61947EBD08} 
{6C65A4DA-7108-4426-A377-34483557FD7D} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

1337 Bóbr europejski 

Castor fiber 
B  85 

dolina Odry na całej długości obszaru: 

{1083DD23-A686-4620-BE14-CF90547FFFF1} 
{3A6F12A4-BD9A-4C7C-A7FE-F7CB8CE1B0B7} 
{1132E9F0-D627-41EC-8598-E4AF1531375D} 
{71559CC7-B927-4F40-AC12-FCA9C34E3C9D} 
{22A986D3-61A7-4530-B11F-32D976AF1644} 
{E3E842DB-60A4-462C-8D7B-B72BCDA0A586} 
{1029D6F1-009B-4E40-AB2E-9ABF91367D20} 
{8494232D-5A1F-4EC4-A779-EA80143EF0FF} 
{FCCD123B-7A48-4E43-81FC-3CA011AD8830} 
{5AB47C1B-916C-4464-A2DD-DA1C433A7F12} 
{236F40A7-F1B3-467B-91CB-5BE2A4C95C7F} 
{7F900D31-52A5-455A-B99F-13BB4846C709} 
{E321BA39-F7E3-4261-A2E9-55BF3ED99A20} 
{CED832B4-CB82-4F33-861C-EACB405D020C} 
{3C64E78C-5CBE-4A02-A78E-A0BA8481C418} 
{D942D752-7A17-412F-9C41-0BD56BCD1C48} 
{09F4D3CC-6F85-4ADC-8ECD-F1D42FC53721} 
{CCFA7ACD-D918-4882-8806-AB213F5BDF86} 
{A048A589-6525-4C99-A962-3CBFE23BADB6} 

Dobry 

Gatunek stosunkowo 
dobrze rozpoznany w 
okresie 2010-2011; 

obecnie zweryfikowany 
częściowo  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{2202DAAB-FB18-451A-8B57-4A5BC1A9AD26} 
{7C6D0130-33DB-43BB-AF13-BB3DE41AFD67} 
{C6E6498A-A6D4-426E-867C-4B82D04F5E98} 
{7FC3E67B-6C6B-48DC-AE53-C5C4D8DC9329} 
{3C1C4859-F50C-4576-855A-9118E57735B4} 
{55E722C6-FD9F-4825-A509-DD4CE829E509} 
{4A39648E-149F-4FB6-970E-F73A231FE701} 
{20CB8C4D-3368-47FF-88F3-90CF6A68C886} 
{FC7DC50B-4387-4496-AF54-00917A296273} 
{C284AEAD-0CE7-4BA1-B04B-3E056284D809} 
{552FF9D7-5F9F-4E8C-9549-3CAC25551E69} 
{4184E203-3C08-47DD-9BE8-CAC512FF82FE} 
{8BC767B0-FECD-45D7-A5B9-E02AD18AE896} 
{BAE8A8C1-F33E-4703-81C3-C9EF6ED57220} 
{4CA4DF74-3F6C-4C84-A4D7-715D619BF586} 
{4C21A179-F173-4717-8DF9-7D7243A6789B} 
{5AB0CDD9-02C1-4813-9914-ACD496E48D19} 
{4FFE8222-AF57-4ABC-A50B-50C33AAA8633} 
{5FC0980C-6FCE-484E-A124-F6C43BF60274} 

{A9612C5D-6046-4147-B4E3-84A70BA45041} 
{C21201AD-326C-464F-BD2B-2E41868AA63F} 
{08E318E1-937D-4DE7-A7D3-16ADC1A545EE} 
{7E4605BA-2D27-4F1F-BB5E-1FA5AEC58695} 
{B1606661-2326-41CC-AE3A-3CF0896AE234} 
{92E2A05A-3D06-4414-A40F-C57510239E9C} 
{5A8F66C1-7475-44E2-BD0C-DBB384826920} 
{5AA701E9-F61C-47D2-A2B4-65F4ABC16D9C} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{2DA78966-0F9E-4A65-AA24-33A2A46F3F33} 
{A6E9B48D-3409-4A80-9ADA-349B1F687DAE} 
{CCA13FD8-CCCE-44FE-B605-4A04B7888242} 
{E3349378-CD64-4734-ADBA-F495B605C610} 
{783B3E2F-C828-49C1-99C5-543557A8745A} 
{234C6AC5-79B1-4ABE-AFC7-F3D3F267C510} 
{7C0A1D7E-EB9D-4AB2-9FFB-7845391D9E6F} 
{4A8E95EF-1B0E-4173-86BE-F8A10A986AD4} 
{CAD50E7B-03C7-45C2-9788-B66F3DA19ECA} 
{3998B4D9-1031-44DB-A7FF-2EA1B48322AB} 
{CAD50E7B-03C7-45C2-9788-B66F3DA19ECA} 
{E7E20BAE-637F-4141-AE9F-CA58E71E5B70} 
{B63E5A46-1939-41CB-9C7C-AE419F1FC7F4} 
{104F9F20-6419-45CE-AEDD-B2A586C79D01} 
{A0B119D0-A341-4E95-88C8-D21F7A5EF250} 
{86DCED69-DF8B-4B8C-B4DD-536FFBF72F93} 
{E7E20BAE-637F-4141-AE9F-CA58E71E5B70} 
{83E48E55-FD2B-4E19-9EE7-BCF7CA183BFC} 
{F6FE3FA1-7B94-476F-956F-14AB17839991} 
{573951E7-B003-493A-9EEB-9429515C23E3} 

{C054231E-DD6D-4C4B-A8F2-EA593CFC6DD3} 
{3DCABCB7-04B1-45D3-9C7C-57CD4802ACA4} 
{4C8C6306-82C4-4C5F-A107-70510E56799E} 
{3E2103F1-28F4-40BB-A9C2-CD10A5538833} 
{2D72D070-5074-4A95-8193-9E6703D8BDCA} 
{C7CC22EF-C0F6-4468-959E-A41032FFBE4D} 

{09D743C2-280D-49AB-83AB-E1B1D264AA22} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{F802E571-E142-405E-8DF8-96893B8275D5} 
{1C33B34B-6B82-4873-9277-762927D1D24C} 
{B54578E5-F1F4-4F87-9E8C-7DC090B540CD} 

{C1AD7701-E3DA-4C26-8FA7-A75FAE9DFD42} 
{F5F8D73C-31EB-431E-B301-D37DEFAFEF5D} 
{B88A6317-E35F-4944-A4D4-14A7EC497051} 
{FA4E0296-04C3-4139-BCB9-6AB8BC4DF0E4} 
{2DC75050-24E2-48B0-B5F3-830DDFBF53EC} 
{DD3421F2-F486-46C2-87DA-417D4848B342} 
{6D73CD35-18A1-4BC2-9E9E-BE67CB331A6A} 
{B0247BA1-EEC5-4F57-AB1D-5D50EB519A9B} 
{B0247BA1-EEC5-4F57-AB1D-5D50EB519A9B} 
{64E2019C-7FDD-4296-9179-E7C3CA4DC25A} 
{AE631327-E613-4AA8-9174-1C396EB059FA} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1355 Wydra Lutra lutra B  21 

dolina Odry na całej długości obszaru: 
{DA9FC9BB-2D89-4E4C-86B0-88513C17677C} 
{53B64FC7-20B7-41DE-A66F-51063E0BE214} 
{8F3E5E89-447E-4054-98AB-45991AD104B4} 
{D2A39F83-A25B-4728-84DC-76ABE3A42F8A} 
{6BF67E2A-C35D-4E7A-9D61-B95B47630C2A} 
{FB3DFB64-9A82-4A23-A903-A31B334268B1} 
{BE371406-94A5-4972-9F01-DBEF694AE063} 

{E09BACEA-4F0F-455C-892B-83CE2BD149D4} 
{86C43F72-7855-4CD0-864F-F4321550D630} 
{51A45582-FE50-4E4F-88C5-35896D504C6C} 
{B5153FEE-38D5-46F8-B974-CAD8127E4BB2} 
{57AA6C99-D67D-42B5-9B46-DCE41105E511} 

Dobry 

Gatunek stosunkowo 
dobrze rozpoznany w 
okresie 2010-2011; 

obecnie zweryfikowany 
częściowo  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
{84589F14-334A-4780-86FB-348211C848D8} 

{CE39BF64-D6D7-4EA1-83A5-8AA4660DA0D5} 
{B0E514D9-0C7B-473C-ABA9-912A61B9E019} 
{756571C1-414D-43D6-89E4-CC9C2A6BFE6C} 
{A13965E0-D954-43BB-A595-10E2151CF674} 
{62F2B278-02F1-49BA-8229-661DE62B2716} 
{14F51123-B8A8-4594-AC88-FC632019A56D} 
{E894274B-B261-47A5-B596-9501048ABE23} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 
C  7 

{5BB486A9-4E49-435D-A4BB-8A86CF6F6013} 
{2B664852-0AE7-4862-B6F9-792D0AC18477} 
{EC710F3F-2911-4A1F-A0F2-CE4E5D3EF8F7} 
{E13107F2-F316-4E05-A3FA-D4C84CCD6BB0} 
{D26BCC67-C981-4FAC-B6BD-1810BDF37712} 
{3A31EE2F-D280-41F1-88E4-49858D7E7671} 
{C8E4336C-ECEF-4992-BC16-D9CF3F2A969C} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

Dobry  

1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 
B  40 

{8FF1C1D5-D6E1-48C1-80D9-5ECA31188821} 
{83E4EF34-440A-4E98-888C-FC6BB2DB89B6} 
{CF1E8C3B-9BE6-4461-B1CB-D6D1A9E731BB} 
{467F4195-802F-4189-88AE-A879AAB3DDE6} 
{514A1B91-E049-4541-9B66-2B70018F2AE9} 
{1C3461E5-7346-49F5-9681-314006A83EAA} 
{0390B4F4-A34B-4179-8383-5C30B97EF086} 
{1C3461E5-7346-49F5-9681-314006A83EAA} 
{81038937-6C37-4E5E-BA6A-84FDFEA6388D} 

Dobry 

Gatunek stosunkowo 
dobrze rozpoznany w 
okresie 2010-2011; 

obecnie zweryfikowany 
częściowo  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{923BDF3D-D21F-42AE-ADA3-9EE9021D6DF0} 
{D35F34E7-6320-4BB9-BF1D-F5F2C6C321BD 

{1B59A630-35CB-4388-AEAD-F1951D36645A} 
{463C5E00-D2F2-445C-8376-3B300397A00A} 
{A2821382-C899-4E6D-905F-CFD28D828A40} 
{E21E5B3D-F49D-47A9-BD3F-F729BEB62961} 
{E21E5B3D-F49D-47A9-BD3F-F729BEB62961} 
{D742003A-0341-46E3-AF55-6A633EE79640} 
{8C15E77C-47D0-4E56-A870-B3F3F63CE44E} 
{ABA1FCE4-EAFD-4672-AF38-4A0E78D86A7C} 
{01227744-EEEB-4461-96C0-C9C45429215E} 
{81DEAE09-C753-44EA-B8EB-5972469DFAC6} 
{68E57550-E141-4E17-B47E-EF0DBA87EE13} 
{858751B8-F078-4DFA-87E3-246DF0BAD8D5} 
{675B3A91-161C-4A49-A7BB-5347F0EE7841} 
{64EF9E24-523D-46F2-9F6B-7C3F498EBABF} 

{ADCB006D-C29B-49C1-B144-6D35E130A167} 
{6779C187-FAA3-4E40-8DAC-D0A90E4BDF01} 
{4FE7FC86-20B5-4EF1-875C-C80B4F6EDD58} 
{6963400C-106E-46F0-B07A-E66130B92F6C} 
{5F02AFBB-EDF6-4503-B9ED-6A23EAE0DE6B} 
{D445855C-A028-4695-A495-9BC68B215DC9} 
{6E6069E1-E39D-4533-AC7E-3333B4E8B122} 
{CF5986D0-C8D9-4F5B-BDC0-D35903116E3F} 
{D8851055-D014-4F14-8AE7-1E56D93ADDD4} 
{723E04B4-1FF9-4C27-9088-69D77AF64862} 
{DD7822EF-1C51-49BB-8F23-EC66EB3A3249} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{71601359-B03F-4BF7-AEC7-C0EBB4E5F014} 
{21F6A38E-FB65-4108-AA38-777E52806A51} 
{04D15796-0051-4966-80F5-2D0D33631A7B} 
{4C2B1271-50C9-42C1-B3CB-FDA2EDCB352E} 
{1CDBA5A5-3C87-42D2-BD21-55106A06354C} 
{04DB3887-0D42-4DFA-9E1C-2A69C93B8BC0} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1106 Łosoś szlachetny 

Salmo salar 
C  1 Odra w granicach obszaru Bardzo dobry 

Odcinek Odry w obszarze 
jest ważną drogą 

tranzytową. Łosoś w 
Odrze występuje 

wyłącznie w okresie 
spływania smoltów i w 

drodze na tarliska. 
Informacji o liczebności 

mogą dostarczyć 
obserwacje przepławek. 

1124 Kiełb białopłetwy 

Gobio albipinnatus 
B  1 Odra w granicach obszaru Bardzo dobry 

Zagęszczenie i struktura 
populacji są właściwe. 

Elementy siedliska 
gatunku są zachowane 

bardzo dobrze. Udział w 
zespole ryb jest zbliżony 

do 10%. 

1130 Boleń Aspius aspius B  1 Odra w granicach obszaru: Bardzo dobry Struktura populacji jest 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{1F678EBF-3C7F-4C04-B33C-D728F81653E8} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

właściwa. Zagęszczenie 
jest  małe (0,0092, 

wartość krytyczna <0,01), 
ale gatunek jest z reguły 

niedoszacowywany. 
Elementy siedliska 
gatunku są dobrze 

zachowane. 

5339 Różanka Rhodeus 

sericeus amarus 

(=Rhodeus amarus) 

B  18 

Odra, Jezierzyca, Barycz – w granicach obszaru; 
starorzecza Jeziorko Brodno w Brodnie, starorzecze 

Stara Odra w Głogowie: 

06930348-B73C-45E2-AD66-CA98B7E86033} 
{087D7996-21B6-43F5-BA33-A554DDA49FE5} 
{08FDFE27-7FA4-46FD-90AA-2DFE86C8F16A} 
{26312944-2BA3-440A-9D51-166AF64D5C12} 
{372F7FED-0892-413F-BC21-28A2FF3A0015} 
{4889F30B-7183-409D-846F-7B952D76CD2E} 
{49211862-CF9D-4957-A2CF-CFD1C322BC36} 
{59B8E7DB-F8CA-49EF-9EDF-63774C046432} 
{5EF1F3D9-FDA1-40DC-81CB-32DCA702FFC3} 
{69BBB9DE-BB9E-4B7A-A5AD-835F2E0B9A1E} 
{77D43623-FF1E-49E6-B133-A57ADC3E9EAA} 
{88ECDB01-F1BC-465A-AA2A-68D5D3A1C511} 
{8A7DCFCF-3A62-4A1B-8C8F-4A1D4B62AAC2} 
{973CF335-99A0-45C2-8480-80532429EBF0} 
{99F6482E-EFC5-44BE-BED7-EB6312863DDC} 
{9E70CA41-2E27-482C-A71F-1E9BAA0FF9EF} 

Bardzo dobry 

W Odrze: zagęszczenie i 
struktura populacji są 
właściwe. Elementy 
siedliska gatunku są 
dobrze zachowane, 

liczebność małży 
właściwa, stopień 

zarośnięcia roślinami 
niezadowalający. 

W pozostałych 
stanowiskach: 

zagęszczenie i struktura 
populacji są właściwe. 

Elementy siedliska 
gatunku są właściwe 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{CE845365-2D97-48C6-A1B8-985960A1C6D8} 
{F9FB1431-8C58-4043-91C7-03098873E407} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

1149 Koza pospolita 

Cobitis taenia 
B  13 

Odra, Cicha Woda, Jezierzyca, Barycz – w granicach 
obszaru; starorzecze Jeziorko Brodno w Brodnie: 

{18CADB53-C9A7-4432-9063-DD71E791734A} 
{23A128F8-3EC9-465E-9F82-2AC3FB255D76} 

{2DD5BFA3-271D-420A-A5A3-3EA0F8B0A281} 
{331AA4B5-4BB7-4640-9A71-E186BE6327D2} 
{5D3FBB75-B574-46F6-8048-F626A273DAB2} 
{648622ED-5643-42B4-915B-1B3B354E8875} 
{76648BA3-A545-4475-AF61-50F865ACC3B8} 
{7FF047E6-D6EE-42AA-8C7E-04C9042B7670} 

{A401F14D-AD22-4CA1-8B31-05BF8E3D9D93} 
{A485F08F-27F9-420D-9CA1-606F012DC4C7} 
{C2348D26-D5D4-443A-A5EF-9AD71A75F5E6} 
{CC9823D6-10E2-45A4-A6BD-D38C25219B5D} 

{DADE073B-1306-4CC6-9AAF-8712E5DADBAD} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 
załączniku) 

Bardzo dobry 

W Odrze, Cichej Wodzie, 
Jezierzycy: zagęszczenie i 

struktura populacji są 
właściwe. Elementy 
siedliska gatunku są 
dobrze zachowane. 

W Baryczy: Zagęszczenie 
jest właściwe. Elementy 

siedliska gatunku są 
dobrze zachowane. Dobre 

warunki rozrodu. Mała 
liczebność J i YOY może 
być pozorna – w dużej 
rzece są trudno łowne, 

zagęszczenie jest b. duże 
(>0,04 os/m2) 

W starorzeczu: 
zagęszczenie i struktura 
populacji są właściwe. 

Elementy siedliska 
gatunku są dobrze 

zachowane. Świetnie 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

zachowana populacja 
jeziorna. 

1037 Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 
B - 7 

dolina Odry na całej długości obszaru 

{df5d04c1-56af-44b9-ac5d-94071e33eeac} 
{ed76ef54-7eb6-4cf9-8d47-f52a39968313} 
{ef66eb1e-07fa-4561-afdb-189a5591413b} 
{0697de9d-f864-46d7-b88a-0a4f924f81bc} 
{c8f1a93e-da2c-40d0-8964-df32b8172f8e} 
{863a534f-0c01-4864-8b59-bf6e0b882c57} 
{1023d4e3-758e-47da-86b6-c469cccc88bb} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

Dobry  

1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 
C - 1 

stanowisko koło Lubowa: 

{fd5aec49-e633-47f2-8282-a744cd22ff5c} 
(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

Dobry  

6169 Przeplatka maturna 

Hypodryas maturna 

(=Euphydryas maturna) 

A - 26 

{d317f4ec-efbd-4e10-839e-ed690131de93} 
{d15d0cee-8efa-4efd-ad08-9ff2c121f13a} 

{d51ccab7-e32a-4cd9-bf37-1a70b4945e59} 
{cf3d3e00-18fe-4e38-82c8-47226782abfe} 
{5c44077f-0a37-4a42-89d4-5ffe3bdb83f7} 
{b6db7da8-c97e-4ffd-ad6b-4460c3ab3f8c} 
{10c8805a-efa6-4537-b22f-ec247a753300} 
{bb748c5e-4ae7-4d6e-8f63-72a5d0f06614} 
{baf0f90f-347a-4746-9316-f896b6b344db 

{92bdbf37-86bb-41e7-88dc-4103416ededf} 

Dobry  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{d6f0b853-7e01-4246-bc8b-5ecdfd79a476} 
{61167e97-b6c6-4ecf-b28a-82d9e3a52d2a} 
{99e5aee5-c167-4dd4-b868-f84005c5cbaa} 
{e730d654-4b8f-4e55-9db6-190e0074ef96} 
{7b515faf-6591-4119-93be-a2107b273dc5} 
{50252d8d-cca4-42cd-94fc-f244adb3d60d} 
{6f190c2e-3cb7-478f-960e-7f9e446ac4c9} 

{2fdabdd8-b852-4490-b954-0dcec111ba19} 
{1a08e9cd-a84b-40e7-b9f5-720222d7b2b4} 
{c73bb855-ebf6-4cac-9073-e46c193d3319 

{196fd64a-5ee3-4761-b5b6-2b8407974a99} 
{587e4318-5a7e-403a-b95c-4586d4519425} 

{7fef39f9-ae01-45b9-b2d7-a1379f631fa6} 
{4ebe4aa4-524c-4e4d-9f12-317d00940904} 
{92bdbf37-86bb-41e7-88dc-4103416ededf} 
{6967f577-df07-417b-8305-c095b86d1cda} 
(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

6179 Modraszek telejus 
Maculinea teleius 

(=Phengaris teleius) 

 

B - 22 

{e1fb42dc-8473-4d72-8191-dd47dfa9b9f2} 
{a9d791a7-8bcc-40b9-9237-160755f00d91} 
{5aaabee4-f6c5-425e-a701-ac112f8cc9d3} 
{5aaabee4-f6c5-425e-a701-ac112f8cc9d3} 
{5d2058cb-5afa-49e8-aeea-20924a50b3ae} 
{60f1681f-5495-4059-a6e7-19eaff8912c5} 
{d1a83b53-e66e-47f7-bf27-803f1c7b5e69} 

{aa709de7-b6d3-4c96-a7ec-912474730517} 
{1273f687-1ff1-4389-8519-eb9c0975cb23} 

Dobry  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{ce0fe8db-c040-44e5-8e47-0c453366fab4} 
{054484f6-3ea5-4c3e-a6a3-08c1c135821c} 

{9506ae5b-60e0-454c-9bea-9a9ab78443ed} 
{77a65c50-636f-4df2-8b4f-723bb750d657} 
{313c8876-fac8-42d3-9ab6-7196d86f3f48} 

{7da20380-d117-4e29-a7d8-b3ce3a277cd1} 
{c2690115-fde2-4fa1-ac4c-eedf727a982b} 

{4e7ba734-6440-4b67-b3e1-6932f04f153d} 
{d3a131e4-d6bd-4e83-99bc-3df3d0edba73} 
{35c6ebe1-049a-4c7b-8bc6-08c24e709767} 
{30d3465f-2f6d-4f14-a9ae-a02f2cc3b1c3} 

{00b95977-f6dc-44f4-868a-5a9b5534e609} 
{33c054fe-9586-4bf8-bff9-dea4fbaf06a9} 

{e5bb2b8e-8f86-4dc6-9ac4-6a43f90a502f} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

6179 Modraszek 
nausitous Maculinea 

nausithous (=Phengaris 
nausithous) 

C - 19 

{d317f4ec-efbd-4e10-839e-ed690131de93} 
{d15d0cee-8efa-4efd-ad08-9ff2c121f13a} 

{d51ccab7-e32a-4cd9-bf37-1a70b4945e59} 
{cf3d3e00-18fe-4e38-82c8-47226782abfe} 
{5c44077f-0a37-4a42-89d4-5ffe3bdb83f7} 
{b6db7da8-c97e-4ffd-ad6b-4460c3ab3f8c} 
{10c8805a-efa6-4537-b22f-ec247a753300} 
{bb748c5e-4ae7-4d6e-8f63-72a5d0f06614} 
{baf0f90f-347a-4746-9316-f896b6b344db 

{92bdbf37-86bb-41e7-88dc-4103416ededf} 

Średni 

Gatunek stosunkowo 
dobrze rozpoznany w 
okresie 2006-2008; 

obecnie zweryfikowany 
częściowo 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{d6f0b853-7e01-4246-bc8b-5ecdfd79a476} 
{61167e97-b6c6-4ecf-b28a-82d9e3a52d2a} 
{99e5aee5-c167-4dd4-b868-f84005c5cbaa} 
{e730d654-4b8f-4e55-9db6-190e0074ef96} 
{7b515faf-6591-4119-93be-a2107b273dc5} 
{50252d8d-cca4-42cd-94fc-f244adb3d60d} 
{6f190c2e-3cb7-478f-960e-7f9e446ac4c9} 

{2fdabdd8-b852-4490-b954-0dcec111ba19} 
{1a08e9cd-a84b-40e7-b9f5-720222d7b2b4} 
{c73bb855-ebf6-4cac-9073-e46c193d3319 

{196fd64a-5ee3-4761-b5b6-2b8407974a99} 
{587e4318-5a7e-403a-b95c-4586d4519425} 

{7fef39f9-ae01-45b9-b2d7-a1379f631fa6} 
{4ebe4aa4-524c-4e4d-9f12-317d00940904} 
{92bdbf37-86bb-41e7-88dc-4103416ededf} 
{6967f577-df07-417b-8305-c095b86d1cda} 
(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar 
B - 21 

{a04a27df-f19d-4861-ac9f-5df466110bf3} 
{80b90fdb-bd7e-4bc2-ac88-0e415d33eb1b} 
{658c016a-e40c-4c5e-a161-a556037b1b90} 
{7b28e6f6-d852-4222-9576-57012f9221c4} 
{616c5d4d-5aac-4740-bb2a-c4b04b15d17c} 
{00e8ef0b-17d0-472f-9d1a-10d6066e6a0d} 
{269f85bc-6e7c-4e93-aa7d-ca2874e67627} 

{bb364e89-bc2b-4ab6-bd36-2d7550197207} 
{10107f58-b76d-46ad-9357-a317c51c6b18} 

Niezadowalający 

Rozpoznanie prowadzono 
pod koniec maja i w 
czerwcu poszukując 

motyli dorosłych oraz w 
lipcu/sierpniu poszukując 

jaj i gąsienic na 
szczawiach 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{c3cbfe10-2d78-452a-8d42-f0693b1b18f5} 
{69b04d58-8a67-443b-832c-7f7ad2c7f47b} 
{72c2ef1f-5f6e-48a1-b7d0-29e6f3397ced} 
{6f25cf87-27d0-4fbc-a40c-a01e9cc764dc} 
{6f16f519-48bd-407f-a0c6-102d18d550bc} 
{532bf1c2-8002-4abc-b2d1-20f16b95ccbf} 
{532bf1c2-8002-4abc-b2d1-20f16b95ccbf} 
{47996ce6-b6c0-4bb7-a5de-24135b8fd4cc} 
{d1b7abbb-7df1-4c4e-853b-6dd4a209a22c} 
{27c84ab4-cad0-4d6e-aa1d-2de5503ec200} 
{7602a5bb-46e7-4063-9706-600f06b43eca} 
{1633977a-6f26-4a70-9140-fe7042b9706b} 
{a04a27df-f19d-4861-ac9f-5df466110bf3} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1074 Barczatka kataks 

Eriogaster catax 
A - 75 

{482aabc2-60df-40e0-8967-49894c002c9d} 
{c6f2cd99-402b-435f-9bf8-7f5a6cf7a0ab} 

{71f8d04b-5e77-4b21-b739-ac0d4c29af45} 
{673a0379-c5c1-42ee-9e8f-d6a475f10467} 
{3fda9fad-97d3-40d0-a03e-6d2613b12cb6} 
{e6fadc9a-c156-4946-8f51-dd5900650349} 
{5bcdab4d-2407-4d46-80c4-acf7d45ff626} 
{df5d04c1-56af-44b9-ac5d-94071e33eeac} 
{2578f2be-c47c-4c34-a99c-e50065d55a06} 
{d0d788ef-bf25-4c80-95e7-993e31870665} 
{086b9222-1c99-4251-9a96-241b5e902084} 

Średni 

Gatunek stosunkowo 
dobrze rozpoznany w 
okresie 2006-2008 i 

monitorowany w 2010-
11;  
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{da46bb8b-d0e6-4ec4-a1e8-b9964638b7f2} 
{6b26e11e-17aa-4d8f-a2c6-9a23cf0c0506} 
{c9117fa3-453d-4446-a9a5-e7c888851ff3} 
{91b4f1c0-32ac-4b12-bb44-0e3c2dbe0ad3} 
{5203a252-bd3f-4f10-9351-e91dd87309f8} 
{23e351f8-c5ff-4496-ad37-22424609aefb} 
{cdfa022d-e8ca-40c8-91b0-c998cfaf6802} 

{a9e83a62-eabb-441e-9b56-0857273e23df} 
{b559e436-b106-4c83-8e6b-9696742da240} 
{fddc1103-ef52-47b3-859e-5465f3e0d96e} 
{16139131-c91b-45ba-bac2-6bd0616708fb} 

{7fc47f19-7154-443d-81cd-ffcf78b40c06} 
{2a03428d-4d16-431f-9371-6d67346f193a} 
{10488815-966f-4e9d-a5dd-311fce5ae0e2} 
{66ca9575-69cd-4c22-9633-aa468f267aeb} 
{d9a6fe34-2e29-45f1-a576-f6db659e8063} 

{c7ab7175-44d6-478a-b517-a181d0051098} 
{037ddc4e-411e-4839-9e63-21ea01e93c66} 
{f1c284bd-775b-44e8-82c7-d518bee95452} 
{b40b8bcf-c12e-4bce-bb44-3d9bb65d75f2} 
{62d73fe1-b2cf-4f96-911e-22adc4d3e2b5} 
{206b6132-0ba9-4c4c-b0ce-7680526fc1a8} 
{f973aa6d-f328-4cb9-8e96-abb5668f8328} 
{0ff9b9fe-cd69-44c6-8ee4-f7f64d193974} 

{4dd17b6c-0161-4c57-8ada-da845097e50e} 
{b4fa3914-38db-4bce-847e-65de7986352f} 
{d3efb154-2b30-473b-a1ed-7ef04714714c} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{bb506fc1-8c18-4317-a1ef-e940a11e47e5} 
{17fc23ba-b227-4e8f-a86a-b0047276c607} 
{3abf6cea-ba51-4a45-85ef-93bef4bc8aba} 

{1df9636e-8452-4488-a402-d5fba85d9543} 
{25002998-8be9-479a-9a43-a74f130790e0} 
{d3a2b937-1829-4d3e-8d99-da4357feb980} 
1a252672-81d4-4f46-b51c-41e5639fcdf7} 
{1a252672-81d4-4f46-b51c-41e5639fcdf7} 
{c6d911d3-aa66-4e3a-a1de-ed779fe835ae} 
{54cfd345-5549-4aae-a16d-92d8f6f4af9e} 
{54cfd345-5549-4aae-a16d-92d8f6f4af9e} 

{d6167e85-b3c5-437b-8923-7d420d822a2e} 
{d6167e85-b3c5-437b-8923-7d420d822a2e} 
{4f54a432-9f76-4ad5-92cf-040e38f85604} 

{93130295-7213-444b-8d4c-e2d3b7ab10d6} 
{dec0818e-d289-4f03-9e43-916235146f4e} 
{189cb9ea-9ab9-4354-9c81-e1f14ca394fc} 
{d7cea1d7-8c3a-483f-9e46-70bbe842fc35} 
{ef611fb6-749d-47df-923f-f2ca99c0c00d} 

{5adb6eab-e13d-4a40-b6d7-ff43c67e6bba} 
{b10991c6-07fe-4a85-86ca-f604fb77a547} 
{cb839cc5-38e0-4656-9c1c-792c43a330f8} 
{73840dc2-e766-488d-b247-76ec71fc7eef} 
{490764f0-6366-44c5-92ef-da6d882a421a} 
{ae4e9540-13f8-467f-8cbd-d2401b17fbaa} 
{85528f96-5e98-4a1e-b9ed-1dc9e52770ab} 
{b54784a9-536c-468c-8a1b-4e73a09cc3d2} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{b54784a9-536c-468c-8a1b-4e73a09cc3d2} 
{2390092d-6f3c-40b5-86fc-a3b9dfa2cda2} 

{d669d260-d9ce-48ae-bdae-d97999226380} 
{18db6460-f66f-4a43-bbaa-b6b193cdca3e} 
{6ede0dcc-de1c-47cc-ad3c-bbd13add6dce} 
{6e37ca9f-c7fe-4711-9684-c847fe60676a} 

{df8e0c54-e6b0-4831-8c52-29de7e2aa696} 
{5cf7fe10-e37a-42e4-87f1-f9a739222139} 
{6eb097a2-cc3c-487b-b0bd-ef6fd913d03b} 
{6e932651-7e30-4093-90af-e2aa2a2a4327} 
{29da7944-b2c2-4571-aecd-e915a93b5ebd} 
{29da7944-b2c2-4571-aecd-e915a93b5ebd} 
{71a9d8ab-1c06-4c06-9310-faad2c35e941} 
{947e8119-1007-40df-8cb3-f0215ebc4271} 
{8d7c21ba-ba24-46a0-9b6b-033c0f68e2af} 
 (numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1084 Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 

C - 24 

{77132c1f-d214-4e1d-854e-187dfbdeaeab} 
{cb2059bb-59d6-4f63-8dfb-285bcfc2b798} 
{e96a6e79-5f79-433c-a81a-98dfbced052e} 
{22bd335c-7887-4e3c-8d7d-9b12db8f4612} 
{0b0d639f-75a4-4426-9cec-e7152c170b32} 
{f679f47c-891f-4637-b5fc-3541e36e9c86} 

{abad0c3e-bc72-438b-b0b2-4e0408ba097d} 
{316ce0f8-b87a-40ac-bb71-88c9e6cdfd06} 
{f9f7d260-d333-4aa1-ac73-a6d9d64ae69a} 
{8ce4763b-12c1-431a-8e61-dc276e14775d} 

Niezadowalający 

Rozpoznanie prowadzono 
w lipcu i sierpniu 

poszukując śladów 
obecności gatunku 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{d4e9ee8c-fc7c-40e3-93aa-0acb07b464de} 
{31947c9b-472b-4179-b1be-0792f7054079} 
{b17f02ea-9599-4f1a-bf73-84a8bec47d2e} 
{6cf103a2-2166-435f-8796-16755c08b07e} 
{a3d3167d-855b-4308-b6c5-d21ccd1412c4} 
{db0baab3-c49a-497f-b95d-b30b54851e63} 
{60b41b40-3ee2-44eb-83d0-1d34f7b88701} 
{21f65469-300a-4a94-ad32-491fc48826a6} 
{6d5bff2e-61a8-4823-9f47-87e4fa528e37} 

{6e932651-7e30-4093-90af-e2aa2a2a4327} 
{dcb0c5f1-9036-4cc9-9963-7b3b695952b2} 
{48102a07-e231-4162-9bef-45f85111155e} 
{896be2b6-a8c4-40e1-9c13-f7bdb8fc0746} 
{f4feebc7-a588-4e8d-9483-ed8fcbb26eae} 

(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

1088 Kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo 
C - 53 

{2a75127b-021f-4423-b183-cb6a9604551f} 
{e6e0e960-779e-44bd-8ef7-6323654e3020} 

{afec8a8a-8bbc-459c-bfd4-fb0f71a32b4f} 
{64266c2b-382a-445d-8673-912117e3a12c} 

{22b8c077-cf00-4e26-9f42-0ccf823d7b0f} 
{138daea8-4f61-459e-9d50-0cb89d889375} 
{dd400c92-f9b6-4c9f-b80c-6c60a631f72b} 
{8042fa07-43f6-4888-bbb1-9c6c82993c82} 
{85cc0b65-054d-4336-b191-0836cbfe634d} 
{86ce832d-2480-4091-a478-9f76a8a59163} 

Dobry 

Gatunek stosunkowo 
dobrze rozpoznany w 
okresie 2010-2011; 

obecnie zweryfikowany 
częściowo 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{67e1dbf3-8f22-4a7a-b9f5-d60d94486b92} 
{21c0da34-009e-4857-ab5d-568573406268} 
{66511a03-de76-48e8-8888-54582f3e809a} 
{ef562b27-c11e-4b8e-8d6a-fd6e7f69b09c} 
{0653ea37-13f9-4307-ac7e-c7c752662794} 

{b3abe0bc-8473-47e9-bd52-749256549983} 
{a6ef1a42-2b2a-4cb1-9a38-a324527de4a8} 
{be3d892b-802d-479b-956c-0afaffdcf22e} 

{0e58b10a-46f1-44e5-8933-e96258f9b74a} 
2294f72e-7288-440f-9763-f91e96b44cd8} 

{50526ea1-a375-42fe-93ed-4c8e8d55ee26} 
{d498d37e-4f81-47bf-ad5b-3b6a23ce46aa} 
{5b573f1c-471c-46ec-9633-9a20038921ac} 
{e7a55db5-6495-4a31-86bd-5ec6188d9aef} 
{72b43c4a-3d83-4ed4-b85f-4075f515e5a7} 
{421e6f89-8037-4907-a394-6262f3b2f05d} 
{5dce7b35-f576-41af-bb51-94f9c2380723} 

{10e25354-f848-41a2-b815-a0486b5111ad} 
{afbaae1d-23a8-4465-b8a6-c7fa61104c42} 
{26cccb59-b4c1-48ba-9deb-d6a1d64d932f} 
{f2659e7e-be31-4505-8bd2-275cd22c3135} 
{bbcf42e2-a528-4cd9-b2b1-e41e33eb9f8d} 
{fb58d464-0882-479a-8fa7-43136a835a0d} 
{01c7cce9-7f83-43ac-9e53-609c37a5132c} 
{4034c210-c3e4-4e6f-9b2d-2c8421d34bbe} 
{2774cbc2-4856-40f2-9c30-42c281b555dd} 
{b30c56e6-2383-47f5-981e-764523baea82} 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

{f97429d2-23c0-4611-9744-79852ecf2b37} 
{c1705360-143a-4077-b426-1d9e845e9954} 
{ed25026e-d37e-418e-8ee9-414d76618cbf} 
{2b53594f-19ad-4d3d-a58e-83d57c3124b7} 
{b89053a0-6338-4e75-ac0c-e55578dfa0c0} 
{aa17fda4-d339-4b9e-8b17-8bef22293cd3} 
{885c4d98-98eb-440a-8a6f-048a1b2392ea} 
{108292c3-cad7-4510-9eaf-3edf340c729d} 
{f24ebd64-66bc-466f-81cb-582ef1c5692d} 
{1f0fd72f-8dc8-47bf-9b8e-b5ce1851b1d4} 

{58712840-97fb-4626-9982-a2581d874613} 
{3298e0a6-b83c-403f-b8a5-a53e8e9b9741} 
{64471b9a-7f2d-4ce2-a4e0-88ec1218e1cf} 

{1e05aa97-6565-4d19-8872-335364477d7c} 
{0ea845eb-4996-425d-a374-cd8cce0c3d33} 
{bffe1ce2-d1ac-4c68-bc71-c0be5a1a4095} 
(numery działek ewidencyjnych podano w 

załączniku) 

 

2.6.1 Siedliska przyrodnicze występujące na terenie obszaru 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami ze związków Nymphaeion, Phragmition 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko występuje w obszarze w postaci licznych starorzeczy położonych w strefie zawala i międzywala na całej długości doliny Odry w obszarze, 

większość stanowisk przypada jednak na odcinek Ścinawa-Głogów. Są to zbiorniki róznej wielkości o charakterze zdecydowanie eutroficznym i zwykle 

dobrze rozwiniętej roślinności typowej dla starorzeczy. W toni występują zbiorowiska nimfeidów, takie jak zespół grzybieni i grążela żółtego Nupharo-



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

128 
 

Nymphaeetum, zespół żabiścieku i osoki aloesowatej Hydrocharitetum morsus-ranae, zespół kotewki orzecha wodnego Trapetum natantis tworzące 

układy kompleksowe ze zbiorowiskami drobnych roślin pleustonowych: rzęsy drobnej i spirodeli Lemno-Spirodeletum polyrhizae, salwinii pływającej 

Lemno-Salvinietum natantis, rzęsy trójrowkowej Lemnetum trisulcae. Z roślinności zanurzonej najczęściej obserwowane były zbiorowiska rogatka 

sztywnego, moczarki kanadyjskiej, rdestnicy połyskującej (Ceratophylletum demersi, Elodeetum canadensis, Potametum lucentis). Strefę szuwarów budują 

pospolite zbiorowiska typowe dla siedlisk eutroficznych: trzcinowiska Phragmitetum australis, zespół manny mielec Glycerietum maximae i turzycy 

zaostrzonej Caricetum gracilis. 

Stanowiska o najlepiej wykształconej roślinności to duże starorzecza o nasłonecznionej toni, urozmaiconym reliefie i linii brzegowej. Starorzecza 

zacienione z reguły cechują się uboższą szatą roślinną. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk z 2010 i 2011 r. (Wilk-Woźniak E. i in. 2010, Wilk-Woźniak E. i in. 2011) stan siedliska 3150 w sieci Natura 2000 na 

obszarze Polski w regionie kontynentalnym dla ok. połowy stanowisk oceniono jako niezadowalający (U1), natomiast dla 25% w r. 2010 i 14% stanowisk w 

r. 2011 jako zły (U2). Przyczyną niskich ocen są głównie zniekształcenia wywołane silną antropopresją: spływ ścieków i biogenów z pól, nadmierne 

wykorzystywanie w celach rekreacyjnych. W przypadku starorzeczy pogorszenie stanu zachodzi często wskutek ich szybkiego wypłycania i zarastania. 

Należy dodać, że stanowiska oceniane stosunkowo wysoko to właśnie starorzecza na obszarach słabiej zaludnionych lub trudno dostępnych.   

Ranga w obszarze 

Obszar „Łęgi Odrzańskie” jest z pewnością jedną z najważniejszych ostoi tego siedliska w południowo-zachodniej Polsce. Zinwentaryzowano dotąd ok. 270 

ha tego siedliska, w rzeczywistości zaś jego powierzchnia jest z pewnością większa. Liczne starorzecza o bogatej roślinności, z licznymi stanowiskami 

gatunków rzadkich i chronionych (grążel żółty Nuphar luteum, grzybienie białe Nymphaea alba, salwinia pływająca Salvinia natans i umieszczona w 

Polskiej Czerwonej Księdze Roślin kotewka orzech wodny Trapa natans) stanowią niezwykle cenny element ekosystemu doliny rzecznej, służą jako 

środowisko życia, żerowisko, godowisko lub zimowisko dla wielu gatunków roślin, ryb, płazów, stawonogów i innych organizmów. Szczególne znaczenie 

mają tutaj starorzecza leżące w strefie międzywala, regularnie „odświeżane” i zasilane nowymi populacjami organizmów przez zalewy rzeczne. Siedlisko 

3150 jest jednym z najważniejszych przedmiotów ochrony obszaru. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania siedliska 3150 w obszarze oceniano dla większości badanych stanowisk jako właściwy FV, rzadziej jako niezadowalający U1 (zbiorniki 

mniejsze, silnie zarastające lub zacienione). O wysokiej ocenie decydowała dobrze rozwinięta roślinność z udziałem gatunków chronionych i brak 

wyraźnych zniekształceń, trzeba jednak brać pod uwagę, że z powodu braku odpowiedniej aparatury nie prowadzono badań typowo hydrologicznych: 

pomiaru przewodności elektrycznej wody i badań planktonu, które rzuciłyby więcej światła na jakość wody. Z pewnością starorzecza są zbiornikami silnie 

eutroficznymi i intensywny dopływ biogenów, na jaki narażone są zbiorniki na terenach rolniczych i w strefie międzywala, stanowi zagrożenie ich 
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przeżyźnienia i przyspieszonego zarastania. Większe starorzecza w pobliżu osiedli są także narzone na intensywne penetrowanie przez wędkarzy i 

grillowiczów, co stwarza ryzyko zanieczyszczenia zbiornika i niszczenia roślinności przybrzeżnej. 

Starorzecza są także narażone na spadek poziomu wód wskutek melioracji gruntów lub prac hydrotechnicznych w dolinie Odry, co również przyczynia się 

do ich przyspieszonego zarastania i lądowienia. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- intensywny dopływ biogenów z terenów rolniczych i w czasie zalewów Odry; 

- prace melioracyjne i hydrotechniczne w obrębie dolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Jedno ze starorzeczy w Łęgach Odrzańskich (fot. A. Kazuń) 
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Fot. Kotewka orzech wodnyw  jednym ze starorzeczy (fot. A. Kazuń) 
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Fot. Salvinia w starorzeczu w Tarchalicach (fot. A. Kazuń) 

 

 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

Krótka charakterystyka 

Występowanie siedliska 3270 stwierdzono przy korycie Odry na odcinkach z ostrogami a także na brzegach łach i starorzeczy mających połączenie z 

korytem rzeki oraz na pojedynczym stanowisku na Średzkiej Wodzie w pobliżu jej ujścia do Odry. W płatach dominują okazałe nitrofilne gatunki terofitów i 

amfifitów, takie jak rdest kolankowy Polygonum lapathifolium, rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper i rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia. 

Gatunki charakterystyczne siedliska osiągają największy udział w płatach przy korycie i łachach Odry; są to babka wielonasienna Plantago intermedia, 
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płesznik pospolity Pulicaria vulgaris, komosa czerwonawa Chenopodium rubrum, komosa wielonasienna Chenopodium polyspermum, cibora brunatna 

Cyperus fuscus, namulnik brzegowy Limosella aquatica, szczaw nadmorski Rumex maritimus i jaskier jadowity Ranunculus sceleratus. Również na tych 

stanowiskach zaznacza się największy udział gatunków antropogenicznych, takich jak chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli i gatunki obcego 

pochodzenia: uczep amerykański Bidens frondosa i miłka owłosiona Eragrostis pilosa. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Brak danych monitoringowych dla tego siedliska. 

Ranga w obszarze 

Płaty siedliska 3270 z natury swojej mają charakter nietrwały, uzależniony od okresowych zalewów i niżówek rzecznych, z tego względu trudno prowadzić 

regularne badania stanu siedliska. Jest to siedlisko w Polsce bardzo słabo zbadane. Obszar „Łęgi Odrzańskie” jest być może jedynym na Dolnym Śląsku 

obszarem chronionym, na którym odnotowano występowanie tych interesujących i cennych jako element bioróżnorodności doliny rzecznej zbiorowisk 

roślinnych.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania siedliska w obszarze oceniono dla większości stanowisk jako zły U2 lub niezadowalający U1, przy czym wszystkie stanowiska przy korycie 

Odry otrzymały ocenę U2 ze względu na silną ekspansję gatunków antropogenicznych wskutek przeżyźnienia siedliska. Za najlepiej zachowane uznano 

stanowisko przy łasze między Droglowicami a Wojszynem w Pradolinie Głogowskiej. Rozwinięte przy odnogach i zatokach łachy jest mniej narażone na 

kontakt z zanieczyszczonymi wodami Odry, przy czym gatunki diagnostyczne dla siedlsika występują licznie i obficie. 

Oprócz przeżyźnienia i ekspansji gatunków obcych potencjalne zagrożenie dla siedliska stanowią wszelkie prace regulacyjne przy korycie Odry i zmiany w 

rytmie zalewów. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- przeżyźnienie i ekspansja gatunków obcych w wyniku zalewania zanieczyszczonymi wodami Odry; 

- prace regulacyjne i hydrotechnicze przy korycie Odry, zmiany w rytmie zalewów. 
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Fot. Zalewane muliste brzegi rzek (fot. A. Kazuń) 
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Fot. Zalewane muliste brzegi rzek (fot. A. Kazuń) 
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Fot. Pulicaria vulgaris (fot. A. Kazuń) 

 

 

6210 Murawy kserotermiczne (klasa Festuco-Brometea) 

Krótka charakterystyka 

W obszarze „Łęgi Odrzańskie” brak siedlisk typowych dla występowania muraw kserotermicznych, odnaleziono jednak kilka płatów, które, choć z 

fitosocjologicznego punktu widzenia mają charakter kadłubowy, spełniają podstawowe kryteria siedliska 6210. Jeden z nich (ID 1) to fragment terenów 

łąkowych koło Przedmościa. Z gatunków diagnostycznych siedliska występują tam przetacznik kłosowy Veronica spicata, wilczomlecz sosnka Euphorbia 
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cyparissias, wiązówka bulwkowata Filipendula vulgaris, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides i goździk 

kartuzek Dianthus carthusianorum, liczne też są ciepłolubne przytulia właściwa Galium verum i gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum. Płat ten jest 

niestety od kilku lat nieużytkowany, w związku z czym zarasta silnie gatunkami ekspansywnymi, takimi jak rzepik letni Agrimonia eupatoria, jeżyny Rubus 

spp., ostrożeń polny Cirsium arvense, trzcinik piaskowy Calamagrostis epigeios. Pojawiają się też kępy nawłoci Solidago gigantea. Pozostałe dwa 

stanowiska znajdują się na południowo-wschodnich zboczach wałów przeciwpowodziowych Odry w rejonie Przyborowa i Orska. Cechują się one również 

obfitym występowaniem gatunkow kserotermicznych takich, jak wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, przytulia właściwa Galium verum, wiązówka 

bulwkowata Filipendula vulgaris, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, turzyca wczesna Carex praecox i rzadszym goździka kartuzka Dianthus 

carthusianorum oraz przetacznika kłosowego Veronica spicata. Niestety również na wałach w wielu miejscach koszenie odbywa się zbyt rzadko, by 

zapobiec wkraczaniu gatunków ekspansywnych takich, jak trzcinik piaskowy Calamagrostis epigeios czy wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare a także 

pojawianiu się siewek drzew i krzewów, najczęściej dębu szypułkowego i tarniny. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Brak danych monitoringowych dla tego siedliska. 

Ranga w obszarze 

Z powodu braku siedlisk właściwych dla muraw kserotermicznych stanowiska w obszarze są niewielkie powierzchniowo i kadłubowo wykształcone. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania siedliska w obszarze oceniono jako zły lub niezadowalający z powodu zarzucenia uzytkowania płatów i wkraczanie gatunków 

ekspansywnych. Brak też najkorzystniejszego dla zbiorowisk murawowych użytkowania, czyli ekstensywnego wypasu. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- zarzucenie użytkowania płatów; 

- wkraczanie gatunków ekspansywnych rośłin zielnych oraz drzew i krzewów 
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Fot. Murawy kserotermiczne (fot. A. Kazuń) 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko to odnaleziono na śródleśnych łąkach w rejonie Miękinii i Malczyc oraz na łąkach koło Glinian, w poprzednich latach (Bobrowicz 2008) notowano 

także niewielkie płaty w rejonie Pogalewa i Szaszorowic. Roślinność reprezentuje tu zespół Molinietum caeruleae w postaci typowej dla żyznych 

drobnoziarnistych gleb nadrzecznych, mianowicie z udziałem gatunków charakterystycznych dla łąk selernicowych związku Cnidion dubii: selernicy 

żyłkowanej Cnidium dubium i czosnku kątowatego Allium angulosum. Poza tym w płatach występują obficie gatunki charakterystyczne i wyróżniające 

związku Molinion: olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, koniopłoch łąkowy Silaum silaus, bukwica lekarska Betonica officinalis, sierpik barwierski 
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Serratula tinctoria, oman wierzbolistny Inula salicina. Rzadko zdarzają się płaty z udziałem trzęślicy modrej Molinia caerulea. W większości płatów 

obserwowano rozprzestrzenianie się gatunków ekspansywnych, takich, jak trzcinik piaskowy Calamagrostis epigeios, ostrożeń polny Cirsium arvense czy 

wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, na stanowisku koło Glinian zaś następuje również inwazja nawłoci Solidago gigantea. 

Jeden z najlepiej wykształconych płatów siedliska 6410 odnaleiono na dość nietypowym stanowisku, bo na zboczu wału przeciwpowodziowego w 

okolicach Głoski (ID 2). Struktura florystyczna tego zbiorowiska jest nieco zaburzona przez gatunki ekspansywne, poza tym jednak cechuje się bogatym 

zestawem gatunków diagnostycznych siedliska; jest to także jedyny stwierdzony w obszarze płat z udziałem czarcikęsa łąkowego Succisa pratensis 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk z 2010 i 2011 r. (Michalska-Hejduk D. i in. 2010, Michalska-Hejduk D. i in. 2011)) stan zachowania siedliska 6410 w 

sieci Natura 2000 na większości badanych stanowisk określa się jako niezadowalający (U1) lub zły (U2). Na obniżenie oceny mają wpływ głównie wskaźniki 

takie jak udział gatunków obcych inwazyjnych, gatunków ekspansywnych, oraz ekspansja krzewów, które wzrastają w wyniku braku użytkowania łąk. 

Ocenę pozytywną FV otrzymały jedynie stanowiska na obszarach chronionych (np. parki narodowe), gdzie realizowane są programy ich ochrony oraz 

stanowiska, na których realizowane są programy rolnośrodowiskowe (np. dolnośląskie stanowisko Łąki Skoroszowskie).  

Ranga w obszarze 

Stanowiska łąk trzęślicowych w obszarze są nieliczne i zwykle niewielkie powierzchniowo, stanowią jednak cenny element bioróżnorodności doliny 

rzecznej. Występują na nich cenne gatunki roślin, takie jak kosaciec syberyjski Iris sibirica, selernica żyłkowana Cnidium dubium, czosnek kątowaty Allium 

angulosum. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania siedliska w obszarze można ogólnie ocenić jako niezadowalający U1. W większości badanych płatów obserwowano rozprzestrzenianie się 

gatunków ekspansywnych, część z nich jest obecnie wcale niekoszona. Zachowała się na nich jednak charakterystyczna dla łąk trzęślicowych kombinacja 

gatunków i przy podjęciu regularnego wykaszania większość płatów prawdopodobnie szybko osiągnie właściwy stan ochrony. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- zarzucanie ekstensywnego wykaszania łąk trzęślicowych 

- zamiana mało wartościowych gospodarczo terenów łąkowych na pola uprawne lub tereny zalesione. 

 

 

 

 

 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Łąka trzęślicowa (fot. A. Kazuń) 

 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko to występuje pospolicie na całej długości doliny Odry w obszarze przy korycie Odry i jej dopływów oraz w układach kompleksowych ze 

zbiorowiskami łęgowymi . Skartowano tylko część płatów – te, które odnaleziono w czasie badan terenowych, rzeczywisty areał siedliska w obszarze jest z 

pewnością większy. We wszystkich płatach stwierdzono zdecydowaną dominację gatunków nitrofilnych: przede wszystkim pokrzywy Urtica dioica, i w 

mniejszym stopniu ostu kędzierzawego Carduus crispus. Z gatunków charakterystycznych siedliska występują najczęściej kielisznik zaroślowy Calystegia 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

140 
 

sepium, jeżyna popielica Rubus caesius, arcydzięgiel nadbrzeżny Archangelica litoralis. Płaty są bardzo ubogie florystycznie i bardzo często obserwuje się w 

nich wnikanie obcych gatunków inwazyjnych, takich jak niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora (przenikający z sąsiednich zbiorowisk łęgowych), 

kolczurka klapowana Echinocystis lobata, niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk w 2011 r. (Mróz W. 2011), stan siedliska 6430 ocenia się jako dobry (FV) dla ok. połowy badanych stanowisk, 

połowę natomiast oceniono negatywnie (U1 i U2), przy czym na obniżenie oceny miały wpływ wskaźniki takie jak udział obcych gatunków inwazyjnych, 

udział gatunków synantropijnych i wykształcenie naturalnego kompleksu siedlisk. Badania prowadzono jednak praktycznie tylko na terenach górskich i 

podgórskich i dane te nie są reprezentatywne dla zbiorowisk niżowych. 

Ranga w obszarze 

Obszar „Łęgi Odrzańskie” jest z pewnością jedną z ważniejszych na Dolnym Śląsku ostoi tego siedliska, stanowiącego element biorożnorodnosci doliny 

rzecznej i regeneracyjne stadium roślinności łęgowej. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania siedliska 6430 w obszarze oceniono jako zły U2, a przyczyną tego jest przesuszenie i przeżyźnienie płatów spowodowane regulacją koryt 

rzecznych i zanieczyszczeniem wód. Powoduje to ubożenie i degenerację struktury florystycznej płatów, ustępowanie gatunków typowo łęgowych na 

rzecz nitrofilnych gatunków synantropijnych i obcych gatunków inwazyjnych. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- przeżyźniene płatów spowodowane zanieczyszczeniem wód rzecznych 

- przesuszenie siedlisk spowodowane regulacją koryt rzecznych  

- wnikanie obcych gatunków inwazyjnych migrujących wzdłuż doliny rzecznej. 
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Fot. Zbiorowiska okrajkowe 6430 przy łęgach (fot. A. Kazuń) 

 

 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Krótka charakterystyka 

Łąki selernicowe obserwowano w obszarze najczęściej w strefie międzywala, rzadziej na zawalu, najlepiej wykształcone płaty odnotowano jednak właśnie 

na zawalu Odry, na terasie zalewowej rzeki Średzka Woda (ID 5 i ID 7). Charakterystyczną kombinację gatunków dla siedliska w obszarze stanowią – 
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oprócz selernicy żyłkowanej Cnidium dubium i czosnku kątowatego Allium angulosum – dominujące w płatach wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, 

perz właściwy Agropyron repens, pięciornik rozłogowy Potentilla reptans. Spotykano też płaty z dominującym krwiściągiem lekarskim Sanguisorba 

officinalis; częstym zjawiskiem jest też pojawianie się gatunków łąk trzęślicowych związku Molinion, takich jak olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, 

sierpik barwierski Serratula tinctoria czy oman wierzbolistny Inula salicina. Płaty z dominującymi gatunkami związku Molinion mimo obfitego udziału 

selernicy zaliczano jednak do siedliska 6410. W większości płatów znaczny udział mają także gatunki ekspansywne: ostrożeń polny Cirsium arvense, 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, oraz typowe dla dolin rzecznych 

wilczomlecz błyszczący Euphorbia lucida i mozga trzcinowata Phalaris arundinacea. Na stanowiskach koło Głoski, Rogowa Legnickiego i Domaszkowa (ID 2, 

9 i 14) zaobserwowano także ekspansję nawłoci Solidago gigantea. 

Mimo że, zgodnie z definicją łąk selernicowych, należy się ich spodziewać na terasach zalewowych wielkich rzek, płaty występujące w międzywalu przy 

korycie Odry (ID 17-19) są zdecydowanie najgorzej wykształcone. Są to postaci kadłubowe, zwykle tylko z jednym gatunkiem charakterystycznym – 

czosnkiem kątowatym. Dzieje się tak zapewne z powodu silnego przeżyźnienia siedlisk; znacznie lepiej prezentują się płaty położone w strefie międzywala, 

ale odgrodzone od Odry kompleksami leśnymi. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk w 2011 r. (Załuski 2011) stan zachowania siedliska 6440 w polskiej sieci Natura 2000 w regionie kontytentalnym 

ocenia się ogólnie jako niezadowalający U1. Wskaźnikami wpływającymi na obniżenie oceny płatu są najczęściej gatunki dominujące, obce gatunki 

inwazyjne, gatunki ekspansywne roślin zielnych i zachowanie płatów lokalnie typowych, co świadczy o tym, ze powszechnie obserwowanym zagrożeniem 

dla tego siedliska w Polsce jest zarzucanie użytkowania kośnego, powodujące degenerację zbiorowisk łąkowych. 

Ranga w obszarze 

Obszar „Łęgi Odrzańskie” jest z pewnością jedną z ważniejszych w południowo-zachodniej Polsce ostoi tego rzadkiego i ginącego siedliska. W płatach 

występują rzadkie na Dolnym Śląsku gatunki roślin: selernica żyłkowana Cnidium dubium, czosnek kątowaty Allium angulosum, groszek błotny Lathyrus 

palustris, kosaciec syberyjski Iris sibirica. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania siedliska w obszarze ogólnie ocenia się jako zły U2. Wiele spośród badanych płatów jest obecnie niekoszonych i silnie zdominowanych 

przez gatunki ekspansywne. Płaty położone przy korycie Odry są dodatkowo nisko oceniane z powodu niskiego udziału gatunków charakterystycznych 

związku Cnidion dubii. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- zarzucanie ekstensywnego wykaszania łąk trzęślicowych 

- zamiana mało wartościowych gospodarczo terenów łąkowych na pola uprawne lub tereny zalesione. 
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Fot. Łąki selernicowe (fot. A. Kazuń) 

 

6510 Górskie i niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko 6510 występuje w obszarze głównie w strefie międzywala, największe powierzchnie zaobserwowano w rejonie Miękinii i Przedmościa, Rogowa 

Legnickiego i Domaszkowa. Badane płaty reprezentują zwykle żyzną postać siedliska z obfitym udziałem wyczyńca łąkowego Alopecurus pratensis, z 
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gatunków diagnostycznych siedliska występują rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, dzwonek rozpierzchły Campanula patula, pasternak zwyczajny 

Pastinaca sativa, kozibród łąkowy Tragopogon pratensis. Częstym zjawiskiem jest także pojawianie się gatunków siedlisk zmiennowilgotnych i 

ciepłolubnych – Allium oleraceum, Scabiosa ochroleuca, Serratula tinctoria, Inula salicina, Cnidium dubium – oraz niestety znaczny udział gatunków 

ekspansywnych (Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, Urtica dioica, Carex gracilis, Solidago gigantea). Niemal wszystkie obserwowane w terenie płaty 

są obecnie albo niekoszone albo niedawno przywrócone do koszenia. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników monitoringu siedlisk w 2011 r. (Korzeniak J. 2011) dla ok. połowy stanowisk monitorowanych na obszarze regionu kontynentalnego 

Polski stan zachowania oceniono jako niezadowalający (U1), dla ok. 30% stanowisk zaś jako zły (U2). Na obniżenie oceny wpływały najczęściej negatywne 

oceny wskaźników: gatunki dominujące, gatunki ekspansywne, obce gatunki inwazyjne, ekspansja drzew i krzewów. Negatywne oceny tych wskaźników 

wiążą się najczęściej z zaniechaniem użytkowania łąk. Stanowiska, na których stan siedliska oceniono pozytywnie (FV) – ok. 20% - znajdują się przeważnie 

w Polsce wschodniej i południowo-zachodniej. 

Ranga w obszarze 

Ze względu na znaczną zajmowaną powierzchnię i zróżnicowanie płatów siedlisko stanowi istotny element korytarza ekologicznego doliny rzecznej. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania obserwowanych w obszarze łąk świeżych oceniono jako zły U2 lub niezadowalający U1. Niemal wszystkie są obecnie niekoszone lub 

niedawno przywrócone do użytkowania, wskutek czego utrzymują się w nich liczne gatunki ekspansywne. Jaskrawy przykład stanowią obszary łąkowe 

między Miękinią i Przedmościem, obecnie nieużytkowane i silnie zarastające szuwarami, gdzie jeszcze niedawno (Bobrowicz 2008) obserwowano rozległe 

płaty łąk świeżych.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- zarzucanie ekstensywnego wykaszania łąk; 

- zamiana terenów łąkowych na pola uprawne lub tereny zalesione. 
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Fot. Łąki świeże (fot. A. Kazuń) 

 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

Krótka charakterystyka 

Grądy występują powszechnie w całym obszarze głównie w strefie zawala Odry, największe powierzchnie zajmują jednak na odcinku Miękinia-Ścinawa. Ich 

powierzchnia zinwentaryzowana do tej pory wynosi ok. 2170 ha, w rzeczywistości prawdopodobnie jest większa. W drzewostanie dominuje zwykle dąb 

szypułkowy Quercus robur, mniejszy udział ma lipa drobnolistna Tilia cordata, udział graba zaś zwykle nie przekracza kilku procent, występuje za to obficiej 

w podroście. Poza nim warstwę krzewów tworzą także podrosty dębu i lipy oraz głogi i klon polny Acer campestre. W runie występują gatunki 

chrakterystyczne dla grądów, takie jak kupkówka Aschersona Dactylis aschersoniana, fiołek leśny Viola reichenbachiana, świerząbek gajowy 
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Chaerophyllum temulentum, wiechlina gajowa Poa nemoralis, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, jednakże we wszystkich obserwowanych płatach 

zachodzi w mniejszym lub większym stopniu ekspansja niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora.  

W niektórych płatach (ID 3, 4, 16-20, 41) występują także wprowadzone sztucznie obce siedliskowo gatunki drzew: najczęściej jest to sosna, sadzona 

niekiedy na znacznych powierzchniach, rzadziej świerk, modrzew europejski, robinia akacjowa. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badań monitoringowych dla siedliska 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny nie prowadzono, monitorowane były natomiast stanowiska 

siedliska wikaryzującego, grądu subatlantyckiego 9160 (Pawlaczyk P. i in. 2010). Stan przeważającej większości stanowisk tego siedliska oceniono jako 

niezadowalający (U1), a najniżej ocenianymi wskaźnikami były: ilość martwego drewna (zwłaszcza wielkowymiarowego), wiek drzewostanu, struktura 

pionowa i wiekowa oraz udział graba. Są to typowe dla polskich lasów zniekształcenia spowodowane gospodarką leśną. 

Ranga w obszarze 

Obszar „Łęgi Odrzańskie” jest jedną z ważniejszych w regionie ostoi siedliska 9170, zajmuje ono powierzchnię ponad 2000 ha i jest jednym z 

najważniejszych przedmiotów ochrony. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania grądów w obszarze oceniono ogólnie jako niezadowalający U1 ze względu przede wszystkim na zbyt małą ilość martwego drewna, 

ekspansję Impatiens parviflora w runie, i w części płatów udział gatunków obcych siedliskowo w drzewostanie, głównie sosny i świerka. Często też 

spotykana jest fragmentacja zbiorowisk leśnych przecinkami i drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi oraz brak lub zbyt mała ilość starodrzewu. Jest to 

spowodowane tym, że wiele płatów jest obecnie w przebudowie. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- usuwanie martwego drewna 

- ekspansja niecierpka drobnokwiatowego w runie. 
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Fot. Grąd środkowoeuropejski (fot. A. Kazuń) 

 

 

 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe 

Krótka charakterystyka 

W obszarze występują trzy podtypy tego siedliska: 91E0-1 i 91E0-2, łęgi wierzbowe i topolowe, występują w międzywalu Odry, oraz podtyp 91E0-3, łęg 

olszowo-jesionowy Fraxino-Ulmetum. Ten ostatni podtyp stwierdzono na kilku niewielkich powierzchniowo stanowiskach na zabagnionych terenach 

łąkowych koło Przedmościa, są to płaty o młodym drzewostanie olchowym i słabo rozwiniętej charakterystycznej kombinacji gatunków wskutek słabego 

zasilania wodnego. Natomiast łęgi wierzbowe i topolowe notowane są dość często w wilgotnych miejscach przy korycie Odry, głównie na odcinku 
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Ścinawa-Głogów. Mają one zwykle postać regeneracyjnych stadiów zbiorowisk leśnych – skupień stojących z rzadka starych drzew (głównie wierzb Salix 

alba i S. fragilis) i podrastających pomiędzy nimi młodych. Runo budują występujące często facjalnie gatunki szuwarowe: manna mielec Glyceria maxima, 

trzcina pospolita Phragmites australis, turzyca zaostrzona Carex gracilis, a także pokrzywa Urtica dioica i inne gatunki ziołoroślowe: jeżyna popielica Rubus 

caesius, przytulia czepna Galium aparine. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badania monitoringowe siedliska *91E0 prowadzono w latach 2006-2008. Dla ponad połowy monitorowanych stanowisk stan zachowania oceniono jako 

niezadowalający (U1), dla jednej czwartej zaś – jako zły (U2). Ocenę pozytywną (FV) otrzymało tylko 20% stanowisk. Najgorzej ocenianymi wskaźnikami 

były: naturalność koryta rzecznego, obce gatunki inwazyjne, wiek drzewostanu, naturalne odnowienie, pozyskanie drewna. Obecność zniekształceń 

siedliska stwierdzono we wszystkich badanych obszarach Natura 2000. Ich główną przyczyną są wszelkiego rodzaju prace regulacyjne i hydrotechniczne w 

dolinach rzecznych, a także zbyt intensywna gospodarka leśna. 

Ranga w obszarze 

Obszar jest bardzo ważną w kraju ostoją szczegónie dla podtypów 91E0-1 i 91E0-2, łęgów wierzbowych i topolowych. To bardzo rzadkie obecnie i cenne 

pod względem ekologicznym siedlisko jest tu notowane na 37 stanowiskach i dość znacznych powierzchniach (łącznie ok. 550 ha). 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania łęgów wierzbowych i topolowych w obszarze oceniono jako zły U2, głównie ze względu na fragmentaryczny i inicjalny charakter 

zbiorowisk. Naruszone są również stosunki wodne wskutek regulacji rzeki i melioracji gruntów i to dotyczy wszystkich podtypów. Łęgi wierzbowe i 

topolowe nad Odrą są jednak dość regularnie zalewane i przy właściwej ochronie zachowawczej ich perspektywy ochrony nie są złe. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- spadek uwilgotnienia lub zniszczenia mechaniczne płatów wskutek prac regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych w obrębie doliny, a także 

erozji wgłębnej Odry. 
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Fot. Łęgi 91E0 w Boraszynie (fot. A. Kazuń) 

 

 

 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe  

Krótka charakterystyka 

Większe i mniejsze płaty łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych występują powszechnie w całym obszarze, przede wszystkim jednak w międzywalu Odry. 

Dzrewostan jest głównie dębowy z domieszką wiązu szypułkowego Ulmus minor, klonu polnego Acer campestre, wierzb, topól lub lipy drobnolistnej Tilia 

cordata. W warstwie krzewów obserwuje się często – szczególnie w międzywalu – podrastające wiązy Ulmus laevis i U. minor, poza tym budują ją klon 

polny, głogi Crataegus monogyna i C. oxyacantha oraz dereń świdwa Cornus sanguinea. Runo jest zwykle zdominowane przez gatunki nitrofilne, takie jak 
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podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata; we wszystkich płatach 

stwierdzono silną ekspansję niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, a w fitocenozach silnie pofragmentowanych lub inicjalnych także nawłoci 

późnej Solidago gigantea. Z gatunków typowo łęgowych występuje najczęściej chmiel Humulus lupulus, przytulia czepna Galium aparine, jeżyna popielica 

Rubus caesius, czartawa pospolita Circaea lutetiana.  

Większość badanych płatów wykazuje wyraźne oznaki grądowienia najczęściej w postaci obficie odnawiającego się graba lub lipy. 

Najlepiej zachowane fragmenty tego siedliska zaobserwowano w międzywalu Odry w Pradolinie Głogowskiej (ID 62, 63, 64, 72, 73). Są to płaty 

pozbawione oznak grądowienia i przynajmniej częściowo wykształcone na drodze naturalnej sukcesji oraz wyłączone z wyrębów, wskutek czego 

odznaczają się zróżnicowaną strukturą wiekową z udziałem starodrzewia oraz znaczną ilością martwego drewna (w tym wielkowymiarowego). 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Według wyników badań  monitoringowych siedliska 91F0 w r. 2009 i 2010 (Pawlaczyk P. i in. 2010) stan zdecydowanej większości badanych stanowisk 

oceniono jako niezadowalający, ocenę pozytywną FV otrzymało tylko 10% badanych płatów. Zniekształcenia – najczęściej w postaci zaburzonej struktury 

gatunkowej drzewostanu i runa, juwenilizacji drzewostanu i braku martwego drewna – zaobserwowano we wszystkich badanych obszarach Natura 2000. 

Ich główną przyczyną są przekształcenia dolin rzecznych w wyniku prac regulacyjnych oraz gospodarka leśna. 

Ranga w obszarze 

Obszar „Łęgi Odrzańskie” należy do najważniejszych w kraju i w regionie ostoi siedliska 91F0. Ze względu na zajmowaną powierzchnię (ponad 3000 ha) i 

duży stopień naturalności wielu płatów jest ono jednym z najistotniejszych elementów ekosystemu doliny rzecznej i jednym z głównych przedmiotów 

ochrony obszaru. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Stan zachowania badanych fitocenoz oceniono jako niezadowalający U1 lub zły U2, przy czym decydującym czynnikiem była tu zwykle zbyt mała ilość 

martwego drewna i martwego drewna wielkowymiarowego. Ocenę obniża także stan runa zdominowanego przez gatunki nitrofilne i czasem także obce 

gatunki inwazyjne.  Wiele płatów nosi też oznaki grądowienia wskutek braku lub zbyt rzadkich zalewów  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

- przesuszenie płatów wskutek regulacji koryta i erozji wgłębnej Odry  

- usuwanie martwego drewna 

- ekspansja niecierpka drobnokwiatowego w runie. 
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Fot. Podrost wiązu w  łęgu 91F0 (fot. A. Kazuń) 
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Fot. Odnowienia w łęgu 91F0 (fot. A. Kazuń) 

 
 
 
 
2.6.2 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1106 łosoś Salmo salar  

Krótka charakterystyka  

Gatunek jest dwuśrodowiskowy, anadromiczny, rozród odbywa w rzekach, żerowiska osobników dorosłych zlokalizowane są w morzu. Tarliska wystepują w 

małych wyżynnych i górskich rzekach, ikra składana jest na dnie kamienistym. Duże rzeki nie stanowią siedliska, służą łososiowi jedynie jako szlaki tranzytowe 
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między żerowiskami w morzu, a tarliskami. Migracja przez przepławki jest możliwa tylko wtedy, kiedy ich komory mają odpowiednio duże rozmiary. Wędrówki 

na tarliska rozpoczynają się latem, szczególnie podczas wysokich stanów wody. Największe nasilenia migracji tarłowych przypadają na wrzesień i październik. 

Podczas wędrówki w wodach słodkich dorosłe osobniki nie pobierają pokarmu. Tarło odbywa się od października do grudnia. Ikra jest składana w specjalne 

gniazdo tarłowe, które samica wykopuje w kamienisto-żwirowym dnie. Jedna samica składa do 20 tys. jaj. Po tarle większość osobników ginie. Drugi raz 

powtarza tarło mniej niż 10% osobników. Dorosłe osobniki spływają po tarle od grudnia do kwietnia. Narybek i młode osobniki przebywają w wodach słodkich 

przez okres 1-2 (3) lat, następnie spływają do morza. Do tarła przystępują po 1-4 latach żerowania w morzu. 

Występowanie w Polsce 

Wstępował na tarło do większości górskich i wyżynnych dopływów Odry i Wisły oraz nizinnych rzek żwirowych.   

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2010) 

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 4 stanowiskach dla 3 stanowisk jest nieznana (XX), na jednym właściwa. 

W krajowej sieci Natura 2000 – w trzech obszarach, w których prowadzono badania ocena jest niemożliwa, ze względu na niereprezentatywną ilość stanowisk 

badawczych. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest nieznany. Perspektywy dla przetrwania gatunku są trudne do określenia. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze: 

Zagrożenia rzeczywiste: J.02.05.04 zbiorniki wodne; J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (wydra, kormoran). 

 

1124 kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus  

Krótka charakterystyka  

Biologia kiełbia białopłetwego jest bardzo słabo poznana. Jest to gatunek zasadniczo rezydentny, odbywa wędrówki potamodromiczne w bardzo ograniczonym 

stopniu. Zasiedlaj strefę nurtu dużych i bardzo dużych rzek. Tarliska lokalizuje w płytkich miejscach o piaszczystym dnie. Narybek na piaszczystych płyciznach. 

Kiełb jest podatny na presję ze strony ryb drapieżnych ze względu na swoje na rozmiary nie przekraczające 15 cm. Okres rozrodu przypada na miesiące 

kwiecień i maj. Jedna samica składa do 10 tys. jaj. Osobniki tego gatunku przeżywają około 4-5 lat. 

Występowanie w Polsce 

Duże rzeki – Wisła, Odra, Warta, Bug z Narwią, San, także dolne biegi większych dopływów tych rzek. 

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2010) 

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na 2 zbadane i ocenionych stanowiska na 1 jest niezadowalająca (U1), na 1 jest niemożliwa, ze względu na 

niereprezentatywną ilość stanowisk badawczych. 
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W krajowej sieci Natura 2000 – w jednym zbadanym obszarze ocena ogólna jest niezadowalająca (U1).  

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (wydra, kormoran). 

 

1130 boleń Aspius aspius  

Krótka charakterystyka  

Gatunek drapieżny. Odbywa potamodromiczne wędrówki na tarło (w żwirowych odcinkach o dużej prędkości przepływu, powyżej 1 m/s) i na zimowiska 

(głębokie odcinki o małej prędkości przepływu). Odbywa także wędrówki pokarmowe, zbieżne z występowaniem narybku innych gatunków. Największe 

nasilenie wędrówek w maju i czerwcu. Okres rozrodu kwiecień. Jedna samica składa do 400 tys. jaj. Do rozrodu przystępuje w wieku 3-4 lat. Średnia długość 

życia 10 lat. 

Występowanie w Polsce 

Duże rzeki nizinne, także zbiorniki zaporowe i słonawe wody zalewów, a nawet jeziora. 

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2010) 

W kraju – ogólna ocena stanu zachowania w kraju na 10 zbadanych i ocenionych stanowisk na 7 jest niezadowalająca (U1), a na 3 zła (U2). 

W krajowej sieci Natura 2000 na 6 zbadanych i ocenionych stanowisk na 5 jest niezadowalająca (U1), a na 1 zła (U2). 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: J.02.05.04 zbiorniki wodne; J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (wydra, kormoran) 

 

5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus (=Rhodeus amarus) 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek składający ikrę do jamy ciała małży (ostrakofilny), preferuje gatunki z rodzaju Unio sp., Anodonta sp. i Pseudoanodonta sp. Nie odbywa wędrówek 

(gatunek rezydentny), samce terytorialne. Okres rozrodu przypada na kwiecień-lipiec. Jedna samica składa do 700 jaj. Do rozrodu przystępuje w drugim roku 

życia. Gatunek krótkowieczny (okres życia od 3 do 5 lat) o bardzo małych rozmiarach. 

Występowanie w Polsce 
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Różanka występuje obszarze całego kraju, w wodach stojących i różnej wielkości rzekach. Jej obecność zależy od obecności małży. Liczebność nie określona. W 

niektórych dolnośląskich rzekach (Barycz, Smortawa) zagęszczenie może przekraczać 100 osobników na ar.  

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2010) 

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 25 stanowiskach jest właściwa (8 stanowisk), niezadowalająca (13 stanowisk) i zła 

(4 stanowiska). 

W krajowej sieci Natura 2000 – w ośmiu obszarach, w których prowadzono badania ocena jest właściwa (3 obszary), niezadowalająca (3 obszary) i zła (2 

obszary).. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre, przy wyeliminowaniu zagrożeń.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Zagrożenia rzeczywiste: J02.02.01 bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych (niszczenie małży); K03.04 drapieżnictwo (wydra, bocian biały) 

 

1149 Koza Cobitis taenia 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek składający ikrę na rośliny (fitofilny), nie odbywa wędrówek (gatunek rezydentny). Okres rozrodu przypada na maj. Jedna samica składa do 3500 jaj. 

Dojrzałość płciową osiąga w drugim/trzecim roku życia. Jest to gatunek krótkowieczny (okres życia do 6 lat) o małych rozmiarach. Prowadzi skryty tryb życia, 

zagrzebuje się w miękkich osadach dna (piasek, ił).  

Występowanie w Polsce 

Na obszarze całego kraju w różnej wielkości rzekach i w wodach stojących. Trudno podjąć próbę oszacowania liczebności, z racji tego że koza jest gatunkiem 

trudnym do odłowienia i w standardowych badaniach ichtiologicznych z reguły jej liczebność jest niedoszacowana. 

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2010) 

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 33 stanowiskach jest właściwa (8 stanowisk), niezadowalająca (18 stanowisk) i zła 

(7 stanowisk). 

W krajowej sieci Natura 2000 – w siedmiu obszarach, w których prowadzono badania ocena jest właściwa (2 obszary), niezadowalająca (3 obszary) i 

niemożliwa, ze względu na niereprezentatywną ilość stanowisk badawczych (2 obszary). 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

156 
 

Zagrożenia rzeczywiste: J02.02.01 bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych (bezpośrednie niszczenie osobników) 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus  

Krótka charakterystyka 

Mopek jest gatunkiem związanym z lasami, występuje w okolicach lesistych na nizinach oraz terenach podgórskich. W górach spotykany jest rzadko i lokalnie. 

Wiosną samice tworzą kolonie rozrodcze liczące od 5 do ponad 100 samic, które zajmują kryjówki w szczelinach drzew (także pod odstającą korą), rzadziej w 

budkach dla ptaków i szczelinach budynków. W tym czasie samce żyją z reguły samotnie lub tworzą niewielkie kolonie, czasem w pobliżu schronień kolonii 

rozrodczych. Mopki żerują najczęściej blisko roślinności, wśród drzew lub tuż nad ich koronami, na obrzeżach lasów, w parkach, ogrodach oraz w pobliżu 

domów, często pokonując odległości do 30 km między kryjówkami i żerowiskami. Mopek na zimowe schronienie wybiera miejsca chłodne, najczęściej w 

pobliżu otworów wejściowych jaskiń i piwnic. Zimowiska są miejscami intensywnego rojenia w okresie późnego lata i jesieni i być może także wiosny. Rojenie 

pełni funkcję godową, umożliwiając spotkanie się i kopulacje osobników z wielu przestrzennie rozdzielonych populacji letnich. Jest to gatunek przez jednych 

uznawany za osiadły przez innych za krótkodystansowego migranta. Jego sezonowe wędrówki odbywają się najczęściej na odległość kilkunastu kilometrów, 

jednak niektóre osobniki pokonują trasy do 290 km (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 

Zasięg mopka obejmuje całą Polskę. Najczęściej obserwowany jest w zimowiskach (w dużych skupieniach) i na żerowiskach. Największymi jego zimowiskami na 

Dolnym Śląsku są chłodnia w Cieszkowie, piwnice pałacu w Chobieni i klasztoru w Lubiążu, sztolnia w Młotach, sztolnia w Skałkach Stoleckich, sztolnia w 

Gilowie, Jaskinia Radochowska i Jaskinia Północna Duża. Zimowiska te są jednocześnie dużymi i cennymi miejscami rojenia tego gatunku. Ze względu na 

trudności w wykrywaniu, znanych jest zaledwie kilka stanowisk kolonii rozrodczych mopka, w Dolinie Baryczy, na Przedgórzu Sudeckim i na Ziemi Kłodzkiej. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji rozrodczej mopka na badanych powierzchniach w kraju nie jest jednakowo dobry, chociaż najczęściej zadowalający. Stan siedliska wydaje się być 

na ogół w stanie niezadowalającym lub niewystarczająco poznanym, co wpływa na trudności we wnioskowaniu na temat perspektyw zachowania gatunku i 

ogólnej oceny. Zachowanie populacji zimujących osobników jest niezadowalające, głównie ze względu na stan siedlisk (Gottfried 2012). Ogólny stan ochrony w 

regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1). 

Ranga w obszarze  

Istotna. Zimowisko mopka w podziemiach klasztoru w Lubiążu jest jednym z nielicznych i największych zimowisk tego gatunku na Dolnym Śląsku. 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w okresie zimowym jest niezadowalający (U1), ze względu na stan zimowiska (podziemi klasztoru w Lubiążu), oceniony jako 

niezadowalający (U1). Liczebność mopków zimujących w podziemiach klasztoru utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie. Stan podziemi oceniono jednak 

na niezadowalający (U1), ze względu na brak otworów wlotowych w oknach i drzwiach wejściowych do podziemi.  
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Mopki stosunkowo często notowane były na żerowiskach w lasach liściastych Obszaru. Podczas prac terenowych odłowiono 1 młodego osobnika, co 

potwierdza rozród tego gatunku w obszarze. Z tych względów letnią populację mopka oraz jego siedliska  w Obszarze oceniono jako właściwe (FV). W ciągu 

najbliższych kilku lat, podczas przygotowywania planu ochrony dla Obszaru, należy uzupełnić dane o mopku w Obszarze.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwe zabezpieczenie wlotów do zimowiska oraz możliwość penetracji zimowiska w 

okresie zimowym (G01).  

Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu chemicznych środków 

ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew (B02.04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, B02.03) prowadzonej w okresie rozrodu 

nietoperzy. Stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele. Poważne zagrożenie może stanowić 

także ruch samochodowy i kolejowy (zagrożenia D01.02). na drogach krajowych przebiegających przez Obszar, co powoduje powstanie bariery ekologicznej i 

zwiększa ryzyko śmiertelnych kolizji nietoperzy z pojazdami.  

 
Fot. Zimujący mopek (Fot. J. Furmankiewicz). 

 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

158 
 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme  

Krótka charakterystyka 

Kryjówki kolonii rozrodczych nocka łydkołwosego znajdują się głównie w budynkach: kościołach, domach mieszkalnych lub budynkach gospodarskich. We 

wschodniej części zasięgu sporadycznie obserwowano w dziuplach i skrzynkach dla ptaków i nietoperzy, jaskiniach, szczelinach mostów. Kolonie liczą zwykle od 

50 do 300 osobników. Nocek łydkowłosy zimuje w jaskiniach, sztolniach, fortyfikacjach, możliwe, że w dziuplach drzew. Jest to typowy gatunek obszarów 

nizinnych, w górach spotykany jest głównie zimą. Gatunek ten związany jest z dużymi obszarami wodnymi, które stanowią jego żerowiska. Poluje nad 

powierzchnią wód stojących i wolno płynących, latając nisko nad lustrem wody i chwytając owady w powietrzu lub zbierając z powierzchni wody. Żeruje w 

odległości do 15 km od kryjówki. Może odbywać krótkodystansowe migracje (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Nocek łydkowłosy obejmuje zasięgiem całą 

Polskę, jednakże jego rozmieszczenie jest nierównomierne. Zwiększona liczba osobników występuje na niewielkich obszarach północnych pojezierzy i w Kotlinie 

Biebrzańskiej – są to stanowiska głównie samców w okresie letnim lub osobników hibernujących. W Polsce znanych jest zaledwie kilka miejsc rozrodu tego 

gatunku, głównie na Pojezierzu Suwalskim i na Pomorzu (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Na Dolnym Śląsku nocek łydkowłosy stwierdzany jest rzadko, 

głównie na żerowiskach w dolinie Odry i większych jej dopływów oraz dużych stawach hodowlanych. Znanych jest zaledwie kilka zimowisk pojedynczych 

osobników, zlokalizowanych w Karkonoszach, Górach Kaczawskich, Górach Wałbrzyskich i na ziemi kłodzkiej. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan zimowej populacji nocka łydkowłosego w Polsce na większości stanowisk oceniono jako właściwy (FV).  Stan siedliska jest właściwy tylko na 6 (spośród 15) 

badanych zimowisk. Na większości stanowisk (w tym dwóch największych zimowiskach w kraju), stan ten oceniono jako niewłaściwy. Perspektywy zachowania 

gatunku określono jako dobre na mniej niż połowie stanowisk monitoringowych w regionie biogeograficznym kontynentalnym (7/15, w tym na części obszarów 

Natura 2000). Na czterech stanowiskach oceniono je jako niewłaściwe, zaś na dwóch – jako złe (Ciechanowski 2012). 

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna. Szacowane liczebności i liczba stanowisk w Obszarze pokazują, że Łęgi Odrzańskie są jednym z ważniejszych rejonów występowania nocka 

łydkowłosego na Dolnym Śląsku.  

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w okresie letnim nie był możliwy do oceny zgodnie z metodyką GIOŚ, ze względu na brak stwierdzeń kolonii rozrodczych nocka 

łydkowłosego. Stan zachowania letniej populacji w Obszarze określono jednak jako właściwy (FV), ze względu na stosunkowo częste obserwacje gatunku nad 

rzeką Odrą i w nadodrzańskich lasach. Podczas prac terenowych w kilkunastu miejscach zarejestrowane żerujące lub przelatujące nocki łydkowłose, jednak nie 

odłowiono żadnego osobnika.  W ciągu najbliższych kilku lat należy uzupełnić dane o nocku łydkowłosym w Obszarze.  
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Fot. Starorzecza Słup (po lewej) i Dziewin (po prawej), nad którymi zarejestrowano żerujące nocki łydkowłose.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu chemicznych środków 

ochrony roślin (B04) oraz zanieczyszczenie wód i osuszanie terenu (H01, K02.03). Stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy 

i kumulację toksyn w ich ciele. Osuszanie terenu (np. wysychanie starorzeczy) prowadzi do zmniejszenia powierzchni żerowisk tego gatunku. Poważne 

zagrożenie może stanowić także ruch samochodowy i kolejowy (zagrożenia D01.02). na drogach krajowych przebiegających przez Obszar, co powoduje 

powstanie bariery ekologicznej i zwiększa ryzyko śmiertelnych kolizji nietoperzy z pojazdami.  

 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

Krótka charakterystyka 

Nocek Bechsteina jest gatunkiem ciepłolubnym i leśnym, zajmującym kryjówki głównie w dziuplach drzew. Zasiedla lasy liściaste, parki, rzadziej lasy iglaste, gdzie 

żeruje w odległości do kilometra od swojej kryjówki. Samice tworzą kolonie rozrodcze liczące przeważnie od 15 do 40 osobników. Samce prowadzą samotniczy 
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tryb życia. Nocki Bechsteina zimą występują pojedynczo lub po kilka osobników nie tworząc większych skupień. Hibernują w jaskiniach sztolniach, fortyfikacjach 

i dziuplach drzew. Gatunek ten zaliczany jest do skrajnie osiadłych, nie odbywa dalekich wędrówek. Najdłuższy znany przelot wynosi 59 km. 

Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica zasięgu nocka Bechsteina, wytycza ją linia: Cedyński Park Krajobrazowy, Wysoka, Poznań, Konewka, Puszcza 

Kozienicka, Lasy Sobiborskie. Na terenie Dolnego Śląska gatunek stwierdzany jest stosunkowo rzadko, najczęściej w zimowiskach, w których obserwowane są 

pojedyncze osobniki. Metody akustycznej identyfikacji gatunków pozwalają na coraz częstsze wykrywanie tego gatunku na żerowiskach. Duże miejsca rojenia, w 

których wielkość populacji szacuje się na kilkadziesiąt do kilkuset osobników to sztolnia w Skałkach Stoleckich oraz zimowiska w Masywie Śnieżnika (przede 

wszystkich jaskinie w rezerwacie Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie). 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji dla większości stanowisk oceniono, jako właściwy. Natomiast stan siedliska, jako nieodpowiedni, co powoduje, że ogólny stan zachowania 

gatunku jest niewłaściwy (ocena U1) lub zły (ocena U2) (Ciechnowski 2012). 

Ranga w obszarze  

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w Obszarze oceniono jako właściwy (FV) ze względu na dobry stan zachowania lasów łęgowych i grądowych w Obszarze, z licznymi 

dziuplastymi starodrzewami. Nie odłowiono żadnych osobników tego gatunku, jednak podczas prac terenowych w 2007 r. w kilku miejscach zarejestrowano 

żerujące lub przelatujące osobniki. W przyszłości należy jednak uzupełnić dane o nocku Bechsteina w Obszarze. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym, ale potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu 

chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew (B02.04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, B02.03) prowadzonej w 

okresie rozrodu nietoperzy. Poważne zagrożenie może stanowić także ruch samochodowy i kolejowy (zagrożenia D01.02). na drogach krajowych 

przebiegających przez Obszar, co powoduje powstanie bariery ekologicznej i zwiększa ryzyko śmiertelnych kolizji nietoperzy z pojazdami. Wszystkie 

wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie 

pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.  

 

1324 Nocek duży Myotis myotis  

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jest to jeden z trzech największych polskich gatunków nietoperzy. Występuje na terenach zalesionych, z reguły na nizinach i wyżynach. Jego schronieniami 

letnimi są strychy budynków, rzadziej jaskinie i sztolnie. Na zimowiska wybiera jaskinie, sztolnie i tunele. Kolonie rozrodcze mogą liczyć do 2-3 tysięcy 
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osobników. Samce żyją samotnie. Nocki duże latają z reguły nisko przy obrzeżach lasów, parków i sadów, gdzie polują głównie na ćmy i chrząszcze z rodziny 

biegaczowatych. Ich żerowiska oddalone są od kryjówek od 1,5 do 25 km. Nocek duży zaliczany jest do nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe 

wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy stwierdzony przelot wynosi 390 km) (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 

Nocek duży w Polsce wykazuje zwarty zasięg geograficzny. Występuje w południowej, częściowo w zachodniej i centralnej części kraju, oprócz rejonów 

północno-wschodnich. Obecność pojedynczych osobników stwierdzono na Podlasiu i wschodnim Mazowszu. Jest to gatunek stosunkowo często 

występujący na terenie Dolnego Śląska, najczęściej w zgrupowaniach od kilku do ponad tysiąca osobników. Najwięcej jego stanowisk odnotowano na 

terenach podgórskich. W większym rozproszeniu występuje na Nizinie Śląskiej. Największymi znanymi koloniami rozrodczymi są: kolonia we Wleniu, 

kolonia w Konradowie k/ Lądka Zdrój, kolonia w Rościszowie w Górach Sowich, kolonie w Sulistrowiczkach, Parowej i Jaszkowej Górnej. Największymi 

zimowiskami tego gatunku są jaskinie góry Połom, jaskinie i sztolnie Masywu Śnieżnika oraz sztolnie Gór Sowich.  

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

Stan zachowania nocka dużego w większości siedlisk, w przypadku zimowisk określa się, jako zadowalający (FV). Stan zachowania w stanowiskach letnich 

jest niewłaściwy (stan niezadowalający lub zły) (Kepel 2010). Ogólny stan zachowania w regionie kontynentalnym jest niewłaściwy (U1). 

Ranga w obszarze  

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w okresie zimowym jest niezadowalający (U1). Stan zimowiska oceniono na niezadowalający (U1), ze względu na brak otworów 

wlotowych w oknach i drzwiach wejściowych do podziemi.  

Stan zachowania gatunku w okresie letnim nie był możliwy do oceny zgodnie z metodyką GIOŚ, ze względu na brak obserwacji kolonii rozrodczej nocka dużego 

w Obszarze. Stan zachowania letniej populacji w Obszarze określono jednak jako właściwy (FV), ze względu na stosunkowo częste obserwacje gatunku w 

nadodrzańskich lasach. Podczas prac terenowych w kilkunastu miejscach zarejestrowane żerujące lub przelatujące nocki duże, jednak nie odłowiono żadnego 

osobnika.  W ciągu najbliższych kilku lat, podczas przygotowywania planu ochrony dla Obszaru, należy uzupełnić dane o nocku dużym w Obszarze.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowisku (G01 i G01.04) oraz zniszczenie zimowiska (G05.04). Potencjalne 

zagrożenie stanowi także niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu 

martwych i dziuplastych drzew (B02.04) oraz wycince drzew (B02.02, B02.03). Wymienione powyżej działania związane z gospodarką leśną będą wpływać na 

zmniejszenie i jakość bazy pokarmowej nocka dużego. Poważne zagrożenie może stanowić także ruch samochodowy i kolejowy (zagrożenia D01.02) na drogach 

krajowych przebiegających przez Obszar, co powoduje powstanie bariery ekologicznej i zwiększa ryzyko śmiertelnych kolizji nietoperzy z pojazdami. Wszystkie 

wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

162 
 

pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.  

 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

Krótka charakterystyka 

Gatunek ważki zaliczany do grupy reobiontów, związanych w dużym stopniu z środowiskiem średnich i dużych rzek nizinnych, na dnie których rozwój 

przechodzą larwy. Najliczniejsze populacje tego gatunku stwierdzano na rzekach o szerokości od 10 do kilkudziesięciu metrów. Na terenie ostoi optymalnym 

siedliskiem wydaje się być cała gęsto zalesiona dolina Odry (z fragmentami dna o mozaice osadów piaszczystych i drobnożwirowych)  i przyujściowe odcinki jej 

większych dopływów (np. Kaczawy, Baryczy). 

W Europie w wielu krajach odnotowano znaczny spadek liczebności, jednak w naszym kraju nie jest gatunkiem zagrożonym, a na wielu stanowiskach w 

północnej lub środkowej części kraju bywa stosunkowo częsta. Na Dolnym Śląsku stopień poznania rozmieszczenia tego gatunku jest bardzo słaby i obecnie 

duża część znanych stanowisk zlokalizowana jest na terenie SOO „Łęgi Odrzańskie”. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Na większości badanych stanowisk stan zachowania gatunku oceniono jako właściwy FV. Liczebności na stanowiskach były duże, zagęszczenia wysokie, rozkład 

populacji równomierny, pokrycie całkowite, a siedliska nieprzekształcone, optymalne lub bliskie optimum. Jednak na części stanowisk (zwłaszcza na Narwi, 

Bugu i Nidzie) stan zachowania gatunku był niezadowalający. Liczebność średnia lub niska, siedliska miejscami zachowane w złym stanie (bieg wyprostowany, 

zabudowa hydrotechniczna, zła jakość wody). Perspektywy dla zachowania gatunku i jego obecnej satysfakcjonującej liczebności rysują się korzystnie w skali 

kraju. Wpływa na to m.in. brak lub niewielkie nasilenie zagrożeń. Jednak z całą pewnością stan populacji gatunku można by jeszcze poprawić poprzez poprawę 

jakości wody (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze  

Istotna. Liczebność trzepli zielonej na terenie SOO „Łęgi Odrzańskie” wynosi od 200 do 300 osobników, rozmieszczonych na kilkunastu stanowiskach.  Populacja 

ta stanowi około 1-2% krajowej populacji tego gatunku i około 10-20 % populacji dolnośląskiej. Tutejsza populacja należy zatem do ważnych w skali kraju i 

bardzo istotnych w regionie.  

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym Obszarze jest U1 niezadowalający ze względu na umiarkowaną liczebność i zagęszczenie wylinek na kontrolowanych 

stanowiskach. Pokrycie jest całkowite, siedliska są nieprzekształcone, występuje II klasa czystości wody, ale zgodnie z metodyką monitoringu, mimo 

właściwego FV stanu siedliska i właściwej FV perspektywy ochrony, ogólny stan oceniono na niezadowalający U1.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  
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Istniejące: 

H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej 

Potencjalne: 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

 

1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 

Krótka charakterystyka 

Zalotka zasiedla bardzo szerokie spektrum zbiorników wodnych, z wyraźną preferencją do torfianek, naturalnych jezior i jeziorek (o różnej troficzności), oczek i 

bagien śródleśnych. Rzadziej zasiedla zbiorniki utworzone przez człowieka, zarastające stawy rybne, czy zbiorniki powyrobiskowe. Bardzo rzadko spotykana jest 

na starorzeczach, czy rowach i strumieniach o wolnym przepływie wody. Na omawianym terenie zajmuje jedynie 1 stanowisko - zarastające starorzecze z 

wełnianką wąskolistną Eriophorum angustifolium. Rzadkość tego gatunku na tym obszarze można wyjaśnić brakiem optymalnych siedlisk i obecnością tylko 

suboptymalnych środowisk. Nie wydaje się, żeby w przyszłości gatunek ten poszerzył areał swojego występowania w granicach ostoi. 

Gatunek w Polsce niezagrożony, a stan populacji określa się na dobry lub nawet bardzo dobry. Zagrożone wydają się być tylko niektóre lokalne populacje, które 

mogą zmniejszać swoją liczebność lub całkowicie zanikać (czynniki naturalne np. sukcesja roślinności na zbiornikach lub antropogeniczne). Do takich 

zagrożonych ekstynkcją populacji należy niewątpliwie populacja występująca na terenie ostoi. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest FV właściwy, ponieważ zasięg oceniono jako FV właściwy, populacje 

jako właściwy - FV, siedlisko jako właściwe - FV, perspektywy jako właściwe - FV (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze  

Mało istotna. Liczebność zalotki większej na terenie SOO „łęgi Odrzańskie” wynosi kilkanaście osobników (od 12-18) na jednym tylko stanowisku. Populacja ta 

stanowi mniej niż 1% krajowej populacji tego gatunku, ale może obejmować do 5 % populacji dolnośląskiej. Tutejsza populacja należy zatem do ważnych w skali 

regionu, ale „nieistotnych” w skali kraju. Z naukowego punktu widzenia, populacja ta może być uznana za cenną, ponieważ opis tego gatunku oparto na 

osobnikach pochodzących z Dolnego Śląska (istnieje duże prawdopodobieństwo, że były to osobniki z doliny Odry na Dolnym Śląsku).   

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym Obszarze jest zły – U2. Jedyne znane stanowisko jest izolowane. Liczbę samców oceniono jako nieznaną - XX, liczbę 
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wylinek jako nieznaną – XX. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Istniejące: 

H01.05 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem 

Potencjalne: 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie 

 

1052 Przeplatka maturna Euphydryas maturna  

Krótka charakterystyka 

Optymalnym siedliskiem jest łęg wiązowo-jesionowy, w strefie okazjonalnych zalewów w dolinach dużych rzek. Gatunek zasiedla skraje i luki z udziałem 

jesionu, preferując prześwietlone partie lasu, zwłaszcza fragmenty z młodymi samosiewami i odnowieniami, w pobliżu wód (starorzecza) i cieków śródleśnych.  

Ważne dla prawidłowego rozwoju gąsienic jest bogate, dobrze naświetlone runo leśne z udziałem przetaczników (Veronica spp.) lub przeńców (Melampyrum 

spp.) oraz luźny podszyt z gatunkami żywicielskimi dla larw i motyli. 

Stopień wysycenia optymalnych siedlisk szacuje się na ok. 10%, o ile za takie można uznać  całą powierzchnię siedliska 91F0. Gatunek nie zasiedla wnętrza lasu i 

zwartego drzewostanu. Suboptymalnymi siedliskami mogą być przydrożne nasadzenia i aleje jesionowe. Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk szacuje się 

na 1-2%. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako U1, populacje 

jako XX, siedlisko jako FV, perspektywy jako U1 (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w 

ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze  

Istotna. Łączna liczebność szacowana jest obecnie na co najmniej 100-120 gniazd gąsienic, co z grubsza przekłada się na około 2000-4000 (?) osobników 

dorosłych (w zależności od roku). Tutejsza populacja może stanowić około  20-30 % populacji polskiej, lecz ta nie była dotąd oszacowana.   

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono jak U1  

Stanowiska w „Łęgach Odrzańskich” są jednymi spośród ok. 40 lokalizacji znanych obecnie w południowo-zachodniej Polsce. Pomimo stosunkowo dużej 

liczebności populacji i rozległej powierzchni siedlisk, stan zachowania gatunku nie jest zadawalający. Składa się na to przede wszystkim znaczna izolacja i 
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fragmentacja populacji i słaby stan zdrowotny głównej rośliny pokarmowej – jesiona wyniosłego. Perspektywy dla przetrwania gatunku są jednak trudne do 

określenia. Populacja prawdopodobnie nie jest całkowicie izolowana, ale izolacja może się powiększać, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w 

najbliższym czasie odpowiednich badań w celu określenia genetycznej kondycji populacji.  

Powierzchnia lasów łęgowych > 3000 ha 

Liczebność populacji nie mniejsza niż 100 gniazd gąsienic (stadium L-3 do L-4) 

Wielogatunkowy las liściasty z udziałem wiązu polnego, brzostu, jesionu, dębu, olchy i grabu, domieszkowo jabłoni dzikiej i gruszy. Gatunkiem 

charakterystycznym, wymaganym dla stwierdzenia doskonałego stanu siedliska jest wiąz polny. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Gatunek prawdopodobnie zachował swój stan posiadania w granicach ostoi w porównaniu do lat 1996-1998, kiedy był poprzednio badany (bez szacowania 

populacji). Bezpośredni wpływ erozji koryta/dna Odry poniżej Brzegu Dolnego na gatunek nie został zauważony. Większy wpływ może mieć intensyfikacja prac 

zrębowych i związane z tym lokalne niszczenie siedlisk na przydrożach, uszczuplenie bazy pokarmowej i zwiększony ruch na drogach leśnych, wykorzystywanych 

przez gąsienice wiosną i motyle latem, gdyż pobierają one sole mineralne ze znajdowanych tam rozkładających się resztek organicznych. 

Zagrożenia istniejące: 

A07 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych 

B01. Zalesianie terenów otwartych  

B02.01.Zalesianie lasu po wycince (nasadzenia) 

D01.01. Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe 

I01. Problematyczne gatunki rodzime 

J03.01. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedlisk 

K03.02. Pasożytnictwo 

K03.04. Drapieżnictwo 

K04. Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 
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Fot. Las Prawikowski - stanowisko przelatki maturna  oraz przeplatka maturna (fot. A. Malkiewicz) 

 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius) 

Krótka charakterystyka 

Gatunek higrofilny. Zasiedla brzegi wód i bagien oraz podmokłe łąki, głównie trzęślicowe i świeże ze znacznym udziałem krwiściągu lekarskiego Sanguisorba 

officinalis, na jakim początkowo żerują gąsienice.  Często jego siedlisko stanowią polany w łęgach nadrzecznych, zwłaszcza fragmenty użytkowane jako łąki 

kośne. Motyle pojawiają się w okresie koniec VI – początek VIII. Gąsienice początkowo rozwijają się w kwiatostanach rośliny żywicielskiej, potem w gniazdach 

mrówek wścieklic Myrmica sp., gdzie zimują i pod koniec następnej wiosny się przepoczwarczają. Mrowiska mają formę kopczyków ziemnych, więc struktura 

siedliska i sposób zagospodarowania jest kluczowy dla utrzymania gatunku. Jest to możliwe tylko przy zachowaniu delikatnej równowagi układu zależności: łąka 

z krwiściągiem – mrowiska wścieklic – motyl – parazytoidy (istotny czynnik regulujący liczebność populacji). Rzeka i towarzysząca jej infrastruktura (wały, drogi) 

stanowi podstawowy korytarz ekologiczny dla populacji modraszków, zapewniający im ciągłość genetyczną przy stopniowej redukcji siedlisk łąkowych 

(zwłaszcza łąk trzęślicowych). Stopień wysycenia optymalnych siedlisk szacuje się na ok. 60-70%. Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk szacuje się na  10-
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20%. 

Dynamika liczebności nie jest znana, ze względu na krótki okres obserwacji i nierównomierną (rosnącą) intensywność badań. Nie znamy dokładnie sytuacji 

gatunku przed ich rozpoczęciem (2006). Prawdopodobnie wtedy był w wielu miejscach przeoczony. Obecnie prawie na wszystkich stanowiskach obserwowany 

był nielicznie lub pojedynczo, co może świadczyć o pogarszających się warunkach rozwoju w dolinie i obniżonej liczebności w stosunku do innych pobliskich 

populacji (Preżyce, Wrocław, Wzg. Trzebnickie). 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako FV właściwy, 

populacje jako FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt 

w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze  

Istotny. Gatunek występujący na terenie SOO Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, na obszarze od Brzegu Dolnego do Dziewina, najliczniej na odcinku Brzeg Dolny – 

Domaszków. Łączna liczebność ostrożnie szacowana jest na co najmniej 500 osobników (17 stanowisk). Tutejsza populacja może stanowić ok. 10% populacji 

krajowej (150 kwadratów UTM). 

Stan zachowania w obszarze  

Stanz achownaiw  obszarze jest niezadowalający U1 ze względnu na małą liczbę stanowsik. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Zagrożenia dla gatunku: 

K04.01 Konkurencja 

A03.03. Zaniechanie / brak koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

J02.12.02. Tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych 

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

Krótka 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 
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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. 

Gatunek występujący na terenie całego SOO Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, na obszarze od Brzegu Dolnego do Głogowa, najliczniej na odcinkach Słup – 

Tarchalice oraz Bełcz Wielki - Głogów. Łączna liczebność ostrożnie szacowana jest na co najmniej 500 osobników (14 stanowisk i powierzchni). Faktyczna 

liczebność populacji motyli (osobników zdolnych do rozrodu) prawdopodobnie jest nieco mniejsza ze względu na znaczną śmiertelność we wszystkich stadiach. 

Tutejsza populacja stanowi około 3,5 % populacji Polski (oceniając po wzajemnej proporcji liczby znanych stanowisk / kwadratów UTM), lecz ta nie była dotąd 

prawidłowo oszacowana. Stopień wysycenia optymalnych siedlisk szacuje się na ok. 30-40%. Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk szacuje się na  10-20%. 

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. Dynamika liczebności nie jest znana, ze względu na krótki 

okres obserwacji i nierównomierną (rosnącą) intensywność badań. Nie znamy dokładnie sytuacji gatunku przed ich rozpoczęciem (2000). Prawdopodobnie 

wtedy był w wielu miejscach przeoczony, ze względu na dość krótki czas dogodny do obserwacji motyli (maj/czerwiec, sierpień/wrzesień), duże rozproszenie 

osobników w populacjach, a być może też znacznie mniejszą liczebność i zagęszczenie populacji. Ostatnie lata (2006-2007) wskazują na tendencję wzrostową i 

zajmowanie nowych terenów i siedlisk suboptymalnych oraz przesuwanie zasięgu w kierunku południowym. 

Ranga w obszarze  

Istotna.  

Stan zachowania w obszarze  

Dzięki stosunkowo dużej liczby populacji i rozległych powierzchni siedlisk, stan zachowania gatunku jest właściwy. Na omawianym terenie nie wykonywane były 

jeszcze zabiegi ochrony czynnej. Perspektywy dla przetrwania gatunku są jednak trudne do określenia. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Zagrożenia rzeczywiste: K02.01 Obce i rodzime gatunki roślin - inwazyjne oraz ekspansywne (Solidago sp., Phragmites sp., Filipendula ulmaria, Urtica sp., itp.); 

J02.05.03 Możliwe prace melioracyjne związane z utrzymaniem i przebudową kanałów i rowów melioracyjnych; A02 Rezygnacja z koszenia łąk oraz zaorywanie 
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sporych fragmentów pod uprawy; A08 Eutrofizacja łąk poprzez spływ nawozów z pól w sąsiedztwie - powyżej cennych łąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Czerwończyk nieparek samiec (fot. A. Malkiewicz) 

 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (Phengaris nausithou) 

Krótka charakterystyka 

Motyle pojawiają się od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją początkowo w główkach kwiatowych krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, 

potem schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z gatunku Myrmica rubra, które przenoszą je do swoich gniazd, gdzie gąsienice 

odbywają swój dalszy rozwój, żywiąc się larwami mrówek. Przepoczwarczenie odbywa się w gnieździe mrówek. Motyl natychmiast po przepoczwarczeniu 

opuszcza gniazdo mrówek. Odwiedza bardzo niewiele gatunków kwiatów. Najczęściej siada na kwiatach rośliny pokarmowej swoich gąsienic – krwiściągu 

lekarskim Sanguisorba officinalis, rzadko na sierpiku barwierskim Serratula tinctoria i chabrze łąkowym Centaurea jacea. 

Gatunek występujący na terenie całego SOO Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, na obszarze od Brzegu Dolnego do Głogowa, najliczniej na odcinkach Brzeg Dolny 

– Domaszków i Mileszyn – Głogów. Łączna liczebność ostrożnie szacowana jest na co najmniej 300 osobników (14 stanowisk). Tutejsza populacja może 
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stanowić ok. 9% populacji krajowej (160 kwadratów UTM). Rzeka i towarzysząca jej infrastruktura (wały, drogi) stanowi podstawowy korytarz ekologiczny dla 

populacji modraszków, zapewniający im ciągłość genetyczną przy stopniowej redukcji siedlisk łąkowych (zwłaszcza łąk trzęślicowych). Stopień wysycenia 

optymalnych siedlisk szacuje się na ok. 60-70%. Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk szacuje się na  10-20%. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako FV właściwy, 

populacje jako FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w 

regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000”). Dynamika liczebności nie jest znana, ze względu na krótki okres obserwacji i nierównomierną (rosnącą) intensywność badań. 

Nie znamy dokładnie sytuacji gatunku przed ich rozpoczęciem (2006). Prawdopodobnie wtedy był w wielu miejscach przeoczony. Obecnie prawie na wszystkich 

stanowiskach obserwowany był nielicznie lub pojedynczo, co może świadczyć o pogarszających się warunkach rozwoju w dolinie i obniżonej liczebności w 

stosunku do innych pobliskich populacji. 

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest niezadowalający U1 – występuje 8 stanowisk i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski, a niniejsza 

populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu modraszka nausitousa. W większości stanowiska te nie są izolowane (wały p-pow.). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia 

A08 Intensywne nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy) 

B01 Zalesianie terenów otwartych 

K02 Ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje roślinę pokarmową, mrówki i 

samego motyla,  

I02 Nierodzime gatunki zaborcze - Solidago gigantea, inwazja spowodowana zarzuceniem użytkowania, 

Zagrożenia potencjalne:  

- przebudowa wałów p.poż 

 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Modraszek nausitous (fot. A. Malkiewicz) 

 

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax 

Krótka 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 
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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. Jednocześnie dla utrzymania metapopulacji 

gatunku konieczne jest zachowanie luk i korytarzy (np. wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i dróg) aby zapewnić mu ciągłość genetyczną.  

Gatunek występujący na terenie całego SOO Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, na obszarze od Brzegu Dolnego do Głogowa, najliczniej na odcinku Lubiatów – 

Bełcz Wielki. Łączna liczebność ostrożnie szacowana jest na co najmniej 2000-3000 gniazd gąsienic, co z grubsza przekłada się na około 30000-40000 

osobników (licząc w stadium larwalnym L-3). Faktyczna liczebność populacji motyli (osobników zdolnych do rozrodu) prawdopodobnie jest dużo mniejsza ze 

względu na znaczną śmiertelność we wszystkich stadiach. Tutejsza populacja może stanowić około 40-50 % populacji Polski (oceniając po wzajemnej proporcji 

liczby znanych stanowisk), lecz ta nie była dotąd oszacowana. Według wyników inwentaryzacji leśnej może to być nawet do 80% na gruntach ALP.  

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. Drugą część, ale ważną jako zaplecze 

pokarmowe stanowią zarośla przydrożne i na przytorzach, rzadziej na miedzach (siedliska suboptymalne), szczególnie w pobliżu rowów. Preferuje siedliska 

półotwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione. Nie stroni od większych przestrzeni śródleśnych i skrajów, preferując zwłaszcza 

południowe i zachodnie. Wystawa miejsc złożenia jaj ma kluczowe znaczenie dla pomyślności i tempa rozwoju larw, a to z kolei może mieć znaczenie w 

warunkach silnej konkurencji wewnątrz- i zewnątrzgatunkowej. Zapóźnione i samotne (pozbawione grupy) gąsienice podlegają silnej presji selekcyjnej za strony 

owadożerców i parazytoidów, a z drugiej strony bywają skazane na ryzykowne wędrówki w poszukiwaniu pokarmu, gdy jego zasoby się kończą (gołożery 

wywołane przez zgrupowanie foliofagów z rodziny barczatkowatych i brudnicowatych). Mimo to stan siedlisk gatunku jest dobry i są one pospolite na całym 

obszarze „Łęgów Odrzańskich”. Stopień wysycenia optymalnych siedlisk szacuje się na ok. 70-80%. Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk szacuje się na  

20-30%. 

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. Dynamika liczebności nie jest znana, ze względu na krótki okres obserwacji i 

nierównomierną (rosnącą) intensywność badań. Nie znamy sytuacji gatunku przed ich rozpoczęciem (2004). Prawdopodobnie wtedy był przeoczony, ze 

względu na dość wczesny czas dogodny do obserwacji grup gąsienic w gniazdach (kwiecień/maj), późny pojaw i słabą reakcję na światło motyli dorosłych, a być 

może też dużo mniejszą liczebność i zagęszczenie populacji. Ostatnie lata (2006-2007) wskazują na tendencję wzrostową i zajmowanie nowych terenów i 

siedlisk suboptymalnych oraz przesuwanie zasięgu w kierunku północnym. 

Gospodarka rolna wywiera negatywny wpływ – szczególnie z powodu stosowania środków ochrony roślin na które gatunek jest wrażliwy. Wysypywanie na 
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dziko odpadów komunalnych do lokalnych zagłębień terenu, oczek wodnych powoduje likwidację części siedlisk. 

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna. Populacja może stanowić około 40-50 % populacji Polski.  

Stan zachowania w obszarze  

Stanowiska w „Łęgach Odrzańskich” obecnie są jednymi z kilkudziesięciu znanych w południowo-zachodniej Polsce. Wyniki monitoringu wskazują, że stan 

zachowania gatunku na tym Obszarze jest FV właściwy, przy czym stan populacji oceniono jako FV, stan siedliska jako FV, perspektywy zachowania jako FV.  

Dzięki stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedliska, stan zachowania gatunku jest właściwy. Perspektywy dla przetrwania gatunku są 

jednak trudne do określenia. Stan populacji: minimum dwadzieścia tysięcy osobników. Kryteria właściwego stanu ochrony, uwzględniające specyfikę lokalną 

zakładają nastepujące wartości: stan siedliska gatunku: dostatecznie gęsta sieć odnawiających się zarośli tarniny i głogu na siedliskach odpowiednio 

uwilgoconych, nasłonecznionych i osłoniętych (zacisznych), starorzecza i oczka wodne, dobrze naświetlone zatoki wśród szuwarów przybrzeżnych, śródleśne 

lub usytuowane w otwartym terenie oczka wodne z zarośniętymi brzegami 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Zagrożenia rzeczywiste:  

J01.01 Aktywne wypalanie istniejącej roślinności (w tym zarośli tarniny i głogu); A08 Nawożenie (nawozy sztuczne) i pestycydy; J02.05.03 Możliwe prace 

melioracyjne związane z utrzymaniem i rozbudową systemów przeciwpowodziowych. 
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Fot. Gniazdo z gąsienicami barczatki kataks (fot. A. Malkiewicz) 

 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Krótka charakterystyka  

Pachnica preferuje stare dziuplaste drzewa liściaste, w których swój kilkuletni rozwój przechodzą larwy tego gatunku. W przypadku omawianego obszaru 

optymalnym siedliskiem są łęgi topolowo-wierzbowe oraz wiązowo-jesionowe i grądy niskie, w których występuje odpowiednia ilość starych drzew (powyżej 80 

lat), często obumierających, zaatakowanych przez grzyby, z próchnowiskami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Suboptymalnym siedliskiem są drzewostany 

młodszych klas z pozostawionymi pojedynczymi dziuplastymi drzewami. Stopień wysycenia nie jest wysoki (można go oszacować na 50-60 %) z uwagi na silne 

rozproszenie pojedynczych odpowiednich do zasiedlenia drzew (duże rozrzedzenie przestrzenne) i słabą zdolność dyspersyjną gatunku. 

Należy do gatunków saproksylobiontycznych, obligatoryjnie związanych w całym swoim cyklu życiowym, lub tylko jego części, z określonym typem lub postacią 
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martwego drewna. W przypadku pachnicy niezbędne do rozwoju są próchnowiska wewnętrzne, które powstają w starych drzewach, żywych, zamierających lub 

martwych. Wewnątrz nich swój kilkuletni rozwój przechodzą larwy tego gatunku (odżywiając się zagrzybiałym martwym drewnem), chronią się tu również 

poczwarki i imagines (postacie doskonałe). Owady doskonałe (pojawiające się od maja do września) przemieszczają się na niewielkie odległości, maksymalnie 

do 250 metrów od miejsca wylęgu, i zwykle przebywają w dziuplach. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są gatunki liściaste, a w szczególności dęby, lipy, 

buki, wierzby, topole i olchy, czyli gatunki rozpowszechnione (z wyjątkiem buka) w kompleksach leśnych na badanym obszarze. Jednakże rozproszenie i 

nierównomierne występowanie tych kompleksów oraz zwykle młody wiek drzewostanów sprawiają, że pachnica jest tu gatunkiem rzadkim, którego liczebność 

trudno obecnie oszacować. Wiadomo, że zasiedlonych jest tylko ok. 30 drzew położonych grupami dosyć daleko od siebie (poza zasięgiem dyspersyjnym 

pachnicy). 

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. W wielu krajach europejskich nastąpił zauważalny spadek liczebności pachnicy, 

który jednak nie może być odniesiony do terenu Polski z powodu braku odpowiednich danych historycznych. Można jednak założyć, że populacja krajowa jest w 

miarę stabilna i niezagrożona w dłuższej perspektywie czasu. Jednak zmiany polegające na intensyfikacji gospodarki leśnej, w tym eliminacja martwych i 

zamierających drzew, mogą w przyszłości uszczuplić krajowe zasoby i zagrozić temu gatunkowi. Należy tutaj zaznaczyć, że prawdopodobnie więcej niż połowa 

krajowej populacji tego gatunku występuje w środowiskach stworzonych przez człowieka (np. aleje przydrożne, zadrzewienia śródpolne, parki miejskie). Tym 

populacjom zagrażają odmienne rodzaje działalności np. wycinka alei przy modernizacji dróg lub zabiegi konserwatorskie tzw. „leczenie drzew”.  

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna. Liczebność pachnicy na terenie SOO „łęgi Odrzańskie” wynosi od 500 do 700 osobników, co stanowi ok. 3-5% krajowej populacji tego gatunku i 

około 15 % populacji dolnośląskiej. Populacja ta należy zatem do jednych z najważniejszych w skali regionu i kraju. 

Stan zachowania w obszarze 

Stanowiska w „Łęgach Odrzańskich” są jednymi spośród ok. 150 lokalizacji znanych obecnie na Dolnym Śląsku. Monitoring stanu populacji nie był tutaj 

prowadzony, stąd stan zachowania gatunku w tym obszarze jest nieznany (XX). 

Perspektywy dla przetrwania gatunku są trudne do określenia. Populacja prawdopodobnie jest mocno pofragmentowana i izolowana, dlatego też konieczne 

jest przeprowadzenie w najbliższym czasie odpowiednich badań w celu określenia genetycznej kondycji populacji.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Zagrożenia rzeczywiste: B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew; G05.06. Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

przydrożnych; 964 Skażenie genetyczne – populacja jest mocno izolowana; chów wsobny w  izolowanej populacji może doprowadzić do degeneracji i 

wymierania populacji. 
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Fot. Pachnica dębowa (fot. A. Malkiewicz) 

 

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

Krótka charakterystyka  

Kozioróg jest ściśle związany (na terenie Polski) z rodzimymi gatunkami dębów (głównie szypułkowym), przy czym do rozwoju wybiera stare i odpowiednio 

„grube” osobniki (powyżej 100 lat i o pierśnicy powyżej 40 cm). W przypadku omawianego obszaru optymalnym siedliskiem są tereny zalewowe (zarówno lasy, 

jak i łąki) na których rosną stare, żywe, często osamotnione i odsłonięte dęby (nie zacienione przez krzewy lub podrost drzew).  

Kozioróg dębosz występuje w parkach, zadrzewieniach wzdłuż dróg oraz na samotnie stojących lub rosnących w niewielkich skupiskach dębach. Ponadto jest 

spotykany w starych, silnie prześwietlonych dąbrowach oraz na nagle odsłoniętych obrzeżach drzewostanów. Z reguły opada drzewa stare (powyżej 100 lat) i 

grube ale zawsze żywe. Może opanowywać drzewa na prawie całej długości pnia lub też pojedyncze grube konary. Najczęściej występuje jednak w dolnej, silnie 

nasłonecznionej części pnia. Okres pojawu chrząszczy trwa od połowy maja do początku września, przy czym największe nasilenie rójki jest w czerwcu. W ciągu 
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dnia owady kryją się w otworach wylotowych w drewnie lub pod odstającą korą, natomiast są aktywne i kopulują w godzinach wieczornych. Samica składa jaja 

pojedynczo w szczeliny kory. Wylęgłe po około dwóch tygodniach larwy wygryzają w korze chodnik, w którym zimują. Na wiosnę kontynuują żerowanie w korze, 

a w lecie odżywiają się łykiem i zewnętrznymi warstwami drewna. W kolejnych dwóch latach rozwoju larwy żerują w głębi drewna. W połowie trzeciego roku 

żerowania wygryzają w drewnie łukowato przebiegające chodniki, które kończą się hakowatymi kolebkami poczwarkowymi. Łączna długość całego żerowiska 

larwalnego sięga około 1 m. Przepoczwarczenie ma miejsce pod koniec lipca lub na początku sierpnia, a wylęgłe chrząszcze zimują w kolebkach. Cykl rozwojowy 

trwa 3-4 lata, a niekiedy nawet 5 lat.   

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. W wielu krajach europejskich, w tym i w Polsce, nastąpił zauważalny spadek 

liczebności tego gatunku. W naszym kraju gatunek ten w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat wykazuje stopniowy i stały regres, obserwuje się zanik szeregu 

znanych dotychczas stanowisk. Zjawisko to jest powodowane ubytkiem bazy siedliskowej (obumieranie, niszczenie lub usuwanie starych dębów) z różnych 

powodów np.: wandalizm, obniżanie wód gruntowych, gospodarka leśna, modernizacje wałów przeciwpowodziowych, wycinka ze względów bezpieczeństwa 

lub estetycznych. Należy się niestety liczyć z dalszym kurczeniem krajowych zasobów kozioroga (dotyczy to również populacji w obrębie ostoi), o ile nie zostaną 

zahamowane wspomniane wyżej działania 

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna. Liczebność kozioroga na terenie SOO „łęgi Odrzańskie” wynosi od 750 do 1500 osobników, co stanowi ok. 5-10% krajowej populacji tego 

gatunku i około 20 % populacji dolnośląskiej. Tutejsza populacja należy zatem do jednych z najważniejszych w skali regionu i kraju. 

Stan zachowania w obszarze 

Monitoring stanu populacji nie był tutaj prowadzony, stąd stan zachowania gatunku w tym obszarze jest nieznany (XX). Perspektywy dla przetrwania gatunku są 

trudne do określenia. Populacja prawdopodobnie jest mocno pofragmentowana i izolowana, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie 

odpowiednich badań w celu określenia genetycznej kondycji populacji. Zauważono zasiedlanie drzew położonych wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także 

alei śródleśnych, niejednokrotnie odznaczających się wiekiem oraz rozmiarem drzew w drzewostanie. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Zagrożenia rzeczywiste: Szeroko rozumiana gospodarka leśna, prowadząca do wycinki zbyt dużych połaci lasów i fragmentacji siedliska. Wyznaczanie drzew do 

wycinki przez niewykwalifikowanych pracowników leśnych (istotne zwłaszcza w oddziałach zasiedlonych przez kozioroga, bardzo często brak widocznych 

otworów wylotowych). Brak procedury ochrony podczas przypadkowego ścięcia drzewa zasiedlonego przez kozioroga. B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew; G05.06. Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 964 Skażenie genetyczne – populacja jest 

mocno izolowana; chów wsobny w izolowanej populacji może doprowadzić do degeneracji i wymierania populacji. 
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1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Krótka charakterystyka  

Płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych Salamandridae i rodzaju traszka Triturus. W Polsce występuje w całej nizinnej części kraju i w piętrze pogórza i 

niskich gór (do około 600- 700 m n.p.m.). W Polsce traszka grzebieniasta została wpisana do Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek o statusie bliski zagrożenia 

wyginięciem – kategoria NT. Jej liczebność spada głównie ze względu na zanik i przekształcanie siedlisk rozrodczych.  

Traszka grzebieniasta prowadzi zmierzchową i nocną aktywność dobową. Optymalnym siedliskiem rozrodu są wody czyste, bez przepływu, dobrze 

nasłonecznione, dosyć głębokie. Kluczowe jest występowanie zróżnicowanej roślinności wodnej, w tym zanurzonej, odpowiedniej do składania jaj. W wodzie 

traszki odżywiają się pijawkami, wioślarkami, ochotkami, ślimakami, kijankami innych płazów itp. Na lądzie natomiast głównie dżdżownicami, ślimakami, 

owadami i ich larwami. Poza sezonem rozrodczym t. grzebieniasta występuje przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, bagniskach, podmokłych 

łąkach i torfowiskach. Zimuje przeważnie na lądzie, w różnych szczelinach, norach ziemnych, w mule osuszonych zbiorników, w próchniejących drzewach, 

wśród korzeni drzew lub pod grubą warstwą mchu itp. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 oceniono jako niezadowalający (U1). Stan zachowania siedlisk uznano również za niezadowalający (U1), a 

populacji za nieznany (XX). Takiej oceny dokonano w ramach: ,,Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

Natura 2000'', realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN (GIOŚ 2008).  

Ranga w obszarze  

Średnio istotna.  

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w obszarze oceniono w kategorii C. Zlokalizowano 7 stanowisk rozrodczych  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

- 

 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina   

Krótka charakterystyka  

Kumak jest gatunkiem nizinnym, preferującym ciepłe i płytkie zbiorniki wodne o bogatej roślinności: starorzecza, zalewane łąki, stawy rybne, małe jeziorka i 

oczka wodne, glinianki, żwirownie, rowy melioracyjne. Unika wody płynącej oraz zimnych i głębokich jezior. Płazy te mogą się rozmnażać nawet w niewielkich 

zbiornikach wodnych, jeśli nie są one pokryte rzęsą odcinającą dostęp światła, a presja drapieżników nie jest zbyt wielka. Przeobrażone kumaki przebywają na 
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płyciznach, toteż zbiorniki o stromych brzegach są nieodpowiednie. Kumak nizinny spotykany jest prawie wyłącznie na niżu, na południu kraju sięga do 250 m 

n.p.m. Występuje w całym kraju, z wyjątkiem Sudetów i Karpat. Żyje także w Górach Świętokrzyskich, a dolinami rzek może wnikać w obszar pogórza. 

Optymalnym siedliskiem kumaka w ostoi są płytkie, dobrze nagrzewające się akweny wodne o bogatej roślinności, jak starorzecza, oczka wodne, wiosenne i 

letnie rozlewiska rzeczne, stawy, a także zastoiska wody deszczowej na polach i łąkach. Istotnym elementem ich biotopu jest nasłonecznienie i obecność 

płycizn. Unika małych śródleśnych oczek, pokrytych szczelnym kożuchem rzęsy, o stromych brzegach.   

Stopień wysycenia optymalnych siedlisk w ostoi szacuje się na ok. 30-50%.   

Suboptymalnymi siedliskami są oczka wodne w gliniankach i żwirowniach, oraz świeżo wykopane małe stawki, kanały i rowy melioracyjne.  

Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk w ostoi szacuje się na ok. 20 %.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, za co odpowiedzialny był głównie niewłaściwy 

U1 stan siedliska a także nieznany XX stan populacji, perspektywy są właściwe FV (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Istotna. Liczebność gatunku na omawianym obszarze wynosi około 500-700 (1000) dorosłych, rozradzających się tu osobników. Kumak występuje w ostoi 

znacznie częściej niż na obszarach sąsiednich wysoczyzn i wzgórz.  

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze oceniono w kategorii B. Zlokalizowano 40 stanowisk rozrodczych  

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Od lat 1950-tych obserwuje się postępujący proces zmniejszania się liczebności kumaka nizinnego. W ostatnich dwudziestu latach proces ten przybrał na sile i 

mówi się już o znacznym spadku liczebności tego gatunku. Przyczyny spadku upatruje się w niekorzystnych zmianach siedliskowych,  spowodowanych głównie 

melioracjami odwadniającymi i chemizacji środowiska.   

Gospodarka rolna wywiera negatywny wpływ – szczególnie z powodu stosowania środków ochrony roślin na które płazy są wrażliwe. Wysypywanie na dziko 

odpadów komunalnych do oczek wodnych powoduje likwidację części siedlisk.  

 

1337 Bóbr europejski Castor fiber   

Krótka charakterystyka  

Środowiskiem bobra są zarówno jego nory i żeremia, jak i tworzone przez niego stawy i rozlewiska, a wreszcie zbiorniki i cieki wodne wraz z ich strefą 
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przybrzeżną. Bobry występują powszechnie na dużych rzekach, zalewach i dużych jeziorach o względnie stałym poziomie wody, 

na strumieniach, dopływach i małych ciekach o przepływie pozwalającym na spiętrzanie wody. Bobry preferują nizinny krajobraz żyznych dolin o obfitym 

pokarmie zimowym. W takich środowiskach osiągają optymalne zagęszczenia populacji. Dobrze prosperują na niewielkich bagienkach, torfowiskach i w 

obniżeniach terenowych, gdy dostępna jest osika i wierzby. Jeśli nie są niepokojone, mogą bytować w pobliżu ludzi. Obecnie bóbr dzięki prowadzonej od 1974 

roku reintrodukcji oraz dalszemu naturalnemu rozprzestrzenianiu się występuje w całym kraju. Najliczniejszy jest nadal w północno-wschodniej Polsce, w 

województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Prężne populacje dzięki reintrodukcji wytworzyły się w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu 

Środkowym, Kujawach, Ziemi Lubuskiej oraz Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 

W ostoi występuje 67 stanowisk bobra. Przyjmując, że ok. 50 stanowisk zajętych jest przez rodziny, a pozostałe przez pojedyncze osobniki, oraz przyjmując za 

Dzięciołowskim (2004) średnią liczebność osobników w rodzinie na 3,7, można oszacować liczebność bobra w Łęgach Odrzańskich na ok. 200 osobników. 

Stanowi to około 1% populacji Polski. Jest to jedna z największych populacji gatunku na Dolnym Śląsku.  

Optymalnym siedliskiem bobra w ostoi są wszelkie wody, zwłaszcza brzegi Odry, Baryczy, Jeziorki i ich dopływów, a także starorzecza, zwłaszcza Odry, większe 

oczka wodne oraz większe kanały. Wszędzie jego występowanie jest uwarunkowane obecnością w pobliżu zajętych wód drzew o miękkim drewnie, jak: topole, 

szczególnie osika, wierzby, brzozy, olchy. Ważnym czynnikiem jest obecność wysokich skarp, w których bobry drążą nory lęgowe. W przypadku ich braku budują 

żeremia. W ostoi wyraźnie przeważają nory kopane w skarpach, ale zdarzają się też stanowiska z żeremiami.  

Stopień wysycenia optymalnych siedlisk w roku 2007 oszacowano na ok. 70-90%.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest właściwy - FV, ponieważ zasięg, populację, siedlisko oraz 

perspektywy oceniono jako właściwe - FV (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Projekty raportów do Komisji Europejskiej” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Istotna. Stan populacji:  minimum 200 osobników. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan siedliska gatunku: brzegi wód płynących i stojących z obecnością w pobliżu drzew o miękkim drewnie, jak: topole, wierzby, brzozy, olchy; a także z 

obecnością wysokich skarp – miejsc drążenia nor lęgowych.  

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia dla gatunku: 

 Niekontrolowany wzrost ruchu rekreacyjnego, zwłaszcza weekendowy o charakterze pobytowym (głównie drastyczny wzrost liczby wędkarzy) 
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 Kłusownictwo (akcydentalnie)  

 Niszczenie nor i żeremi, zwłaszcza na „obszarach konfliktowych”, czyli tam gdzie budowane przez niego tamy podtapiają grunty rolne 

 

1355 Wydra Lutra lutra   

Krótka charakterystyka 

Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorniki zaporowe, rzeki nizinne i 

górskie, kanały, bagna. Czynnikami determinującymi występowanie w danym miejscu są przede wszystkim odpowiednia baza pokarmowa i dostępność 

bezpiecznych schronień. Wydry odżywiają się głównie rybami, mniejszy udział w diecie mają płazy, na których wydry żerują głównie w okresie zimowej 

hibernacji (żaba trawna Rana temporaria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki lokalizowane są głównie w obrębie naturalnie ukształtowanych skarp 

brzegowych rzek i jezior.  

W ostoi stwierdzono wydrę na 17 stanowiskach. Są to zarówno miejsca obserwacji zwierząt jak i pozostawionych przez nią śladów. Jej populację oszacowano 

na 15-25 dorosłych osobników. Jest to jedna z większych populacji na Dolnym Śląsku.  

Optymalnym siedliskiem wydry w Łęgach Odrzańskich jest rzeka Odra, jej większe starorzecza i jej największy dopływ – Barycz. Wszędzie jej występowanie jest 

uwarunkowane obecnością zasobnej bazy pokarmowej, na którą składają się głównie ryby. Istotnym elementem jest biotopu jest obecność naturalnych skarp – 

rzecznych obrywów, najczęściej w terenie zalesionym, w których wydry kopią nory.  

Stopień wysycenia optymalnych siedlisk w roku 2007 oszacowano na ok. 60-80%. 

Suboptymalnymi siedliskami wydry są mniejsze dopływy Odry (Jeziorka, Cicha Woda, Jezierzyca), mniejsze starorzecza, oczka wodne i kanały.  

Stopień wysycenia suboptymalnych siedlisk w roku 2007 oszacowano na ok. 20-40%.     

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej za lata 2001-2006, (część „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym”) w przypadku wydry biorąc pod uwagę parametry takie jak: zasięg, populacja, siedlisko, perspektywy zachowania, ocena 

ogólna stanu zachowania gatunku jest właściwa FV.  

Ranga w obszarze 

Istotna. Gatunek ten wzrasta liczebnie na obszarze ostoi po 1989 roku. Związane jest to głównie z polepszającym się stanem czystości wody w Odrze i co się z 

tym wiąże z polepszającym się rybostanem. Według danych z literatury oraz obserwacji własnych autora populacja wydry w ostoi jest jeszcze w fazie wzrostu 

lub się stabilizuje.  

Stan zachowania w obszarze 
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Stan populacji:  minimum 15-25 dorosłych osobników.  

Stan siedliska gatunku: zasobne w ryby wody płynące i stojące, mające odcinki zalesione z naturalnymi skarpami – obrywami rzecznymi. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia dla gatunku:  

 Niekontrolowany wzrost ruchu rekreacyjnego, zwłaszcza weekendowy o charakterze pobytowym (głównie drastyczny wzrost liczby wędkarzy) 

 Wzrastający ruch samochodowy  

 

 
MODUŁ B 

3 STAN OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBJĘTYCH PLANEM 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 
 Starorzecza i 

naturalne 
eutroficzne 

zbiorniki wodne 
ze 

zbiorowiskami z 
Nympheion, 

Potamion 

3150 3150-63 {6cbe} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX    

Struktura i funkcje 

barwa wody XX FV 

FV FV  

charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
XX FV 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

odczyn wody XX FV 

przezroczystość XX U1 

Perspektywy ochrony   FV 

U1  
3150-52 {213e} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

Struktura i funkcje 

barwa wody XX FV 

U1 

charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
XX U1 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 

odczyn wody XX FV 

przezroczystość XX U1 

Perspektywy ochrony   FV 

3150-32 {ae73} 

Powierzchnia 
siedliska 

   

FV  
Struktura i funkcje 

barwa wody XX FV 

FV 
charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 
obrębie transektu 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 

odczyn wody XX FV 

przezroczystość XX U1 

Perspektywy ochrony   FV 

3150-57 {e7ad} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX    

Struktura i funkcje 

barwa wody XX FV 

U1 U1  

charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
XX U1 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 

odczyn wody XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

przezroczystość XX U2 

Perspektywy ochrony   U1   

3150-85 {2e6e} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX    

Struktura i funkcje 
Perspektywy ochrony 

barwa wody XX FV 

FV 
FV  

charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
XX FV 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 

odczyn wody XX FV 

przezroczystość XX U1 

Perspektywy ochrony   FV 

3150-24 {3d47} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

FV  
Struktura i funkcje 

Perspektywy ochrony 

barwa wody XX FV 

FV 

charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
XX FV 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

odczyn wody XX FV 

przezroczystość XX U1 

Perspektywy ochrony   FV 

3150-68 {5132} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

FV  
Struktura i funkcje 

barwa wody XX FV 

 
FV 

charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
XX FV 

gatunki inwazyjne i obce 
dla zbiorowisk 

makrofitów 
XX FV 

odczyn wody XX FV 

przezroczystość XX U1 

Perspektywy ochrony   FV   

Zalewane 
muliste 

brzegi rzek 
3270 3270-4 {606d} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  
Struktura i funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

U1 

gatunki dominujące XX FV 

Inwazyjne gatunki obce XX U1 

gatunki synantriopijne XX FV 

naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

3270-8 {1e0a} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

U2 

gatunki dominujące XX U2 

Inwazyjne gatunki obce XX U2 

gatunki synantriopijne XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U2 

3270-3 {2532} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

FV  Struktura i funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

FV 

gatunki dominujące XX U1 

Inwazyjne gatunki obce XX FV 

gatunki synantriopijne XX FV 

naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 

Perspektywy ochrony   FV 

Murawy 
kserotermiczne 

(Festuco-
Brometea) 

6210 6210-1 {8ba1} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 
U2 

Inwazyjne gatunki obce XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 
XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

liczba gatunków 
storczykowatych 

XX U2 

zachowanie strefy 
ekotonowej 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

U1  
6210-2 {5c81} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

Struktura i funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

U1 

Inwazyjne gatunki obce XX FV 

rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 
XX U1 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

liczba gatunków 
storczykowatych 

XX U2 

zachowanie strefy 
ekotonowej 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zmiennowilgotn
e łąki 

trzęślicowe 
(Molinion) 

 

6410 

6410-6 {e3d0} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX U2 

Gatunki dominujące XX U2 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX U2 

Martwa materia 
organiczna 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U2 

Perspektywy ochrony   U1 

6410-3 {524b} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  
U1  

Struktura i funkcje 
Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 

Martwa materia 
organiczna 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

6410-13 {743f} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  
Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

U1 
Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 

Martwa materia 
organiczna 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U1 

6410-1 {05bd} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

FV  
Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

FV 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Martwa materia 
organiczna 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX FV 

Perspektywy ochrony   FV 

6410-7 {3e1e} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Obce gatunki inwazyjne XX U2 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U2 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 

Martwa materia 
organiczna 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U2 

Perspektywy ochrony   U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

6430-6 {2c90} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

U2 

Gatunki dominujące XX U2 

Bogactwo gatunkowe XX U2 

Inwazyjne gatunki obce XX U2 

gatunki synantropijne XX U2 

Naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 

naturalny kompleks 
siedlisk 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U2 

6430-4 {3e85} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

U2 

Gatunki dominujące XX U2 

Bogactwo gatunkowe XX U2 

Inwazyjne gatunki obce XX FV 

gatunki synantropijne XX U2 

Naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

naturalny kompleks 
siedlisk 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U2 

Łąki selernicowe 
(Cnidion dubii) 

6440 
6440-2 {28ea} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

FV  Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX FV 

FV 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Cenne składniki flory XX FV 

Gatunki obce inwazyjne XX U1 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX FV 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   FV 

6440-5 {e2c1} 
Powierzchnia 

siedliska 
 XX   FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX FV 

FV 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Cenne składniki flory XX FV 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX FV 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   FV 

6440-17 {6c7a} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX FV 

U2 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U2 

Cenne składniki flory XX FV 

Gatunki obce inwazyjne XX U1 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX U1 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U2 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U2 

6440-15 {3036} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX    

Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX FV 

U1 U1  
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Cenne składniki flory XX FV 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U1 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U2 

Perspektywy ochrony   U1 

U1  
6440-11 {c59e} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX FV 

U1 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Cenne składniki flory XX FV 

Gatunki obce inwazyjne XX U2 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U1 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U1 

6440-21 {0424} 

Powierzchnia 
siedliska 

   

U2  
Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX U1 

U2 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

Gatunki dominujące XX U1 

Cenne składniki flory XX U1 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U2 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U2 

Perspektywy ochrony   U1 

6440-3 {b532} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

Powierzchnia siedliska 
na działce 

XX FV 

U2 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

Gatunki dominujące XX U1 

Cenne składniki flory XX U1 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych 

XX U2 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U2 

Perspektywy ochrony   U1 

 
Niżowe i górskie 

świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion 

6510 6510-16 {55bd} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX U2 

U2 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

elatioris) Gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

Gatunki dominujące XX U2 

Gatunki obce inwazyjne XX U1 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Udział dobrze 
zachowanych płatów 

siedliska 
XX U2 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U1 

6510-1 {3134} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  
Struktura i funkcje 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 

U1 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Udział dobrze 
zachowanych płatów 

siedliska 
XX U1 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   FV 

6510-6 {261a} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  
Struktura i funkcje 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 

U1 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX FV 

Udział dobrze 
zachowanych płatów 

siedliska 
XX U1 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   FV 

6510-13 {743f} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX U1 

U2 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U2 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

Gatunki dominujące XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki obce inwazyjne XX U2 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX U1 

Udział dobrze 
zachowanych płatów 

siedliska 
XX U2 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX U1 

Perspektywy ochrony   U2 

6510-31 {bc3e} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  
Struktura i funkcje 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 

transekcie 
XX FV 

U1 
Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki obce inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

XX U1 

Udział dobrze 
zachowanych płatów 

siedliska 
XX U1 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

Grąd 
środkowoeurop

ejski 
i 

subkontynental
ny 

(Galio-
Carpinetum, 

Tilio-
Carpinetum) 

9170 9170-31 {ecf0} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX FV 

U1 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX FV 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych 

(bez 
wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

206 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Udział graba* XX FV 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 
XX U1 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX FV 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX U1 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

9170-22 {a78a} 

 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX U1 

U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX U2 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych 

(bez 
wczesnosukcesyjnych)* 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Udział graba* XX U1 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 
XX U1 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX U2 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości 
XX U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX U1 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

9170-19 {9479} 

 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX U1 U2 

 
 
 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych 

(bez 
wczesnosukcesyjnych)* 

XX U1 

Udział graba* XX U1 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 
XX U1 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX U1 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX U2 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości 
XX U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX U1 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U2 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 

91E0 91E0-7 {2025} 
Powierzchnia 

siedliska 
 XX  U2  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

olszowe i 
jesionowe 

Salicetum albae, 
Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne * 

XX U1 

U2 

Gatunki dominujące * XX U2 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie * 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie 
XX U2 

Martwe drewno * XX U1 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i >50 cm 

średnicy) 

XX U2 

Naturalność koryta 
rzecznego 

XX U2 

Reżim wodny w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) * 
XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX U2 

Perspektywy ochrony   U2 

91E0-30 {4e95} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne * 

XX FV 

 
 
 

U2 

Gatunki dominujące * XX U1 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie * 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie 
XX U1 

Martwe drewno * XX U2 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i >50 cm 

średnicy) 

XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 

Reżim wodny w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) * 
XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Perspektywy ochrony   U1   

 91E0-40 {7044} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne * 

XX FV 

U1 

Gatunki dominujące * XX U1 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie * 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie 
XX U1 

Martwe drewno * XX U1 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i >50 cm 

średnicy) 

XX U2 

Naturalność koryta 
rzecznego 

XX U1 

Reżim wodny w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) * 
XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

Łęgowe lasy 
dębowo-

91F0 91F0-88 {85b8} 
Powierzchnia 

siedliska 
 XX  U2  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

wiązowo-
jesionowe 
(Ficario-

Ulmetum) 

Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX U1 

U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX U1 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 
XX FV 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX FV 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
XX U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX FV 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

217 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U2 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

XX U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

91F0-33 {439b} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX U1 

U1 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX U2 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 
XX FV 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX U1 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
XX U1 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U1 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

91F0-77 {4334} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U1  Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX FV 

U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX U1 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 
XX FV 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX U1 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
XX U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U1 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

XX U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX U1 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

91F0-75 {0a5b} 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  

U2  Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX U2 U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX U2 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 
XX FV 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX U2 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
XX U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U2 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

XX U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX U2 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX U2 

Perspektywy ochrony   U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

91F0-112 {4dd1} 

Powierzchnia 
siedliska 

 

J02.03. 
Regulowanie 

(prostowanie) 
koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu 
koryt rzecznych 

 

U2  

Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
J01.01. Wypalanie U2 

U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 

A08. Nawożenie 
/nawozy 
sztuczne/ 

U2 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 

K04.01 
Konkurencja 

 
FV 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 

A03.03. 
Zaniechanie / 
brak koszenia 

FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

A04.03 
Zarzucenie 

pasterstwa, brak 
wypasu 

FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

J02.05.04. 
Zbiorniki wodne 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

J02.12.02. Tamy i 
ochrona 

przeciwpowodzio
wa w 

śródlądowych 
systemach 
wodnych 

 

U1 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 

J02.03. 
Regulowanie 

(prostowanie) 
koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu 
koryt rzecznych 

U1 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

J01.01. Wypalanie FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

A08. Nawożenie 
/nawozy 
sztuczne/ 

FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

K04.01 
Konkurencja 

 
FV 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

A03.03. 
Zaniechanie / 
brak koszenia 

U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

A04.03 
Zarzucenie 

pasterstwa, brak 
wypasu 

U2 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

J02.12.02. Tamy i 
ochrona 

przeciwpowodzio
wa w 

śródlądowych 
systemach 
wodnych 

U1 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

 U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

A11. Inne rodzaje 
praktyk 

rolniczych, nie 
wymienione 

powyżej 

FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 

A03.03. 
Zaniechanie / 
brak koszenia 

 
 

U1 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

A04.03. 
Zarzucenie 

pasterstwa, brak 
wypasu 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Perspektywy ochrony  
K04.01 

Konkurencja 
 

U1 

91F0-11 {c4ca} 

Powierzchnia 
siedliska 

 
A03.03. 

Zaniechanie / 
brak koszenia 

 

U2  
Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 

A04.03 
Zarzucenie 

pasterstwa, brak 
wypasu 

FV 

U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 

J02.05.04. 
Zbiorniki wodne 

 
U1 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 

J02.12.02. Tamy i 
ochrona 

przeciwpowodzio
wa w 

śródlądowych 
systemach 
wodnych 

U1 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 

A07 Stosowanie 
biocydów, 

hormonów i 
substancji 

chemicznych 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

B01. Zalesianie 
terenów 

otwartych 
U1 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

B02.01.Zalesianie 
lasu po wycince 

(nasadzenia) 
FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

B02.02. Wycinka 
lasu 

U1 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
B02.01.03 U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

D01.01. Ścieżki, 
szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 
 

U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

I01. 
Problematyczne 
gatunki rodzime 

 

FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

J02.12.02. Tamy i 
ochrona 

przeciwpowodzio
wa w 

śródlądowych 
systemach 
wodnych 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

J03.01. 
Zmniejszenie lub 

utrata 
określonych cech 

siedlisk 

U1 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

K02.01. Zmiana 
składu 

gatunkowego 
(sukcesja) 

U1 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

K03.02. 
Pasożytnictwo 

FV 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

K03.04. 
Drapieżnictwo 

U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

K04. 
Międzygatunkow

e interakcje 
wśród roślin 

 

U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 

G05.06. Chirurgia 
drzewna, ścinanie 

na potrzeby 
bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew 

przydrożnych 
 

FV 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

B02.04. Usuwanie 
martwych i 

umierających 
drzew 

FV 

Perspektywy ochrony  
B02.02. Wycinka 

lasu 
U1 

91F0-99 {9c99} 

Powierzchnia 
siedliska 

 

G05.06. Chirurgia 
drzewna, ścinanie 

na potrzeby 
bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew 

przydrożnych 
 

  

U1  

Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 

B02.04. Usuwanie 
martwych i 

umierających 
drzew 

FV 

 
 

U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 

B02.02. Wycinka 
lasu FV 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 
XX U1 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX U1 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
XX U1 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX U1 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U1 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

XX U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

91F0-89 {fdd5} 
Powierzchnia 

siedliska 
   U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Struktura i funkcje 

 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa* 
XX FV 

U1 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 
XX FV 

Liczba gatunków z grupy: 
wiązy, dąb, jesion” w 

drzewostanie 
XX FV 

Różnorodność 
gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 

XX FV 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości * 
XX U2 

Wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu)* 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX FV 

Przejawy procesu 
grądowienia* 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 
obce w podszycie i runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

XX U1 

Warunki wodno-
wilgotnościowe* 

XX U1 

Różnorodność 
występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 
owadów 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko 

Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony   U1 

 

 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Łosoś 
szlachetny 

Salmo salar 

1106 Odra Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX XX XX  

struktura wielkościowa XX XX 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX XX 

Kiełb 
białopłetwy 

1124 Odra Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gobio 
albipinnatus 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Boleń Aspius 
aspius 

1130 Odra Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX U1 FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Różanka 
Rhodeus 
sericeus 
amarus 

(=Rhodeus 
amarus) 

5339 Odra Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX U1 

Jezierzyca Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Barycz Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Jeziorko Brodno Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Stara Odra Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Koza 1149 Odra Parametry populacji zagęszczenie XX FV FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

pospolita 
Cobitis taenia 

 struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX U1 

Cicha Woda Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Jezierzyca Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Barycz Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska XX FV 

Jeziorko Brodno Parametry populacji 
 

zagęszczenie XX FV FV  

struktura wielkościowa XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

stan siedliska 
XX 

FV 

Zalotka 
większa 

Leucorrhinia 
pectoralis 

1042 
 
 

1 gb 
{ff5c} 

 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

Przeplatka 
maturna 

Hypodryas 
maturna 

1052 
 
 

1052-1 {de93} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1052-2 {f13a} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-3 {5e59} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-4 {abfe} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-5 {83f7} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-6 {3f8c} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-7 {3300} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1052-8 {6614} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV FV 
  

  
  Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

    

1052-9 {44db} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-10 {dedf} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-11 {a476} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1052-12 {2d2a} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-13 {cbaa} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1052-14 {3dc5} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
U1 

  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1052-15 {d60d} Parametry populacji Stan populacji XX U2 U2   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 
 

Parametry siedliska Stan siedliska XX U2   
  

  
  Szanse zachowania 

gatunku 
Perspektywa 

ochrony/zachowania 
XX 

U1 

1052-16 {c4c9} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-17 {ba19} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1052-19 {4a99} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

Modraszek 
telejus 

Maculinea 
teleius 

(=Phengaris 
teleius) 

 

6177 
 
 

 
1059-2 {b3ae} 

 
 

Parametry populacji Stan populacji 
XX 

 
FV   

  
FV 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1059-3 {12c5} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1059-4 {5e69} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX XX 
  

  
  Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

    

1059-5 {0517} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1059-6 {cb23} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1059-7 {fab4} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1059-8 {821c} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1059-9 {43ed} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1059-10 {d657} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1059-12 {7cd1} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji 
XX 

FV 
FV 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U2 

1059-13 {982b}  
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX 

Czerwończyk 
nieparek 
Lycaena 
dispar 

1060 
 
 
 
 

1060-1 am {eb1b} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1060-2 am {1b90} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji 
XX 

FV 
 
  
  

FV 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

FV 

1060-2 gb {6b18} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-3 am {21c4} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV FV 
  

  
  Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

    

1060-3 gb {18f5} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-4 am {d17c} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-4 gb {f47b} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-5 am {6a0d} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-5 gb {7ced} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1060-6 am {7627} Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1060-6 gb {64dc} Parametry populacji Stan populacji XX FV FV   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   
  

  
  Szanse zachowania 

gatunku 
Perspektywa 

ochrony/zachowania 
XX 

FV 

1060-7 am {7207} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-7 gb {50bc} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1060-8 gb {ccbf} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-9 gb {d4cc} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1060-10 gb {a22c} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

Modraszek 
nausitous 

6179 
 

1061-1 gb {153e} 
 

Parametry populacji Stan populacji 
XX 

XX  
  

  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Maculinea 
nausithous 
(=Phengaris 
nausithous) 

 
 

 
Szanse zachowania 

gatunku 
Perspektywa 

ochrony/zachowania 

XX 

U1 

XX 
  
  

  
  
  
  

1061-2 am {1448} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1061-2 gb {c76c} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1061-3 am {0d87} Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1061-3 gb {7f46} Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1061-4 am {f0e6} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1061-5 am {a677} 
Parametry populacji Stan populacji 

XX 
XX XX 

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

247 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

U1 

    
  
  
  

1061-5 gb {05a1} Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1061-6 gb {64e8} Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX   
Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1061-7 gb {e02a} 
Parametry populacji Stan populacji 

XX 
FV  

  
FV 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

FV 

1061-8 gb {9647} Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

Barczatka 
kataks 

Eriogaster 
catax 

1074 
 
 

1074-1 am {af45} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1074-1 gb {3c66} Parametry populacji Stan populacji XX XX XX   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   
  

  
  Szanse zachowania 

gatunku 
Perspektywa 

ochrony/zachowania 
XX 

U1 

1074-2 gb {5452} Parametry populacji Stan populacji XX XX  
  
  

XX 

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1074-3 gb {75f2} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX  
  
  

XX 

  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1074-4 am {0467} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1074-4 gb {e2b5} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1074-5 am {2cb6} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

1074-5 gb {c1a8} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX XX 
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

  
  

1074-6 am {0349} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   

1074-6 gb {8328} 
 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-7 am {f626} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-7 gb {3974} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 

FV 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV  

1074-8 am {eeac} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-8 gb {e50e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1074-9 gb {352f} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
 

  
XX 

  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

1074-10 am {1ff3} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-10 gb {714c} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-11 em {0ad3} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX   

1074-11 gb {47e5} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-12 em {09f8} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX   

1074-12 gb {c607} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX XX 
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

  
  

1074-13 gb {8aba} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV   
  

FV 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

FV 

1074-14 gb {9543} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-15 gb {90e0} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV   
  

FV 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

FV 

1074-16 em {23df} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX U2 
U1 

  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX F1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U2   

1074-16 gb {b980} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-17 em {a240} Parametry populacji Stan populacji XX XX XX   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Parametry siedliska Stan siedliska XX XX   
  

  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX   

1074-17 gb {cdf7} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   

1074-18 gb {35ae} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX   
  

XX 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

U1 

1074-19 gb {af9e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX   
  

XX 
  
  

  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

U1 

1074-20 em {7aeb} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-21 gb {2a2e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1074-22 gb {5604} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-23 gb {10d6} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-24 gb {6f4e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-25 gb {94fc} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-26 gb {fc35} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-27 gb {c00d} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-29 gb {6bba} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV   
  

  
  Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV 

FV   
  

1074-30 gb {a547} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1074-31 gb {30f8} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   

1074-32 gb {7eef} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1074-33 gb {421a} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   

1074-34 gb {fbaa} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

Pachnica 
dębowa 

Osmoderma 
eremita 

1084 
 
 

1084-1 am {arab} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-2 am {b798} Parametry populacji Stan populacji XX XX XX   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1084-3 am {4612} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1084-4 am {0b32} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-5 am {9c86} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1084-6 am {e69a} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-7 am {64de} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-8 am {4079} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1084-1 gb {1e63} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-10 em {7d2e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX   

1084-11 em {b07e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX U1 
U1 

  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-12 em {12c4} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX U1 

U1 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1084-2 gb {8701} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 
 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-3 gb {26a6} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1084-4 gb {8e37} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX XX 
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1 

  
  

1084-5 gb {4327} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1084-6 gb {155e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

Kozioróg 
dębosz 

Cerambyx 
cerdo 

1088 
 
 

1088-1 am {9375} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1088-2 am {3c82} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 

FV 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV  

1088-3 am {6268} Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1088-4 am {9983} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

     

     

1088-6 am {e4a8} Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1088-7 am {f22e} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1   

1088-1 gb {55dd} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1088-10 em {9aef} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 

FV 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV  

1088-13 em {0723} 
 Parametry populacji Stan populacji 

XX 
FV 

 
  
  

 
  

FV 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 

U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1088-14 em {11ad} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   

1088-15 em {4c42} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 
FV 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV   

1088-16 em {932f} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 
  
  

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX   

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX   

1088-17 em {3135} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX  

1088-18 em {9f8d} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX  

1088-19 em {13ac} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 

XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX XX  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
XX  

1088-2 gb {ea82} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX XX 
XX 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
U1  

1088-8 em {4cd8} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 

FV 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV  

1088-9 em {21ac} 
 

Parametry populacji Stan populacji XX FV 

FV 

  

Parametry siedliska Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX 
FV  

Wydra Lutra 
lutra 

1355 1355-1 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-2 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-3 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-4 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-5 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-6 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-7 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1355-8 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

Bóbr 
europejski 

Castor fiber 

1377 1337-1 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-2 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-3 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-4 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-5 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-6 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1337-7 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-8 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-9 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-10 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-11 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-12 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-13 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-14 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-15 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-16 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-17 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-18 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-19 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-20 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-21 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-22 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-23 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-24 Parametry populacji Stan populacji XX XX XX  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX U1  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX U1  

1337-25 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-26 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-27 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1337-28 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-29 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-30 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-31 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-32 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

1337-33 Parametry populacji Stan populacji XX FV FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Parametry siedliska 
gatunku 

Stan siedliska XX FV  

Szanse zachowania 
gatunku 

Perspektywa 
ochrony/zachowania 

XX FV  

Mopek 

Barbastella 
barbastellus 

1308 1308 1 Parametry populacji 
  

Rozród gatunku XX FV 

FV 
  

 

Aktywnośc gatunku XX FV 

Parametry siedliska 
  
  
  
  
  

Powierzchnia kompleksu 
leśnego 

XX 
FV 

Powierzchnia lasów 
liściastych 

XX 
FV 

Powierzchnia 
starodrzewów 

(drzewostanów w wieku > 
80 lat) 

XX 

FV 

Powierzchnia 
starodrzewów liściastych 

(drzewostanów w wieku > 
80 lat) 

XX 

FV 

Liczba drzew 
obumierających i 

martwych o pierśnicy >25 
cm 

XX 

FV 

Grubość drzew (>25 cm) 
zapewniających 

potencjalne kryjówki 
dzienne 

XX 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Szanse zachowania 
gatunku 

 
XX 

FV  

1308 2 Parametry populacji Liczebność XX FV 

U1 

 

Parametry siedliska 
  
  
  
  
  

Powierzchnia zimowiska XX FV 

Zabezpiecze-nie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

XX 
FV 

Dostępność wylotów dla 
nietoperzy 

XX 
U1 

Warunki mikroklimatyczne XX FV 

Udział terenów zalesionych 
w otoczeniu schronienia 

XX 
FV 

Elementy liniowe (aleje, 
rzeki) w otoczeniu 

schronienia mające 
połączenie z lasami 

XX 

FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

 
XX 

FV 

Nocek 
Bechsteina 

Myotis 
bechsteinii 

1323 1323 1 Parametry populacji Obecność gatunku XX FV 

FV 

 

Parametry siedliska 
  
  
  
  
  
  
  

Powierzchnia kompleksu 
leśnego 

XX 
FV 

Powierzchnia lasów 
liściastych 

XX 
FV 

Powierzchnia 
starodrzewów 

(drzewostanów w wieku > 
80 lat) 

XX 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Powierzchnia 
starodrzewów liściastych 

(drzewostanów w wieku > 
80 lat) 

XX 

FV 

Liczba drzew 
obumierających i 

martwych o pierśnicy >25 
cm 

XX 

FV 

Grubość drzew (>25 cm) 
zapewniających 

potencjalne kryjówki 
dzienne 

XX 

FV 

Zwarcie podszytu 
liściastego 

XX 
FV 

Liczba śródleśnych 
zbiorników wodnych 

XX 
FV 

Powierzchnia śródleśnych 
zbiorników wodnych 

XX 
FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

 
XX 

FV 

Nocek duży 
Myotis myotis 

1324 1324 2 Parametry populacji Liczebność XX FV 

U1  Parametry siedliska 

Powierzchnia XX FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

XX 
FV 

Dostępność wylotów dla 
nietoperzy 

XX 
U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

 
 
 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźniki (kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga

tunku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Warunki mikroklimatyczne 
panujące w zimowisku 

XX 
FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

 
XX 

FV 
 

 
Oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w obszarze w terminie 06-08.2012 a częściowo 

także na podstawie dostępnych danych literaturowych (Macicka, Wilczyńska 1993, 1995, 1998). Ze względu na wielkość obszaru i ograniczone ramy czasowe i 

finansowe wykonania PZO nie objęto badaniami całej powierzchi obszaru, zebrano jednak reprezentatywną liczbę danych dla każdego z siedlisk, pozwalającą 

ocenić jego zasoby, stan, zagrożenia i możliwości ochrony. Lokalizację stanowisk ustalano przy pomocy urządzeń GPS z dokładnością do 10 metrów, granice 

siedlisk zaś na podstawie ortofotomapy, a także na podstawie dostępnych danych: inwentaryzacji siedlisk wykonanej na zlecenie WWF (Bobrowicz 2008) oraz 

Atlasu Terenów Zalewowych Odry (Adamski i in. 2000). 

Do badań oceny stanu wybierano płaty reprezentatywne dla obszaru (stosunkowo rozległe i wykształcone typowo dla obszaru), jednocześnie starając się oddać 

zróżnicowanie stanu siedliska w obszarze. Dokonano dla nich oceny wskaźników i parametrów zgodnie z metodyką monitoringu siedlisk, opracowaną przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Dla siedlisk, które nie mają opracowanej metodyki monitoring, zaadaptowano 

wskaźniki opracowane dla siedlisk podobnych: dla oceny stanu grądu środkowoeuropejskiego 9170 użyto wskaźników dla grądu subatlantyckiego 9160, 

natomiast dla siedliska 3270 zalewane muliste brzegi rzek zaadaptowano część wskaźników dla siedliska 6430 ziołorośla górskie i nadrzeczne: gatunki 

charakterystyczne, gatunki dominujące, inwazyjne gatunki obce, gatunki synantropijne i naturalność koryta rzecznego. Oba te siedliska cechują się 

bezpośrednim związkiem z działalnością wód rzecznych i mniej lub bardziej nietrwałym charakterem płatów. 

Oceniano wszystkie zalecane przez GIOŚ wskaźniki, z wyjątkiem siedliska 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, dla którego z braku 

odpowiedniej aparatury pominięto wskaźniki wymagające prowadzenia badań hydrologicznych: przewodności elektrycznej wody i badań planktonu. 

Podczas numerowania stanowisk na załączniku mapowym w niektórych przypadkach oznaczano jako jedno stanowisko płaty siedlisk sąsiadujące ze sobą, 

podlegające tym samym czynnikom i stanowiące pewną całość ekologiczną, np. uznawano za pojedyncze stanowisko grupę lub ciąg starorzeczy (oddzielając 
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jednak zbiorniki leżące w międzywalu i na zawalu), płaty ziołorośli nadrzecznych 6430 na obu brzegach rzeczki Średzka Woda, płaty siedliska 3270 zalewane 

muliste brzegi rzek sąsiadujące ze sobą na brzegu tej samej łachy. 

Oceny stanu płatów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w reprezentatywnych 

stanowiskach wyznaczonych na Odrze i jej dopływach oraz dwu starorzeczach w obszarze badań. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną 

standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony 

Przyrody PAN. Lokalizację stanowisk wytypowano zgodnie z zasadami wymienionymi w metodyce.  

Na wybranych do badań stanowiskach dokonano oceny wskaźników charakteryzujących właściwości i stan siedlisk przyrodniczych oraz wskaźników, 

charakteryzujących poszczególne gatunki (struktura populacji i zagęszczenie), a także przeanalizowano występujące lokalnie zagrożenia. Dla każdego z 

uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny stanu siedlisk i gatunków stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – 

stan niezadowalający, U2 – stan zły). Ograniczono się do wskaźników określanych w metodyce GIOŚ jako kardynalne. 

Stan zachowania zimowych populacji mopka i nocka dużego oceniono jako właściwy (FV), ze względu na to, że ich liczebności utrzymują się na stałym poziomie 

od końca lat 90.-tych r. (czyli od początku prowadzenia monitoringu, I. Gottfried, dane niepublikowane). Stan zimowiska oceniono jako niezadowalający (U1) ze 

względu na brak w drzwiach wejściowych i w oknach otworów wlotowych przyjaznych nietoperzom.  

Waloryzacja wskaźników stanu siedlisk w okresie letnim zgodnie z metodyką GIOŚ dla mopka i nocka Bechsteina uzyskała ocenę FV ze względu na stosunkowo 

dobry stan zachowania lasów łęgowych i grądowych w obszarze, z licznymi dziuplastymi starodrzewami, w których obserwowano żerujące mopki i nocki 

Bechsteina.  Podczas monitoringu w sezonie letnim nie odłowiono i nie nagrano nocka Bechsteina, jednak mogło to wynikać ze stosunkowo krótkiego okresu 

prowadzenia prac terenowych i trudności w oznaczeniu pulsów echolokacyjnych nietoperzy z rodzaju nocek. Niemożliwa okazała się waloryzacja wskaźników 

stanu populacji i siedlisk dla nocka łydkowłosego oraz nocka dużego zgodnie z metodyką GIOŚ, ponieważ nie stwierdzono letnich kolonii rozrodczych tych 

gatunków w Obszarze. Stan żerowisk tych gatunków oceniono jednak jako zadowalający (FV), zwłaszcza w przypadku nocka łydkowłosego, gatunku stosunkowo 

licznie notowanego w obszarze, w porównaniu z innymi rejonami Dolnego Śląska. Dolina Odry wraz z przyległymi lasami i starorzeczami stanowi dogodne 

zasobne w pokarm siedlisko dla tego gatunku.  
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4 ANALIZA ZAGROŻEŃ 

 

Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

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

Zagrożenia istniejące: 

F02.03. Wędkarstwo; Sporty i różne 
formy czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane w plenerze 

Starorzecza są penetrowane przez wędkarzy, co stwarza niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia zbiornika i niszczenia roślinności przybrzeżnej; 
Ruch turystyczny i wypoczynek stwarza zagrożenie zanieczyszczenia i 
zniszczenia roślinności starorzeczy; 

Zagrożenia potencjalne: 

J02 Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych 

Prace melioracyjne i hydrotechniczne, regulacja koryt rzecznych na 
otaczającym terenie mogą spowodować przesuszenie i degenerację lub 
fizyczne zniszczenie siedliska 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis 

Zagrożenia istniejące i 
potencjalne: 
X nieznane zagrożenia 

 

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

3270 Zalewane muliste brzegi rzek Zagrożenia istniejące: 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

W płatach występują inwazyjne gatunki obce, takie jak uczep amerykański 
Bidens frondosa, kolczurka klapowana Echinocystis lobata, miłka owłosiona 
Eragrostis pilosa; Ze względu na specyfikę przedmiotu ochrony zagrożenie 
trudne do wyeliminowania, jednakże możliwe do wykonania w przyszłości, po 
ewentualnym przeprowadzeniu badań doświadczalnych, których wyniki 
wskażą na skuteczność zastosowanych metod eliminacji ww. gatunków. 
Zagrożenie niemożliwe do wyeliminowania w okresie obowiązywania planu. 

Zagrożenia potencjalne: 

J02.03.01 Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych 

Prace regulacyjne i hydrotechniczne w obrębie koryta rzeki spowodowałyby 
fizyczne zniszczenie siedliska; 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-
Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 
septentrionalis-Festucion pallescentis) 

Zagrożenia istniejące: 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

I02 Problematyczne gatunki 
rodzime 

Siedlisko podlega sukcesji na skutek braku użytkowania, 

Zarasta bylinami jak trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny; 

Zagrożenia potencjalne: W przypadku modernizacji wału przeciwpowodziowego nastąpiłoby fizyczne 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

J02.12.02 Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych 

zniszczenie siedliska 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Zagrożenia istniejące: 

I02 Problematyczne gatunki 
rodzime 

W płatach występują ekspansywne gatunki roślin zielnych, takie jak trzcinnik 
piaskowy, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna;  
 

Zagrożenia potencjalne: 

A02.03 Usuwanie trawy (łąk i 
pastwisk) pod grunty orne 

A03.03 Zaniechanie /brak koszenia 

B01. Zalesianie terenów otwartych 

W obszarze i w regionie obserwuje się przekształcanie terenów łąkowych na 
grunty orne 
Siedlisko podlega sukcesji na skutek braku użytkowania. 
Płaty siedlisk w obszarze często leżą w otoczeniu kompleksów leśnych 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

Zagrożenia istniejące: 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

W płatach występują inwazyjne gatunki obce, takie jak uczep amerykański 
Bidens frondosa, kolczurka klapowana Echinocystis lobata, miłka owłosiona 
Eragrostis pilosa;. Ze względu na specyfikę przedmiotu ochrony zagrożenie 
trudne do wyeliminowania, jednakże możliwe do wykonania w przyszłości, po 
ewentualnym przeprowadzeniu badań doświadczalnych, których wyniki 
wskażą na skuteczność zastosowanych metod eliminacji ww. gatunków. 
Zagrożenie niemożliwe do wyeliminowania w okresie obowiązywania planu. 

Zagrożenia potencjalne: 

J02.03.01 Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych 

Prace regulacyjne i hydrotechniczne w obrębie koryta rzeki spowodowałyby 
fizyczne zniszczenie siedliska 

6440 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) Zagrożenia istniejące: 

A03.03. Zaniechanie / brak 
koszenia 

I02 Problematyczne gatunki 
rodzime 

Siedliska często nieużytkowane od kilku lat, zarastają drzewami i 
ekspansywnymi bylinami 

W płatach występują ekspansywne gatunki roślin zielnych, takie jak trzcinnik 
piaskowy, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna; 

Zagrożenia potencjalne: 

A02.03 Usuwanie trawy (łąk i 
pastwisk) pod grunty orne 

W obszarze i w regionie obserwuje się zarzucenie użytkowania terenów 
łąkowych i przekształcanie w grunty rolne 

Występuje ryzyko zalesienia 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

B01 Zalesianie terenów otwartych 

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

Zagrożenia istniejące: 

I02 Problematyczne gatunki 
rodzime 

W płatach występują ekspansywne gatunki roślin zielnych, takie jak trzcinnik 
piaskowy, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna 

Zagrożenia potencjalne: 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

B01 Zalesianie terenów otwartych 

A02.03 Usuwanie trawy (łąk i 
pastwisk) pod grunty orne 

Działki często leżą w otoczeniu kompleksów leśnych a w obszarze i w regionie 
obserwuje się zarzucenie użytkowania terenów łąkowych; oraz 
przekształcanie terenów łąkowych na grunty orne 

 

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

Zagrożenia istniejące: 

J03 Inne zmiany ekosystemu 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 
Płaty cechują się zbyt małą ilością martwego drewna; w niektórych płatach 
występują gatunki niezgodne z siedliskiem 
 
 
Runo jest miejscami zdominowane przez niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora, który rozprzestrzenia się wzdłuż szlaków zrywkowych i 
dróg leśnych. Ze względu na silną ekspansywność ww. gatunku zagrożenie 
trudne do wyeliminowania, jednakże możliwe do wykonania w przyszłości, po 
ewentualnym przeprowadzeniu badań doświadczalnych, których wyniki 
wskażą na skuteczność zastosowanych metod eliminacji ww. gatunków. 
Zagrożenie niemożliwe do wyeliminowania w okresie obowiązywania planu. 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń. 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
siedliska. 

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

Zagrożenia istniejące: 

J03 Inne zmiany ekosystemu 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

 
W niektórych płatach występują gatunki niezgodne z siedliskiem; w 
niektórych płatach przy korycie rzeki zaburzona struktura przestrzenna 
drzewostanów i zbyt mała ilość martwego drewna 
 
Runo jest miejscami zdominowane przez niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora, który rozprzestrzenia się wzdłuż szlaków zrywkowych i 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

 dróg leśnych. Ze względu na silną ekspansywność ww. gatunku zagrożenie 
trudne do wyeliminowania, jednakże możliwe do wykonania w przyszłości, po 
ewentualnym przeprowadzeniu badań doświadczalnych, których wyniki 
wskażą na skuteczność zastosowanych metod eliminacji ww. gatunków. 
Zagrożenie niemożliwe do wyeliminowania w okresie obowiązywania planu. 
 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń. 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
siedliska 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Zagrożenia istniejące: 

J03 Inne zmiany ekosystemu 

 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 
W niektórych płatach występują gatunki niezgodne z siedliskiem; w 
niektórych płatach przy korycie rzeki zaburzona struktura przestrzenna 
drzewostanów i zbyt mała ilość martwego drewna 
 
Runo jest miejscami zdominowane przez niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora, który rozprzestrzenia się wzdłuż szlaków zrywkowych i 
dróg leśnych. Ze względu na silną ekspansywność ww. gatunku zagrożenie 
trudne do wyeliminowania, jednakże możliwe do wykonania w przyszłości, po 
ewentualnym przeprowadzeniu badań doświadczalnych, których wyniki 
wskażą na skuteczność zastosowanych metod eliminacji ww. gatunków. 
Zagrożenie niemożliwe do wyeliminowania w okresie obowiązywania planu. 
 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń. 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
siedliska 

1308 Mopek Barbastella barbastellus Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 
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Zagrożenia potencjalne: 

D01.02 Drogi, autostrady 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej 
B02.02. Wycinka lasu 
B02.03. Usuwanie podszytu 
B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 

B04. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 
C03.03 Produkcja energii wiatrowej 
D02.01 Linie energetyczne i 
telefoniczne 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G01Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku, rekreacji uprawiane w 
plenerze 
G01.04 Turystyka górska, 
wspinaczka,  
G05.04 Wandalizm 

 

Droga wojewódzka  nr 338 na odcinku przebiegającym przez obszar w rejonie 
Lubiąża może stanowić barierę ekologiczną poprzez fragmentację tras 
przelotów oraz żerowisk.   
Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane 
są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są 
przekazywane z mlekiem matki młodym 
Redukcja liniowych elementów krajobrazu stanowiących korytarze 
ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze między 
kryjówkami dziennymi a żerowiskami i między kryjówkami letnimi a 
zimowiskiem 
Zniszczenie lub pogorszenie jakości żerowisk nietoperzy poprzez wycinkę 
podszytu i drzew 
Niszczenie dziennych schronień nietoperzy, 
Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk poprzez budowę liniowych 
elementów przesyłowych (nowe linie energetyczne przebiegające przez 
obszar leśny) oraz farm wiatrowych. Lokalizacja farm wiatrowych w 
promieniu 3 km od zimowiska może powodować powstanie bariery 
ekologicznej dla nietoperzy migrujących z lub do zimowiska i godowiska 
Zajęcie miejsc wykorzystywanych przez nietoperze, np. tras dolotowych do 
zimowiska i żerowisk. Zanieczyszczenie hałasem i światłem siedlisk nietoperzy 
powodującego opuszczenie stanowiska 
Bezpośrednia redukcja liczebności nietoperzy, powodowanie stresu 
Zwiększona penetracja Obszaru, w tym zimowiska nietoperzy może 
powodować  niepokojenie nietoperzy w okresie hibernacji, a w skrajnych 
przypadkach śmierć osobników 
Organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi formami wypoczynku w 
Obszarze np. podziemnej trasy turystycznej otwartej zimą, może powodować 
pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w wyniku np. hałasu. 
Niszczenie zabezpieczeń obiektu powoduje pogorszenie warunków 
zimowania nietoperzy. Może powodować przepłaszanie osobników albo 
przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących nietoperzy 
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1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme Zagrożenia istniejące: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

D01.02 Drogi, autostrady 

A07. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 
A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej 
B04. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 
H01.01 zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z zakładów 
przemysłowych 
H01.03 inne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych ze źródeł 
punktowych 
H01.05 rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem 
i leśnictwem 

K02.03 Abiotyczne procesy 
naturalne (z wyłączeniem katastrof 
naturalnych) – wyschnięcie 
starorzeczy 

Droga wojewódzka nr 338 na odcinku przebiegającym przez Obszar w rejonie 
Lubiąża może stanowić barierę ekologiczną poprzez fragmentację tras 
przelotów oraz żerowisk.   
Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane 
są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są 
przekazywane z mlekiem matki młodym 
Redukcja liniowych elementów krajobrazu stanowiących korytarze 
ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze między 
kryjówkami dziennymi a żerowiskami  
Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane 
są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są 
przekazywane z mlekiem matki młodym 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (głównie rzeki Ody i jej starorzeczy) 
z zakładów przemysłowych wpływające na jakość i ilość bazy pokarmowej 
nietoperzy 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (głównie rzeki Odry i jej starorzeczy) 
wpływające na jakość i ilość bazy pokarmowej nietoperzy 
Przenikanie do wody pestycydów wpływających na jakość i ilość bazy 
pokarmowej nietoperzy. 

Wyschnięcie starorzeczy będących żerowiskami nietoperzy, obserwowane na 
niektórych powierzchniach obszaru 
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1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Zagrożenia istniejące: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

D01.02 Drogi, autostrady 

A07. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej 
B02.02. Wycinka lasu 
B02.03. Usuwanie podszytu 
B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 

B04. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 

Droga wojewódzka nr 338 na odcinku przebiegającym przez Obszar w rejonie 
Lubiąża może stanowić barierę ekologiczną poprzez fragmentację tras 
przelotów oraz żerowisk.   
Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane 
są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są 
przekazywane z mlekiem matki młodym 
Redukcja liniowych elementów krajobrazu stanowiących korytarze 
ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze między 
kryjówkami dziennymi a żerowiskami 
Zniszczenie lub pogorszenie jakości żerowisk nietoperzy poprzez wycinkę 
podszytu i drzew 
Niszczenie dziennych schronień nietoperzy, 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis Zagrożenia istniejące: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

D01.02 Drogi, autostrady 

A07. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 

Droga wojewódzka nr 338 na odcinku przebiegającym przez Obszar w rejonie 
Lubiąża może stanowić barierę ekologiczną poprzez fragmentację tras 
przelotów oraz żerowisk.   
Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane 
są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i są 
przekazywane z mlekiem matki młodym 
Redukcja liniowych elementów krajobrazu stanowiących korytarze 
ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze między 
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karłowatej 
B02.02. Wycinka lasu 
B02.03. Usuwanie podszytu 
B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 

B04. Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 
C03.03 Produkcja energii wiatrowej 
D02.01 Linie energetyczne i 
telefoniczne 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G01Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku, rekreacji uprawiane w 
plenerze 
G01.04 Turystyka górska, 
wspinaczka,  
G01.08 Inne rodzaje sportu i 
aktywnego wypoczynku 
G05.04 Wandalizm 

kryjówkami dziennymi letnimi a żerowiskami i kryjówkami letnimi a 
zimowiskami 
Zniszczenie żerowisk nietoperzy poprzez wycinkę drzew 
Niszczenie dziennych schronień nietoperzy, 
Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk poprzez budowę liniowych 
elementów przesyłowych (nowe linie energetyczne przebiegające przez 
obszar leśny) oraz farm wiatrowych. Lokalizacja farm wiatrowych w 
promieniu 3 km od zimowiska może powodować powstanie bariery 
ekologicznej dla nietoperzy migrujących z lub do zimowiska i godowiska 
Bezpośrednia redukcja liczebności nietoperzy, powodowanie stresu w 
zimowiskach  
Zwiększona penetracji obszaru, w tym zimowiska nietoperzy powoduje 
niepokojenie nietoperzy w okresie hibernacji, a w skrajnych przypadkach 
śmierć osobników 
Organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi formami wypoczynku w 
obszarze np. podziemnej trasy turystycznej otwartej zimą, może powodować 
pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w wyniku np. hałasu. 
Niszczenie zabezpieczeń obiektu powoduje pogorszenie warunków 
zimowania nietoperzy. Może powodować przepłaszanie osobników albo 
przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących nietoperzy 

1355 Wydra Lutra lutra Zagrożenia istniejące: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

G01 Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku i rekreacji, uprawiane 
w plenerze  

 

J02.03. Regulowanie (prostowanie) 

Niekontrolowany wzrost ruchu rekreacyjnego, zwłaszcza weekendowy przy 
użyciu samochodów (głównie drastyczny wzrost liczby wędkarzy) 

 

 

Zmiana charakteru linii brzegowej (usuwanie zadrzewień na skarpach 
brzegowych stanowiących kryjówkę dla wydry) 
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koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych - zmiana 
charakteru linii brzegowej 
(zadrzewienia na skarpach 
brzegowych) 

1337 Bóbr europejski Castor fiber Zagrożenia istniejące: 
X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

G01 Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku i rekreacji, uprawiane 
w plenerze  

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka 

J02.03. Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych - zmiana 
charakteru linii brzegowej 
(zadrzewienia na skarpach 
brzegowych) 

Niekontrolowany wzrost ruchu rekreacyjnego, zwłaszcza weekendowy przy 
użyciu samochodów (głównie drastyczny wzrost liczby wędkarzy) 

 

Niszczenie nor i żeremi, zwłaszcza na „obszarach konfliktowych”, czyli tam 
gdzie budowane przez niego tamy podtapiają grunty rolne. 

 

Zmiana charakteru linii brzegowej, niszczenie nor w wyniku prowadzonych 
prac. 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus Zagrożenia istniejące: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

J02.05. Modyfikowanie 
funkcjonowania wód (zbiorników 

Zanikanie/wypłycanie zbiorników wodnych powoduje zmniejszenie siedlisk 
traszki 
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wodnych) 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych  

Środki ochrony roślin trafiają do wód i negatywnie oddziałują na płazy,  a 
także powodują eutrofizację zbiorników i zanikanie siedlisk  traszki 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina Zagrożenia istniejące: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń istniejacych dla 
gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 

J02.05. Modyfikowanie 
funkcjonowania wód (zbiorników 
wodnych) 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych  

Zanikanie/wypłycanie zbiorników wodnych powoduje zmniejszenie siedlisk 
kumaka 
 
Środki ochrony roślin trafiają do wód i negatywnie oddziałują na płazy,  a 
także powodują eutrofizację zbiorników i zanikanie siedlisk  kumaka 

1106 Łosoś Salmo salar Zagrożenia istniejące: 

J02.12.02 tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych. 

Zbiorniki zaporowe budowane są poprzez przegrodzenie kryta rzeki co 
stanowi barierę dla ryb; przegradzanie rzek jest barierą nie tylko dla ryb 
dwuśrodowiskowych. Zbiornik w zasięgu cofki stopnia wodnego Malczyce. 

 

Zagrożenia potencjalne: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

6144 Kiełb białopłetwy Romanogobio 
albipinnatus 

Zagrożenia istniejące: 

J02.12.02 tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych. 

Zbiorniki zaporowe budowane są poprzez przegrodzenie kryta rzeki co 
stanowi barierę dla ryb; przegradzanie rzek jest barierą nie tylko dla ryb 
dwuśrodowiskowych. Zbiornik w zasięgu cofki stopnia wodnego Malczyce. 
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Zagrożenia potencjalne:02.02.01. 
Bagrowanie / usuwanie osadów 
limnicznych 

Usuwanie osadów dennych powoduje bezpośrednie niszczenie osobników 

1130 Boleń Aspius aspius Zagrożenia istniejące: 

J02.12.02 tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych. 

Zbiorniki zaporowe budowane są poprzez przegrodzenie kryta rzeki co 
stanowi barierę dla ryb; przegradzanie rzek jest barierą nie tylko dla ryb 
dwuśrodowiskowych. Zbiornik w zasięgu cofki stopnia wodnego Malczyce. 

 

Zagrożenia potencjalne: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus 
(=Rhodeus amarus) 

Zagrożenia istniejące: 

J.02.02.01. Bagrowanie / usuwanie 
osadów limnicznych 
J02.12.02 Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych 

systemach wodnych 

Usuwanie osadów dennych powoduje bezpośrednie niszczenie osobników 
oraz małży, w których składana jest ikra 

Zbiorniki zaporowe budowane są poprzez przegrodzenie koryta rzeki, co 
stanowi barierę dla ryb; przegradzanie rzek jest barierą nie tylko dla ryb 
dwuśrodowiskowych. Zbiornik w zasięgu cofki stopnia wodnego Malczyce. 

Zagrożenia potencjalne: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

1149 Koza Cobitis taenia Zagrożenia istniejące: 

J.02.02.01. Bagrowanie / usuwanie 
osadów limnicznych 

J02.12.02 Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

Usuwanie osadów dennych powoduje bezpośrednie niszczenie osobników 

 

 

Zbiorniki zaporowe budowane są poprzez przegrodzenie koryta rzeki, co 
stanowi barierę dla ryb; przegradzanie rzek jest barierą nie tylko dla ryb 
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śródlądowych 

systemach wodnych 

dwuśrodowiskowych. Zbiornik w zasięgu cofki stopnia wodnego Malczyce 

Zagrożenia potencjalne: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax  Zagrożenia istniejące: 

J01.01. Wypalanie 

A08. Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

Aktywne wypalanie istniejącej roślinności, w tym zarośli tarniny i głogu. 
Zagrożenie niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. 
Nawożenie (nawozy sztuczne) i środki ochrony roślin (pestycydy) 

 

Zagrożenia potencjalne: 

A10.01 usuwanie żywopłotów i 
zagajników oraz roślinności 
karłowatej 

J02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych 

Zagrożenie związane może być z usuwaniem zakrzaczeń tarninowych w 
wyniku zwiększania powierzchni użytków rolnych. 

 

 

Zagrożenie związane może być z usuwaniem zakrzaczeń tarninowych w 
wyniku prac utrzymaniowych walów przeciwpowodziowych. 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  Zagrożenia istniejące: 

A02.03 Usuwanie trawy (łąk i 
pastwisk) pod grunty orne A03.03. 
Zaniechanie / brak koszenia 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu   
 
J02.03. Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych 

 
Rezygnacja z koszenia łąk i wypasania oraz zaorywanie ich fragmentów pod 
uprawy  
Regulacja rzeki Jeziorka z dopływami; czyszczenie brzegów z kęp szczawiu 
lancetowatego 
Aktywne wypalanie istniejącej roślinności nadwodnej 
 Zagrożenie niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. 
 
Nawożenie (nawozy sztuczne) i środki ochrony roślin (pestycydy) 
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J01.01. Wypalanie 
A08. Nawożenie /nawozy sztuczne/ 

Zagrożenia potencjalne: 

E01.03. Zabudowa rozproszona 

Rozbudowa zabudowy mieszkalnej miasta Brzeg Dolny w związku z budową 
mostu na Odrze  oraz rozbudowa wsi Lubiatów - zabudowa rozproszona 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilie  

 

 

Zagrożenia istniejące  
J02.03. Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych 

 
Wszelkie prace związane z usuwaniem roślinności na brzegu, regulacją koryta 
czy umacnianiem brzegów oddziałują negatywnie na siedlisko gatunku 

Zagrożenia potencjalne: 
X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

1042 Zalotka większa Leucorhhinia pectoralis Zagrożenia istniejące 
H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z 

rolnictwem i leśnictwem 

 

Zalotka większe jest wrażliwa na zmianę parametrów fizykochemicznych  
wody, zanieczyszczenie wód w związku z działalnością rolniczą wpływa 
negatywnie na siedlisko gatunku 
 

Zagrożenia potencjalne: 
X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

1065  

Przeplatka aurinia  

Euphydryas aurinia 

Zagrożenia istniejące i 
potencjalne: 
U nieznane zagrożenia 

 

Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska ponieważ w trakcie prac 
terenowych nie odnaleziono gatunku w granicach obszaru Natura 2000. 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius 
(=Phengaris teleius) 

6179 Modraszek nausitous Maculinea 
nausithous (=Phengaris nausithous) 

Zagrożenia istniejące: 

A02.03 Usuwanie trawy (łąk i 
pastwisk) pod grunty orne A03.03. 
Zaniechanie / brak koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu 
J02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych 

Rezygnacja z koszenia łąk i wypasania oraz zaorywanie ich fragmentów pod 
uprawy 

Remonty wałów niszczące roślinność, w tym rośliny żywicielskie gatunków. 

Zagrożenia potencjalne: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna 
(=Euphydryas maturna) 

Zagrożenia istniejące: 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 

B02.02 Wycinka lasu 

K05.01. Zmniejszenie płodności / 
depresja genetyczna (inbredowa) u 
zwierząt 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

D01.01. Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 
rowerowe 

K03.02. Pasożytnictwo 
K04. 03. Zawleczenie choroby  

 
W zależności od preferowanych gatunków do nasadzeń sytuacja może ulec 
pogorszeniu (obecnie jest to dąb) - nieodnawianie siedliska z udziałem 
jesionu powoduje zmniejszenie dostępności głównej rośliny żywicielskiej i 
uniemożliwia rozwój motyla, przy czym w chwili obecnej sztuczne odnawianie 
jesionem jest bezzasadne z powodu jego wypadania na skutek choroby.  
Nasilona gospodarka zrębowa (w tym usuwanie jesionu) negatywnie 
oddziałuje na osobniki gatunku i może szkodzić populacji gatunku. 
Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u zwierząt może 
powodować wymieranie populacji 
Zarastanie skrajów lasu poprzez gatunki obce i inwazyjne np. rdestowce – 
zagrożenie trudne do wyeliminowania w okresie obowiązywania planu. 
Rozjeżdżanie gąsienic motyli poprzez pojazdy silnikowe, zwłaszcza 
samochody wjeżdżające do lasu. Nadmierny ruch samochodów w lesie, 
zwłaszcza w trakcie występowania gąsienic. 
Presja ze strony pasożytów z rodzaju Cotesia sp., powodująca śmiertelność 
nawet do 70% - zagrożenie niemożliwe do wyeliminowania. 
Zmniejszenie liczebności jesionu wyniosłego na skutek choroby/zamierania 
jesionów 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

Zagrożenia potencjalne: 

X brak zagrożeń 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych dla 
gatunku 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita  Zagrożenia istniejące: 

G05.06. Chirurgia drzewna, 
ścinanie na potrzeby 
bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 

B02.04. Usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B02.02. Wycinka lasu 

Cięcia pielęgnacyjne, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych. 
Usuwanie martwych i zamierających drzew 
Wyznaczanie do wycinki drzew bez uprzedniego rozpoznania pod kątem 
siedliska pachnicy i kozioroga 

 

Zagrożenia potencjalne: 

K05.01. Zmniejszenie płodności / 
depresja genetyczna (inbredowa) u 
zwierząt 

Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u zwierząt może 
powodować wymieranie populacji 

 

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo  Zagrożenia istniejące: 

G05.06. Chirurgia drzewna, 
ścinanie na potrzeby 
bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 

B02.04. Usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B02.02. Wycinka lasu 

Cięcia pielęgnacyjne, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 
Usuwanie martwych i zamierających drzew 
Wyznaczanie do wycinki drzew bez uprzedniego rozpoznania pod kątem 
siedliska pachnicy i kozioroga  
 

Zagrożenia potencjalne: 

K05.01. Zmniejszenie płodności / 
depresja genetyczna (inbredowa) u 
zwierząt 

Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u zwierząt może 
powodować wymieranie populacji 
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Podstawowe zagrożenia funkcjonowania siedlisk przyrodniczych obszaru „Łęgi Odrzańskie” wiążą się po pierwsze z zaburzeniami 

funkcjonowania ekosystemu doliny Odry – prace regulacyjne i hydrotechniczne, zanieczyszczenie wód – po drugie zaś z nieprawidłową 

gospodarką leśną i łąkarską, powodującą degradację siedlisk. 

Wszystkie siedliska międzywala, związane ściśle z działalnością rzeki – 3150, 3270, 6430, 6440, 91E0, 91F0 – wykazują mniejsze lub większe 

zniekształcenia spowodowane przesuszeniem lub przeżyźnieniem płatów. Skutkiem jest degeneracja struktury florystycznej roślinności: 

zanikanie gatunków charakterystycznych siedlisk i rozprzestrzenianie się nitrofilnych gatunków synantropijnych lub obcych gatunków 

inwazyjnych. 

Skutki nieprawidłowej gospodarki leśnej to fragmentacja płatów zbiorowisk leśnych, zaburzenia struktury wiekowej drzewostanu, zbyt mała 

ilość pozostawianego w lesie martwego drewna, wprowadzanie obcych siedliskowo gatunków drzew. Są to zjawiska powszechne w polskich 

lasach gospodarczych, a niekiedy spotykane nawet na obszarach chronionych. 

Wszystkie siedliska łąkowe i murawowe – 6210, 6410, 6440, 6510 – są zagrożone zaniechaniem ich właściwego, ekstensywnego użytkowania. 

Porzucone łąki zarastają ekspansywnymi bylinami i krzewami, bywają też zalesiane lub zamieniane na grunty orne. 

 

Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania gatunków ryb w obszarze Natura 2000 wiążą się z: 

Bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych – J02.02.01 (różanka, koza) 

Budowa zbiorników wodnych – J02.05.04 (łosoś, boleń, jesiotr bałtycki) 

Niewielkie projekty hydrotechniczne – J02.05.05 (łosoś, kiełb białopłetwy, boleń, jesiotr bałtycki) 

Drapieżnictwo – K03.04 (łosoś, kiełb białopłetwy, boleń, różanka). 

 

 

5 CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 
Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony 
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Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

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

Zachowanie siedliska w obszarze Natura 2000 w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i Bidention  

Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu co najmniej U1. 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i 
ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-

Festucion pallescentis) 
Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu co najmniej U1. 10 lat 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 10 lat 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu co najmniej U1. 

10 lat 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 
Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu co najmniej U1. 

10 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu co najmniej U1. 10 lat 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

Zachowanie siedliska i poprawa jego stanu w zakresie wskaźnika martwe drewno do stanu 
co najmniej U1. 

Przekracza ramy 
czasowe PZO 
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Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

Zachowanie siedliska i poprawa jego stanu w zakresie wskaźnika martwe drewno do stanu 
co najmniej U1. 

Przekracza ramy 
czasowe PZO 

9170 Grąd środkowoeuropejski  
Zachowanie siedliska i poprawa jego stanu w zakresie wskaźnika martwe drewno do stanu 
co najmniej U1. 

Przekracza ramy 
czasowe PZO 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. 10 lat 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris 
teleius) 

Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. 10 lat 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous 
(=Phengaris nausithous) 

Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. 10 lat 

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax  Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. Trudne do określenia 

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo  Zachowanie siedlisk gatunku w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). Trudne do określenia 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. Trudne do określenia 

6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna 
(=Euphydryas maturna) 

Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

1042 Zalotka większa Leucorhhinia pectoralis Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. Trudne do określenia 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilie Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. Trudne do określenia 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

Poprawa stanu siedlisk gatunku w obrębie zimowisk gatunku do stanu właściwego (FV). 
Utrzymanie właściwego (FV) stanu leśnych żerowisk gatunku. 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

Trudne do określenia 

1321 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 
Utrzymanie właściwego (FV) stanu żerowisk gatunku. 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

Trudne do określenia 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

Utrzymanie właściwego (FV) stanu siedlisk wiosenno-letnich gatunku w obrębie 
drzewostanów. 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

Trudne do określenia 

1324 Nocek duży Myotis myotis Poprawa stanu siedliska w obrębie zimowisk gatunku do stanu właściwego (FV). Trudne do określenia 
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Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

Utrzymanie właściwego (FV) stanu leśnych żerowisk gatunku. 
Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

1355 Wydra Lutra lutra  Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. - 

1337 Bóbr europejski Castor fiber Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym (FV) stanie ochrony. - 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina 
Utrzymanie zróżnicowanych środowisk rzecznych, w tym zachowanie dostępności 
kryjówek (odcinków cieków o naturalnej lub zbliżonej do naturalnej linii brzegowej 
pokrytej zróżnicowaną roślinnością w tym wysoką) dla gatunku na obecnym poziomie. 

- 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
Zachowanie obecnego stanu siedlisk gatunku, w tym utrzymanie na obecnym poziomie 
wartości wskaźników: zacienienie, jakość wody, obecność ryb w zbiorniku na wszystkich 
stanowiskach gatunku. 

- 

1106 Łosoś Salmo salar 
Zachowanie naturalnego reżimu przepływów w ciekach oraz struktury koryta rzeki w 

siedliskach gatunku 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

1124 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus 
Zachowanie naturalnego reżimu przepływów w ciekach oraz struktury koryta rzeki w 

siedliskach gatunku 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

1130 Boleń Aspius aspius 
Zachowanie naturalnego reżimu przepływów w ciekach oraz struktury koryta rzeki w 

siedliskach gatunku 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus (=Rhodeus 
amarus) 

Zachowanie naturalnego reżimu przepływów w ciekach oraz struktury koryta rzeki w 
siedliskach gatunku 

Przekracza ramy 
czasowe PZO 

1149 Koza Cobitis taenia 
Zachowanie naturalnego reżimu przepływów w ciekach oraz struktury koryta rzeki w 

siedliskach gatunku 
Przekracza ramy 

czasowe PZO 

 

MODUŁ C 

6 USTALENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 
 

 
Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 
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Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

wszystkie płaty 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

B 

ochrona zachowawcza: 

nienaruszanie stanu 

siedliska 

Podjęcie działań 
zabezpieczających przed 
naruszaniem stanu, 
zanieczyszczaniem, 
naruszaniem stosunków 
wodnych, niszczeniem 
roślinności wodnej i 
przybrzeżnej we 
współpracy z 
właścicielem 
lub zarządzającym 

terenem. 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis)  

stale od roku 

zatwierdzenia 

PZO 

0 

Organ sprawujący nadzór 
nad 
obszarem Natura 2000 we 
współpracy z właścicielem, 
posiadaczem lub 
zarządzającym obszarem 

 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis-

Festucion 

pallescentis) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

B 

Ekstensywne 
użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe, 
pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

działanie obligatoryjne: 
coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej, bez 
stosowania podsiewu, 

wałowania, zmiany 
poziomu nawożenia, 
zmiany stosunków 

wodnych 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 
15 maja a 30 

października od 
roku po 

zatwierdzeniu 
PZO 

200zł / ha /1 

Właściciele lub posiadacze 
obszaru 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 utraty 
dochodowości. 

Działania fakultatywne 

 
Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 
odpowiedniego pakietu 

Działanie fakultatywne 
Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

  
Właściciele lub posiadacze 
obszaru na podstawie 
umowy zawartej z 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego 
Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej 
„PROW”, 
ukierunkowanego na 
ochronę siedliska 
przyrodniczego 6210. 

organem sprawującym 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 albo na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu utraty 
dochodowości. 

B 
wykaszanie dwukrotnie w 

ciągu roku 
 

 
Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 
15 maja a 30 

października od 
roku po 

zatwierdzeniu 
PZO 

200zł / ha /1 

Właściciele lub posiadacze 
obszaru 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 utraty 
dochodowości. 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

 
Monitoring realizacji 
działań ochronnych  

Monitoring realizacji 
działań ochronnych w 3, 
6 i 9 roku obowiązywania 
planu, w terminie 1 maja-

15 sierpnia. 
 

Wszystkie płaty siedliska w 
obszarze Natura 2000 

w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania 

planu, w 
terminie 1 maja-

15 sierpnia. 
 

- 
Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

septentrionalis-

Festucion 

pallescentis) 

6410 

Zmiennowilgotne 
łąki 

trzęślicowe 
(Molinion) 

wszystkie płaty 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

B 

ekstensywne 
użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe, 
pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych 

działanie obligatoryjne: 
coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej, bez 
stosowania podsiewu, 

wałowania, zmiany 
poziomu nawożenia, 
zmiany stosunków 

wodnych 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 

15 maja a 30 

października od 

roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

200zł / ha /1 

pokos w roku 

Właściciel lub posiadacz 

obszaru 
 

Działania fakultatywne  

 

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 
odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego 
Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej 
„PROW”, 
ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6410 

Działanie fakultatywne 
Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
  

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości. 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

B 

wykaszanie z 

pozostawieniem 5-10% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej 

działanie fakultatywne 

wykaszanie z 

pozostawieniem  5-10% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 

15 maja a 30 

października od 

roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

200zł / ha /1 

pokos w roku 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości 

 

B niestosowanie nawozów 

działanie fakultatywne 

niestosowanie nawożenia 

i środków ochrony roślin 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale od roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

- 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości 

 

6410 Działania związane z ochroną czynną  
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Zmiennowilgotne 
łąki 

trzęślicowe 
(Molinion) 

 

A 

usunięcie gatunków 

ekspansywnych i obcych 

gatunków inwazyjnych 

działanie fakultatywne 

przywrócenie właściwego 

stanu siedliska; 

wykaszanie dwa razy do 

roku z zebraniem siana, 

pierwszy pokos w 

terminie 15 maja-15 

lipca, drugi w terminie 15 

lipca-31 sierpnia. 

3 płaty:  

obr Kadłub 162, fragment 240 

obr Rzeczyca 326/65 

obr Gliniany 446/1, 446/2, 

447, 449, 450/1, 451/1, 451/2, 

453, 472/2, 488, 489, 490, 

491/1, 492/1, 493/1, 494, 495, 

496, 497, 498, 501, 502/1, 

765, 766/1, 767/1, 769, 770/2, 

771, 815/257, 825/259, 831 

co roku, 

pierwszy pokos 

15 maja-15 

lipca, drugi w 

terminie 15 

lipca-31 

sierpnia, od 

roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

400zł / ha /2 

pokosy w roku 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości 

 

  Monitoring realizacji działań ochronnych  

6410 

Zmiennowilgotne 
łąki 

trzęślicowe 
(Molinion) 

 

 
Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Monitoring realizacji 
działań ochronnych w 3, 
6 i 9 roku obowiązywania 
planu, w terminie 1 maja-

15 sierpnia. 
 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze Natura 2000 

w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania 

planu, w 
terminie 1 
maja-15 
sierpnia. 

 

- 
Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 
 

6440 
Łąki selernicowe 
(Cnidion dubii) 
wszystkie płaty 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

B 

ekstensywne użytkowanie 
kośne, kośno – 
pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 
użytków zielonych 

działanie obligatoryjne: 
coroczne wykaszanie 

powierzchni łąkowej, bez 
stosowania podsiewu, 

wałowania, zmiany 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

 

co roku między 

15 maja a 30 

października od 

roku po 

200zł / ha /1 

pokos w roku 

właściciel lub posiadacz 

obszaru 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

poziomu nawożenia, 
zmiany stosunków 

wodnych 

zatwierdzeniu 

PZO 

 Działania fakultatywne 

  

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 
odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego 
Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej 
„PROW”, 
ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6440 

Działanie fakultatywne 
Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
  

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości. 

6440 

Łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

wszystkie płaty 

B 

wykaszanie z 

pozostawieniem 5-10% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej 

działanie fakultatywne 

wykaszanie z 

pozostawieniem  5-10% 

powierzchni łąkowej 

nieskoszonej, w każdym 

roku powinna to być inna 

powierzchnia 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 

15 maja a 30 

października od 

roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

200zł / ha /1 

pokos w roku 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

tytułu utraty 

dochodowości 

B 
niestosowanie nawozów 

 

działanie fakultatywne: 

niestosowanie nawożenia 

i środków ochrony roślin 

 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

stale od roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

- 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości 

6440 

Łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

 

Działania związane z ochroną czynną 

A 

usunięcie gatunków 

ekspansywnych i obcych 

gatunków inwazyjnych 

działanie fakultatywne 

przywrócenie właściwego 

stanu siedliska; 

wykaszanie dwa razy do 

roku z zebraniem siana, 

pierwszy pokos w 

terminie 15 maja-15 

lipca, drugi w terminie 15 

lipca-31 sierpnia. 

5 płatów: 

obr Głoska 41/1 

obr Rogów Legnicki 400/215 

obr Leszkowice 38/3, 52, 53 

obr Przyborów 247/11, 
obr Buszkowice Małe 3/1 

obr Domaszków 239 

co roku, 

pierwszy pokos 

15 maja-15 

lipca, drugi w 

terminie 15 

lipca-31 

sierpnia, od 

roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

400zł / ha /2 

pokosy w roku 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

tytułu utraty 

dochodowości 

A 
usunięcie podrostów 

drzew z powierzchni łąki 

działanie fakultatywne: 
wykarczowanie nalotu 

drzew i krzewów, w 
miejscach gdzie istnieje 

niebezpieczeństwo 
zbytniego naruszenia 
pow. gleby wycinka 

2 płaty:  
obr Szczepanów 1105/105 

obr Rogów Legnicki 400/215 

1.10-1.03. w 
roku po 

zatwierdzeniu 
PZO 

500zł / ha 

Właściciele lub posiadacze 
obszaru 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 utraty 
dochodowości 

6440 

Łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

 

Monitoring realizacji działań ochronnych 

 
Monitoring realizacji 
działań ochronnych  

Monitoring realizacji 
działań ochronnych 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 

w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania 

planu, w 
terminie 1 
czerwca-31 

sierpnia. 

- 
Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 

6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

B 

 

ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

coroczne wykaszanie lub 

wypasanie powierzchni 

łąkowej, bez stosowania 

podsiewu, wałowania, 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 

15 maja a 30 

października od 

roku po 

200zł / ha /1 

pokos w roku 

właściciel lub posiadacz 

obszaru 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

elatioris) 

 

użytków zielonych zmiany poziomu 

nawożenia, zmiany 

stosunków wodnych 

zatwierdzeniu 

PZO 

 Działania fakultatywne 

  

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 
odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego 
Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej 
„PROW”, 

ukierunkowanego na 
ochronę siedliska 
przyrodniczego 6510 

Działanie fakultatywne 
Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

  

Właściciele lub posiadacze 
obszaru 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 utraty 
dochodowości. 

6510 
Niżowe i górskie 

świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion 

elatioris) 
wszystkie płaty 

B 

użytkowanie ekstensywne 
kośne, kośno-

pastwiskowe lub 
pastwiskowe; koszenie do 
15 czerwca (powyżej 500 
m n.pm. do 30 czerwca), 

drugi pokos od 15 
września, jeśli wypas to 

pierwszy pokos w 
terminie i warunkach jak 
powyżej, wypas zwierząt 
po pierwszym pokosie od 

koszenie do 15 czerwca 
(powyżej 500 m n.pm. do 
30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 
usunięciem biomasy do 

14 dni, a w 
uzasadnionych 

wypadkach do 21 dni 
(siano powinno być złoże 
np.: w stogi lub w baloty); 
wysokość 5-10 cm; kosić 

od środka, zalecana 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

co roku między 
15 maja a 30 

października, od 
roku po 

zatwierdzeniu 
PZO 

200zł / ha /1 
pokos w roku 

Właściciele lub posiadacze 
obszaru 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 utraty 
dochodowości 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

15 sierpnia; jeśli 
całoroczne użytkowanie 
pastwiskowe to na całej 

działce nie częściej niż co 
trzeci rok 

kosiarka listwowa lub 
podobna; pozostawianie 

10-20% powierzchni 
niewykaszanej łącznie dla 

wszystkich działek, co 
roku w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 
pasów przy granicy 
działek z drogami, 
rowami, wodami i 

zabagnieniami, 
zakrzaczeniem i 
zadrzewieniami. 

W wypadku użytkowania 
kośno-pastwiskowego, 

pierwszy pokos jak 
powyżej, wypas zwierząt 

(bydło, kozy, owce, 
świnie, konie lub inne 

gatunki przeżuwaczy) po 
pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 
DJP/ha/rok, maksymalne 
obciążenie pastwiska do 

5 DJP/ha. 
Całoroczne użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 
kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

przeżuwaczy) w obsadzie 
jak powyżej pod 

warunkiem że całoroczny 
wypas działki nie częściej 

niż co trzeci rok. Przy 
działkach małych do 5,0 
ha możliwy stały wypas 
całoroczny. Wykaszanie 

niedojadów po 15 
września. 

Dla wszystkich sposobów 
użytkowania. Przy 

pracach melioracyjnych i 
konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 
30% roślinności w rowach 

i ciekach. Zachowanie 
zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 
cieków. Nawożenia do 60 

kg N/ha/rok bez 
stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 
ściekowych i dosiewania 

nasion traw. 
Dopuszczalne: mazacze 

herbicydowe, 
włókowanie i wałowanie 
całej powierzchni do 30 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

marca oraz w termie 
późniejszym wyłącznie w 
miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 
zniszczenia darni 

spowodowane przez 
zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

6510 
Niżowe i górskie 

świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion 

elatioris) 
 

Monitoring realizacji działań ochronnych 

 

Monitoring realizacji 
działań ochronnych  

 

Monitoring realizacji 
działań ochronnych w 3, 
6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

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

w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania 

PZO. 
- 

Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

 

    stale - 

Właściwe terytorialnie 
nadleśnictwo: 

Nadleśnictwo Miękinia 
 

Nadleśnictwo Lubin 
 

Nadleśnictwo Wołów 
 

Nadleśnictwo 
Włoszakowice 

 
Nadleśnictwo Oborniki 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Śląskie 
 

Nadleśnictwo Legnica 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

wszystkie płaty  

B 

niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo 

Odnawianie drzewostanu 
wyłącznie gatunkami 
zgodnymi z 
siedliskiem, z 
zachowaniem właściwej 
dla siedliska struktury 
składu 
gatunkowego; 
zachowanie naturalnego 
podrostu drzew; 
możliwość 
odstępstwa od składu 
gatunkowego zaleconego 
dla siedliska 91F0 w 

przypadku zamierania 

jesionu. 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
stale  - 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 1 płat 

B 

stopniowa przebudowa 

składu gatunkowego 

drzewostanu 

Stopniowa (w ramach 
zaplanowanych prac 
gospodarczych) 
przebudowa składu 
gatunkowego 
drzewostanu: usunięcie 
gatunków obcych 
siedliskowo: sosna, 
świerk, modrzew, dąb 
czerwony. 

1 płat  
{9b52} wydzielenia, 13-14-2-
06-8  -i -00, 13-14-2-06-8  -j -

00, 13-14-2-06-8  -k -00 (Nadl. 
Lubin) 

stale  Nadleśnictwo Lubin 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

wszystkie płaty 

B 

ograniczenie fragmentacji 

runa leśnego poprzez 

wykorzystanie 

istniejących dróg 

Ograniczenie 
fragmentacji runa 
leśnego poprzez 
wykorzystywanie 
istniejących dróg leśnych: 
unikanie fragmentacji 
runa nowymi drogami 
leśnymi. 

 
Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale 

- 

 
 
 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) wszystkie 

płaty 

B 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawianie na 

powierzchni 5% do 

naturalnego rozpadu 

celem zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w drzewostanie 

W trakcie zabiegów 
rębnych pozostawiać do 
naturalnej śmierci i 
rozkładu drzewa na 
powierzchni 5% każdego 
bloku drzewostanów 
rębnych przeznaczonych 
do wycięcia w 
dziesięcioleciu. Nie 
dotyczy sytuacji 

klęskowych oraz bloków 

upraw pochodnych. 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis)  

stale - 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

wszystkie płaty 

B 

pozostawianie w lesie 
martwego drewna 

zapewniającego rozwój 
ksylobiontów 

Zapewnianie zasobów 
martwego drewna, z 
dostosowaniem do 
konkretnych 
uwarunkowań lokalnych 
(wieku i stanu 
sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 
przeciwpożarowych i 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis)  

stale - 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

zagrożeń 
wynikających z wpływów 
antropogenicznych) 
poprzez: 
- pozostawianie 
wywrotów i złomów, 
- pozostawianie 
martwych drzew 
stojących i nie usuwanie 
drzew 
dziuplastych i 
próchniejących, 
- we fragmentach 
pozostawiać do 
naturalnego rozpadu, 
rozproszone 
pozostałości pozrębowe 
(nie zagrażające trwałości 
lasu), z wyłączeniem 
sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia 
lub mienia ludzkiego . 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

 wszystkie płaty 

B 
utrzymanie naturalności 
koryta rzeki i drobnych 

cieków 

Nienaruszanie stosunków 
wodnych w płacie 
siedliska. 
Pozostawienie 
nieużytkowanych pasm 
drzewostanów po 30 m w 
każdą stronę od 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis)  

stale  
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

wszystkich rzek. 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

 

Monitoring realizacji działań ochronnych 

 
Monitoring realizacji 
działań ochronnych 

 

Monitoring realizacji 
działań ochronnych 
w 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO. 

Losowo wybrane płaty 
siedliska 
stanowiące 5-10% 
powierzchni siedliska 
w obszarze Natura 2000, w 
każdym ze 

wskazanych terminów inne 

w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania 

PZO 
 

Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 

9170 Grąd 

środkowoeuropejsk

i wszystkie płaty 

Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 

niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo 

Odnawianie drzewostanu 
wyłącznie gatunkami 
zgodnymi z siedliskiem, z 
zachowaniem właściwej 
dla siedliska struktury 
składu gatunkowego; 
zachowanie naturalnego 
podrostu drzew; ze 
względu na 
występowanie 
mikrosiedlisk łęgowych 
podlegających 
grądowieniu, preferencja 
gatunków łęgowych przy 
odnowieniach tam, gdzie 
siedlisko na to pozwala 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
stale - 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

(odstępstwa od składu 
drzewostanu zaleconego 
dla siedliska 9170). 

 

B 

ograniczenie fragmentacji 

runa leśnego poprzez 

wykorzystanie 

istniejących dróg 

unikanie fragmentacji 

runa nowymi drogami 

leśnymi oraz szlakami 

zrywkowymi 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
stale - 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

B 

Zachowanie fragmentów 
starodrzewu na 
powierzchniach 
zrębowych. 

W trakcie zabiegów 
rębnych pozostawiać do 
naturalnej śmierci i 
rozkładu drzewa na 
powierzchni 5% każdego 
bloku drzewostanów 
rębnych przeznaczonych 
do wycięcia w 
dziesięcioleciu. Nie 
dotyczy sytuacji 

klęskowych oraz bloków 

upraw pochodnych. 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
stale - 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

B 

pozostawianie w lesie 
martwego drewna 

zapewniającego rozwój 
ksylobiontów 

Zapewnianie zasobów 
martwego drewna, z 
dostosowaniem do 
konkretnych 
uwarunkowań lokalnych 
(wieku i stanu 
sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
stale - 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

przeciwpożarowych i 
zagrożeń 
wynikających z wpływów 
antropogenicznych) 
poprzez: 
- pozostawianie 
wywrotów i złomów, 
- pozostawianie 
martwych drzew 
stojących i nie usuwanie 
drzew 
dziuplastych i 
próchniejących, 
- we fragmentach 
pozostawiać do 
naturalnego rozpadu, 
rozproszone 
pozostałości pozrębowe 
(nie zagrażające trwałości 
lasu), 
z wyłączeniem sytuacji 
stwarzających zagrożenie 
zdrowia, życia lub 
mienia ludzkiego . 

9170 Grąd 
środkowoeuropejsk
i i 
subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

 
Monitoring realizacji 
działań ochronnych  

 

Monitoring realizacji 
działań ochronnych  
w 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

Losowo wybrane płaty 
siedliska 
stanowiące 5-10% 
powierzchni siedliska 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO 

- 
Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Tilio-Carpinetum) w obszarze Natura 2000, w 
każdym ze wskazanych 
terminów inne 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 wszystkie płaty 

 

 

 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 

niewprowadzanie 

gatunków obcych 

siedliskowo 

Odnawianie drzewostanu 
wyłącznie gatunkami 
zgodnymi z 
siedliskiem, z 
zachowaniem właściwej 
dla siedliska struktury 
składu 
gatunkowego; 

zachowanie naturalnego 

podrostu drzew. 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 

stale od roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

- 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

B 

ograniczenie fragmentacji 

runa leśnego poprzez 

wykorzystanie 

istniejących dróg 

unikanie fragmentacji 

runa nowymi drogami 

leśnymi oraz szlakami 

zrywkowymi 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale od roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

- 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

B 

Dla drzewostanów 

rębnych pozostawianie na 

powierzchni 5% do 

naturalnego rozpadu 

celem zachowania 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej w drzewostanie 

W trakcie zabiegów 
rębnych pozostawiać do 
naturalnej śmierci i 
rozkładu drzewa na 
powierzchni 5% każdego 
bloku drzewostanów 
rębnych przeznaczonych 
do wycięcia w 
dziesięcioleciu. Nie 
dotyczy sytuacji 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale od roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

- 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

klęskowych oraz bloków 

upraw pochodnych. 

B 

pozostawianie w lesie 
martwego drewna 

zapewniającego rozwój 
ksylobiontów 

Zapewnianie zasobów 
martwego drewna, z 
dostosowaniem do 
konkretnych 
uwarunkowań lokalnych 
(wieku i stanu 
sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 
przeciwpożarowych i 
zagrożeń 
wynikających z wpływów 
antropogenicznych) 
poprzez: 
- pozostawianie 
wywrotów i złomów, 
- pozostawianie 
martwych drzew 
stojących i nie usuwanie 
drzew 
dziuplastych i 
próchniejących, 
- we fragmentach 
pozostawiać do 
naturalnego rozpadu, 
rozproszone 
pozostałości pozrębowe 
(nie zagrażające trwałości 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale od roku po 

zatwierdzeniu 

PZO 

- 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

lasu), z wyłączeniem 
sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia 
lub mienia ludzkiego. 

B 
utrzymanie naturalności 
koryta rzeki i drobnych  

Nienaruszanie stosunków 
wodnych w płacie 
siedliska poprzez 
pozostawianie 
nieużytkowanych pasm 
drzewostanów po 30 m w 
każdą stronę od 
wszystkich rzek. 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale - 
Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwa 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

 
Monitoring realizacji 
działań ochronnych  

 

Monitoring realizacji 
działań ochronnych  
6 i 9 roku obowiązywania 
PZO. 

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

6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

- 
Organ sprawujący nadzór 
nad 

obszarem Natura 2000 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

mopek 

Działania związane z ochroną czynną 

A 

Poprawa stanu i 
konserwacja 

zabezpieczenia otworu 
zimowiska 

Poprawa stanu i 
konserwacja 

zabezpieczenia otworu 
zimowiska (w pierwszych 

podziemia klasztoru w Lubiążu jednorazowo 
trudne do 
określenia 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

trzech latach 
obowiązywania planu): 
naprawa uszkodzonych 
elementów, stworzenie 

dodatkowych wlotów dla 
nietoperzy 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

mopek 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 

utrzymanie gospodarki 
leśnej na obecnym 

poziomie -  zachowanie 
starodrzewu i 

dziuplastych drzew oraz 
pozostawianie 

maksymalnej liczby drzew 
do naturalnego rozpadu 

Wstrzymanie w okresie 
rozrodu (czerwiec i lipiec) 
wycinki drzew 
liściastych z dziuplami i z 
odstającą korą, 
preferowanych przez 
nietoperze na kryjówki 
letnie. Wycinanie tylko 
tych egzemplarzy co 
do których jest pewność, 
że nie są zasiedlone przez 

nietoperze. 

W granicach obszaru Natura 
2000, 

część leśna obszaru 
cały okres - 

Właściwe terytorialnie 
nadleśnictwo (Głogów, Góra 

Śląska, Legnica, Lubin, 
Miękinia, Oborniki Śląskie, 

Wołów) 

 Uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 
1308 

Barbastella 
barbastellus 

mopek 

C Badanie śmiertelności. 

Wykonanie w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
planu (w trakcie jednego 
sezonu) badań w zakresie 
oceny możliwego wpływu 
drogi  nr 338, na odcinku 

przebiegającym przez 
Obszar w rejonie Lubiąża 

Droga krajowa nr 338, na 
odcinku przebiegającym przez 

Obszar 
 

Jednorazowow 
okresie maj-
październik 

5 

Organ sprawujący nadzór 
nad obszarem, placówki 

naukowe, organizacje 
pozarządowe - w przypadku 

realizacji projektów ze 
środków publicznych 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

na śmiertelność 
osobników gatunków i na 
stan zachowania siedlisk 

gatunków. 
 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

mopek 

 
Wyszukiwanie kolonii 

rozrodczych i kryjówek 

Wykonanie w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
PZO (w trakcie 
jednego sezonu) badań 
mających na celu 
wyszukanie dziennych 
kryjówek, kolonii 
rozrodczych, zimowisk i 
lepsze rozpoznanie 
żerowisk. 

Cały obszar Natura 2000 

Wykonanie w 
pierwszych 3 

latach 
obowiązywani

a PZO 

 

Organ sprawujący nadzór 
nad obszarem, placówki 

naukowe, organizacje 
pozarządowe - w przypadku 

realizacji projektów ze 
środków publicznych 

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1323 
Myotis bechsteinii 
nocek Bechsteina 

B 

Prowadzenie gospodarki 
leśnej zgodnej z 

wymogami gatunku 
Zachowanie starodrzewu i 

dziuplastych drzew oraz 
pozostawianie 

maksymalnej liczby drzew 
do naturalnego rozpadu 

Wstrzymanie w okresie 
rozrodu (czerwiec i lipiec) 
wycinki drzew 
liściastych z dziuplami i z 
odstającą korą, 
preferowanych przez 
nietoperze na kryjówki 
letnie. Wycinanie tylko 
tych egzemplarzy co 
do których jest pewność, 
że nie są zasiedlone przez 

nietoperze. 

część leśna obszaru cały okres - 

Właściwe terytorialnie 

nadleśnictwo (Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, Oborniki 

Śląskie, Wołów) 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

1323 
Myotis bechsteinii 
nocek Bechsteina 

Uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Badanie śmiertelności. 

Wykonanie w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
planu (w trakcie jednego 
sezonu) badań w zakresie 
oceny możliwego wpływu 
drogi  nr 338, na odcinku 

przebiegającym przez 
Obszar w rejonie Lubiąża 

na śmiertelność 
osobników gatunków i na 
stan zachowania siedlisk 

gatunków. 

Droga krajowa nr 338, na 
odcinku przebiegającym przez 

Obszar 
 

Jednorazowow 

okresie maj-

październik 

5 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem, placówki 

naukowe, organizacje 

pozarządowe - w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych 

1323 
Myotis bechsteinii 
nocek Bechsteina 

 
Wyszukiwanie kolonii 

rozrodczych i kryjówek 

Wykonanie w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
PZO (w trakcie 
jednego sezonu) badań 
mających na celu 
wyszukanie dziennych 
kryjówek, kolonii 
rozrodczych, zimowisk i 
lepsze rozpoznanie 
żerowisk. 

Cały obszar Natura 2000 

Wykonanie w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

PZO 

 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem, placówki 

naukowe, organizacje 

pozarządowe - w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych 

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

1324 
Myotis myotis 

nocek duży 
A 

poprawa stanu i 
konserwacja 

zabezpieczenia otworu 
zimowiska 

naprawa uszkodzonych 
elementów, stworzenie 

dodatkowych wlotów dla 
nietoperzy 

podziemia klasztoru w Lubiążu 
1 maj-31 lipiec, 

co roku 
3 tys / rok 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem 

1324 B1 Prowadzenie gospodarki Prowadzenie gospodarki część leśna obszaru cały okres - Właściwe terytorialnie 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Myotis myotis 
nocek duży 

leśnej zgodnej z 
wymogami gatunku:  

leśnej zgodnej z 
wymogami gatunku: 
zachowanie starodrzewu 
i dziuplastych drzew oraz 
pozostawianie 
drzew do naturalnego 
rozpadu, prace należy 
prowadzić tak aby w 
jak najmniejszym stopniu 
uszkadzać podszyt i runo 

leśne. 

nadleśnictwa 

(Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, Oborniki 

Śląskie, Wołów) 

1324 
Myotis myotis 

nocek duży 

Nr Uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Badanie śmiertelności. 

Wykonanie w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
planu (w trakcie jednego 
sezonu) badań w zakresie 
oceny możliwego wpływu 
drogi  nr 338, na odcinku 

przebiegającym przez 
Obszar w rejonie Lubiąża 

na śmiertelność 
osobników gatunków i na 
stan zachowania siedlisk 

gatunków. 

Droga krajowa nr 338, na 
odcinku przebiegającym przez 

Obszar 
 

Jednorazowo w 

okresie maj-

październik  

5  

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem, placówki 

naukowe, organizacje 

pozarządowe - w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych 

1324 
Myotis myotis 

nocek duży 
 

Wyszukiwanie kolonii 

rozrodczych i kryjówek 

Wykonanie w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
PZO (w trakcie 
jednego sezonu) badań 
mających na celu 

Cały obszar Natura 2000 

Wykonanie w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem, placówki 

naukowe, organizacje 

pozarządowe - w 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

317 
 

 
Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

wyszukanie dziennych 
kryjówek, kolonii 
rozrodczych, zimowisk i 
lepsze rozpoznanie 
żerowisk. 

PZO przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych 

1060  

Lycaena dispar 

czerwończyk 

nieparek 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

 
zachowanie siedlisk 

gatunku 

Ekstensywne 
użytkowanie kośne, 
kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Wszystkie płaty w obszarze 

Natura 2000 (warstwa gis) 
- - 

Właściciel lub posiadacz 

obszaru 

 Działania fakultatywne 

 

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 

odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego 

PROW, 
ukierunkowanego na 

ochronę gatunku 1060 

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 

odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego o 

w ramach 
obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na 
ochronę gatunku 1060 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

  

Właściciele lub posiadacze 
obszaru 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 utraty 

dochodowości 

 

przy pracach 
melioracyjnych i 
konserwacyjnych 

zachowanie roślinności w 

Podczas prac 
melioracyjnych i 
konserwacyjnych 
zachowywać pasy 

Wszystkie płaty w obszarze 
Natura 2000 (warstwa gis) 

stale  

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

rowach i ciekach. 
Zachowanie zadrzewień i 
zakrzaczeń wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. 

nienaruszonej roślinności 
zielnej rosnącej na 
skarpach rowów i cieków. 
Zachowywać 
zadrzewienia i 
zakrzaczenia wzdłuż 
rowów, cieków, a 
wycinkę ograniczyć 
jedynie do drzew i 
krzewów 
rosnących w dnie rowów 
i cieków oraz wywrotów 
uniemożliwiających 
swobodny spływ wód 
oraz do drzew i krzewów 
mogących spowodować 
uszkodzenie urządzeń 
hydrotechnicznych 
lub uniemożliwiających 
ich właściwą 
eksploatację. 

Wodnych we Wrocławiu, 
Właściwe terytorialnie 

Nadleśnictwa 

 Uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

6177 Maculinea 

teleius (=Phengaris 

teleius) modraszek 

telejus 

6179  Maculinea 

  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 Działania obligatoryjne 

A 
zachowanie siedlisk 

gatunku 

Ekstensywne 
użytkowanie kośne, 
kośno – pastwiskowe, 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 

- - 
Właściciel lub posiadacz 

obszaru 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

modraszek 

nausiotus 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

  Działania fakultatywne 

6177 Maculinea 

teleius (=Phengaris 

teleius) modraszek 

telejus 

6179 Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

modraszek 

nausiotus 

 Użytkowanie łąkarskie 

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami 
odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego o 
w ramach 
obowiązującego PROW, 
ale 
ukierunkowanego na 
ochronę gatunków 6177, 
6179. 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 

  

Właściciele lub posiadacze 

obszaru 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 utraty 

dochodowości 

B 

użytkowanie ekstensywne 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe; koszenie do 

15 czerwca (powyżej 500 

m n.pm. do 30 czerwca), 

drugi pokos od 15 

koszenie do 15 czerwca 
(powyżej 500 m n.pm. do 
30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 
usunięciem biomasy do 

14 dni, a w 
uzasadnionych 

wypadkach do 21 dni 
(siano powinno być złoże 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 
 

Stale od maja 

do października 
 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

września, jeśli wypas to 

pierwszy pokos w 

terminie i warunkach jak 

powyżej, wypas zwierząt 

po pierwszym pokosie od 

15 sierpnia; jeśli 

całoroczne użytkowanie 

pastwiskowe to na całej 

działce nie częściej niż co 

trzeci rok 

np.: w stogi lub w baloty); 
wysokość 5-10 cm; kosić 

od środka, zalecana 
kosiarka listwowa lub 

podobna; pozostawianie 
10-20% powierzchni 

niewykaszanej łącznie dla 
wszystkich działek, co 

roku w innym miejscu, w 
tym 2-3 metrowych 
pasów przy granicy 
działek z drogami, 
rowami, wodami i 

zabagnieniami, 
zakrzaczeniem i 
zadrzewieniami. 

W wypadku użytkowania 
kośno-pastwiskowego, 

pierwszy pokos jak 
powyżej, wypas zwierząt 

(bydło, kozy, owce, 
świnie, konie lub inne 

gatunki przeżuwaczy) po 
pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 
DJP/ha/rok, maksymalne 
obciążenie pastwiska do 

5 DJP/ha. 
Całoroczne użytkowanie 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

pastwiskowe (bydło, 
kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 
przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 
warunkiem że całoroczny 
wypas działki nie częściej 

niż co trzeci rok. Przy 
działkach małych do 5,0 
ha możliwy stały wypas 
całoroczny. Wykaszanie 

niedojadów po 15 
września. 

Dla wszystkich sposobów 
użytkowania. Przy 

pracach melioracyjnych i 
konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 
30% roślinności w rowach 

i ciekach. Zachowanie 
zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 
cieków. Nawożenia do 60 

kg N/ha/rok bez 
stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 
ściekowych i dosiewania 

nasion traw. 
Dopuszczalne: mazacze 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

herbicydowe, 
włókowanie i wałowanie 
całej powierzchni do 30 

marca oraz w termie 
późniejszym wyłącznie w 
miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 
zniszczenia darni 

spowodowane przez 
zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

 

B       

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

 - - - - - - 

 Uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

1084 Osmoderma 

eremita  

pachnica dębowa 

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

A - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

utrzymanie struktury i 
funkcji siedliska gatunku  

pozostawienie 
zasiedlonych dębów 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 

stale - Właściwe terytorialnie 
Nadleśnictwa i organy 

administracji 
samorządowej 

B 

podjęcie działań w celu 

ustanowienia pomników 

przyrody, i objęcia 

ochroną cennych drzew 

objęcie ochroną cennych 
drzew zasiedlonych przez 

gatunek 

ID 1GB, dąb o obw. Ok. 6,5 m 

rosnący przy pałacu w 

Przyborowie; obr. Przyborów 

dz. AR_1.247/13 

jednorazowo  

Organ sprawujący nadzór 
nad obszarem Natura 

2000 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

zasiedlonych przez 

gatunek. 

 

ID 2GB, Stary dąb rosnący w 

zadrzewieniu nad 

starorzeczem; obr. 

Buszkowice Małe dz. 

AR_1.88/1 

 

ID 3GB, obr. Radoszyce dz. 

385/4 (park) 

 

ID 6 ustanowienie pomnika 

przyrody - grupa starych 

drzew (gł. dębów) drzew przy 

drodze i wale Odry; Obr. 

Świerczów dz.ew. 118, 166, (+ 

część w woj. sąsiednim dz. 

296/2, 288/5) 

B 

Utrzymanie 

dotychczasowego 

sposobu użytkowania lasu 

z pozostawieniem luk w 

zwartym drzewostanie 

utrzymanie na 
powierzchni siedliska 

gatunku drzew w wieku 

powyżej 100 lat. 

ID 1AM, obr. Kobylniki, dz. nr 

198/31; wydzielenie  

13-17-1-03-31 c, 13-17-1-03-

31 d Nadl. Miękinia 

 

ID 2AM – obr. Zabór Wielki, 

dz.ew 396/164; wydzielenie 

13-17-1-03-164 h Nadl. 

stale  

Właściwe terytorialnie 
Nadleśnictwo, 
właściciele lub 
użytkownicy 
gruntu z siedliskiem 
gatunku 
na podstawie 
uproszczonego 
planu urządzania lasu 
zwanego dalej „UPUL” lub 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Miękinia 

 

ID 3AM – las prywatny, Obr. 

Pogalewo, dz. ew. 2.142/17;  

 

ID 4AM – obr. Gliniany, dz. 

ew. AR_2.828;  

Wydzielenie 13-06-1-07-255 j 

Nadl. Wołów 

 

ID 5AM koło Malczyc – obr. 

Lubiąż AR_5.1105/365; 

wydzielenie 13-06-1-07-365 c 

Nadl. Wołów 

 

ID 6AM –obr. Lubiąż, dz.ew. 

AR_5.1091/351; 1204 

Wydzielenia 13-06-1-07-351 b, 

13-06-1-07-350 c, 13-06-1-07-

350 d, 13-06-1-07-350 g Nadl. 

Wołów 

 

ID 7AM –Obr. Lubiąż 

AR_3.583/324 

Wydzielenie 13-06-1-07- 324 b 

decyzji właściwego 

starosty 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Nadl. Wołów 

 

ID 8AM obr. Małowice, dz.ew. 

AR.1.383. wydzielenie 13-06-

1-02-34 k Nadl. Wołów 

 Uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 Zwiększenie zasobów gatunku w obszarze 

 
Włączenie stanowiska w 

granice obszaru 

Aleje koło Lipowca i w 

Lipowcu są siedliskiem 

pachnicy dębowej; należy 

je włączyć w granice 

obszaru i objąć ochroną 

w formie pomnika 

przyrody 

ID 5GB ustanowienie pomnika 

przyrody - aleja starych lip 

pod Lipowcem – obr. Lipowiec 

dz. 2, 20, 43/1, Obr. Bełcz 

Wielki dz. ew 292 

jednorazowo - 
Organ sprawujący Nadzór 

nad obszarem 

1088 Cerambyx 

cerdo  

kozioróg dębosz 

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

A       

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

utrzymanie struktury i 
funkcji siedliska gatunku  

pozostawienie 
zasiedlonych dębów z 
wyłączeniem sytuacji 
stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia 
lub mienia ludzkiego). 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 

stale - Właściwe terytorialnie 
Nadleśnictwa i organy 

administracji 
samorządowej. 

B 
podjęcie działań w celu 

ustanowienia pomników 
objęcie ochroną cennych 
drzew zasiedlonych przez 

ID 1GB, dąb o obw. Ok. 6,5 m 

rosnący przy pałacu w 
jendorazowo  

Organ sprawujący nadzór 
nad obszarem Natura 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

przyrody, i objęcia 

ochroną cennych drzew 

zasiedlonych przez 

gatunek. 

gatunek Przyborowie; obr. Przyborów 

dz. AR_1.247/13 

 

ID 4GB obr. Lubiąż, dz. 680 

dąb o wymiarach 

pomnikowych we wsi Lubiąż 

2000 
 

B 

Utrzymanie 
dotychczasowego 

sposobu użytkowania lasu 
z pozostawieniem luk w 
zwartym drzewostanie 

 

utrzymanie na 

powierzchni siedliska 

gatunku drzew w wieku 

powyżej 100 lat. 

ID 1AM, obr. Kobylniki, dz. nr 

198/31; wydzielenie  

13-17-1-03-31 c, 13-17-1-03-

31 d Nadl. Miękinia 

 

ID 2-obr. Lubiąż dz. Nr. 

AR_5.1105/365; 1091/351 

Wydzielenia 13-06-1-07-351b, 

13-06-1-07-365 c, 13-06-1-07-

339 b Nadl Wołów 

 

ID 3AM- Obr. Lubiąż, dz. ew. 

AR_3.567/324; wydzielenie 

13-06-1-07-324 d Nadl. 

Wołów 

 

ID 6AM – Obr. Tarchalice 

AR_3.540/122; wydzielenia  

13-06-1-02-122 b, 13-06-1-02-

stale 

 
 

Nadleśnictwo Miękinia, 

Wołów, Legnica 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

122 f, 13-06-1-02-122 c, 13-

06-1-02-122 i, 13-06-1-02-122 

d, 13-06-1-02-122 h (Nadl. 

Wołów) 

ID 7AM –Obr Rzeczyca, dz. ew. 

319/59 

Wydzielenia 13-17-1-05-59a, 
13-17-1-05-59  b, 13-17-1-05-
59  c, 13-17-1-05-59  i, 13-17-

1-05-59   h,  

 
      

 Działania związane z powiększeniem zasobów gatunku w obszarze 

 
Włączenie stanowiska w 

granice obszaru 

Włączenie stanowiska 
gatunku (Park w 

Zaborowie i aleja wzdłuż 
drogi Zaborów-Grzybów) 

w granice obszaru a 
następnie nasadzenia 

dębów w lukach w alei, 
celem uzyskania ciągłości 

oraz ustanowienie 
pomnika przyrody 

ID 10EM, Obr. Zaborów, dz. 

ew. 114/1 (Park w Zaborowie), 

aleja wzdłuż drogi dz. nr. 

476/1; 476/2;  

jednorazowo - 
Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

6169 Hypodryas 

maturna 

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

A Uzupełnienie bazy 
Uzupełnienie bazy 
pokarmowej dla motyla, 

ID 12EM, Nr dz. AR_2,831;   Nadleśnictwo Wołów 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

(=Euphydryas 

maturna) 

przeplatka maturna 

pokarmowej dla motyla,  poprzez nasadzenie 
jesionu wyniosłego oraz 
kaliny koralowej. 
Pozostawianie dla 
naturalnego odnowienia 
jesionu i derenia świdwy 

AR_2,815/257; 

AR_2,816/258; 

AR_2,817/260; 

AR_2,825/259 

Wydzielenia 13-06-1-07-256 

d, 13-06-1-07-256 a, b,f, h, i, 
13-06-1-07-258 a,b  
13-06-1-07-259 c,d  
13-06-1-07-257 b 

13-06-1-07-260 a,b,c,d,f,  
13-06-1-07-261 a,c,d,, f,i,h 

Nadl. Wołów 

A 

Dosadzanie do 

istniejących zadrzewień 

krzewów kaliny koralowej 

(Viburnum opulus) w 

miejscach półcienistych 

wzdłuż wału i dróg 

technicznych 

Nasadzenie wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego i 
dróg 
technicznych (od strony 
odpowietrznej w 
odległości nie mniejszej 
niż 3 metry od stopy 
wału), krzewów kaliny 
koralowej (Viburnum 
opulus). Nasadzenie 
powinno być wykonane 
w miejscach 
półcienistych, a do 
nasadzeń należy użyć 
rodzimych odmian kaliny. 

ID 3AM: Obr. Kobylniki, dz. nr 
202/37, 201/36, 198/31,  

Skrajne części wydzielenia 13-
17-1-03-31-c, 13-17-1-03-32 g. 

Nadl. Miękinia 
 
ID 5AM: Obr. Zakrzów, dz.ew. 

163/35, 165/44; 
Skrajne części wydzielenia 13-
17-1-03-35 f, Nadl. Miękinia 

 
ID 6AM: Obr. Brodno, dz.ew. 

249/58, 249/62, 

wydzielenia  13-17-1-04-56c, 

h, g,i, d,b, f Nadl. Miękinia 

jesień w 

kolejnych latach 

po uchwaleniu 

PZO 

 Nadleśnictwo Miękinia 

A Uzupełnienie bazy W ramach prac ID 14, Nr dz. 348/50; 547/52, stale  Nadleśnictwo Legnica 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

pokarmowej dla motyla,  odnowieniowych 
uzupełnienie bazy 
pokarmowej 
dla motyla, poprzez 
nasadzenie jesionu 
wyniosłego, derenia 
świdwy oraz kaliny 
koralowej. Pozostawianie 
dla naturalnego 

odnowienia jesionu, 

derenia świdwy i kaliny 

koralowej. 

; 520/66; 296/68, 553/34; 
Wydzielenie 

13-13-2-09-50-a, b,c,d,f,h,g, 
 

13-13-2-09-52a01, 13-13-2-
09-52a-99, 13-13-2-09-52b-

00 
 

13-13-2-09-66a-00, 13-13-2-
09-66c-00, 13-13-2-09-66g-00, 
13-13-2-09-66h-00, 13-13-2-

09-66f-00, 13-13-2-09-66d-00 
 

13-13-2-09-68k-00, 13-13-2-

09-68j-00, 13-13-2-09-68c-00, 

13-13-2-09-68h-00, 13-13-2-

09-68f-00, 13-13-2-09-68b-00, 

13-13-2-09-68d-00, 

Nadl. Legnica 

6169 Hypodryas 

maturna 

(=Euphydryas 

maturna) 

przeplatka maturna 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 
utrzymanie struktury i 

funkcji siedliska gatunku  

Pozostawianie w 
drzewostanach jesionu z 
wyłączeniem sytuacji 
stwarzających zagrożenie 
zdrowia, życia lub mienia 
ludzkiego i w 
przypadku wykonywania 
cięć sanitarnych. 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis)  
stale  

Właściwe terytorialnie 
Nadleśnictwa i organy 

administracji 
samorządowej 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

B 
utrzymanie struktury i 

funkcji siedliska gatunku 

Utrzymanie 
dotychczasowego 
sposobu użytkowania 
lasu z 
pozostawieniem luk w 
zwartym drzewostanie 
dla naturalnego 
odnowienia jesionu, a 
nawet jego dosadzenia. 
Prowadzenie prac 
związanych z 
pozyskaniem drewna w 
okresie od początku 
listopada 
do końca marca celem 
ograniczenia możliwości 
niszczenia złóż 
jajowych oraz zabijania 
żerujących gąsienic, z 
wyłączeniem 
sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia 
lub mienia 
ludzkiego oraz sytuacji 
klęskowych 
stwarzających zagrożenie 
trwałości drzewostanu. 
Prowadzenie prac poza 
tym terminem 

Obr. Grodzanów, dz. ew. 
338/315, 13- 
06-1-06-315 d-00; 13-06-1-06-
315 a-00; 
13-06-1-06-315 b-00; 
dosadzenie przy skraju od 
południa 
działki 338/315, wydzielenie 
13-06-1- 
06-315 d-00; 
Obr. Lubiąż dz.ew.1141/335 
(wydzielenia 13-06-1-07-335 
a, 335 b, 
335c, 335h, 335 n, 335o, 335l 
Nadl. 
Wołów) 
Obr Lubiąż dz. ew. 1098/346 
(wydzielenia 13-06-1-07-346 
a, 346 c 
Nadl. Wołów)  
Obr. Lubiąż dz. ew. 1096/346 
(wydzielenia 13-06-1-07-346 
a, 346 d, 
346f, 346 i Nadl. Wołów) 
Obr. Prawików dz. ew. 
625/359 
(wydzielenie 13-06-1-07-359b 
Nadl. 
Wołów) 

stale  
Nadleśnictwo Wołów, 
Nadleśnictwo Legnica  
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

możliwe po 
potwierdzeniu braku 
obecności gatunku w 
danym 
wydzieleniu. 

Obr. Prawików dz. ew. 
627/359 
(wydzielenie 13-06-1-07-359c, 
359f, 
359h, 359d Nadl. Wołów) 
Obr. Prawików dz. 
ew.628/360 
(wydzielenie 13-06-1-07-360 c, 
360f, 
360g, 360i Nadl. Wołów 
Obr. Prawików dz. 
ew.630/360 
(wydzielenie 360a, 360d, 
360b, 360h) 
Dosadzenie wzdłuż 
dróg/działek Obr. 
Prawików, dz. ew.629/360 ; 
Obr. 
Prawików dz. ew. 629/360; 
Obr. 
Prawików dz. ew. 629/359; 
Obr. 
Prawików dz. ew.634/358; 
Obr. 
Prawików dz. ew. 622/344; 
Obr. Lubiąż 
dz. ew. 1100/345; Obr. Lubiąż 
1097/346; 
Obr. Lubiąż 1099/346; Obr. 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Lubiąż 
1140/335; Obr. Lubiąż 
1138/336; Obr. 
Lubiąż 1141/336 lub na 
skrajach 
wydzieleń leśnych 
przylegających do 
dróg 
Obr. Lubiąż, dz. ew. 567/324, 
wydzielenie 13-06-1-07-324 f, 
324 d 
Nadl. Wołów 
Obr. Dziewin dz. ew. 337/60 
(Oddział 
13-13-2-09-60 Nadl. Legnica); 
Obr. Dziewin dz. ew. 380/56 
(wydzielenia 13-13-2-09-56a, 
56b, 56c 
Nadl. Legnica); 
Obr. Dziewin dz. ew. 339/58 
(oddział 
13-13-2-09-58 Nadl. Legnica); 
Obr. Dziewin dz. ew. 381 
(Oddział 13- 
13-2-09-49 Nadl. Legnica) 
Obr. Kawice, dz. ew. 730/4 
(skraj 
wydzielenia 13-13-2-10-223 j 
Nadl. 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

Legnica) Obr. Kawice, dz. ew. 
1043/228 
(wydzielenie 13-13-2-14-228 j 
Nadl. 
Legnica) 
 

B       

B       

B       

B   
 

   

1074 Eriogaster 
catax barczatka 

kataks 

 Działania dotyczące ochrony czynnej 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 

utrzymanie struktury i 

funkcji siedliska gatunku 

(ochrona zachowawcza- 

nieusuwanie tarniny) 

Zachować istniejące 
zarośla tarninowe. W 
przypadku niezbędnej 
konieczności wycinki 
stosować obowiązek 
kompensacji 
przyrodniczej poprzez 
wprowadzanie nowych 
nasadzeń krzewów 
tarniny na powierzchni co 
najmniej dwukrotnie 
większej od powierzchni 
krzewów przewidzianych 
do usunięcia. 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 

stale  

Właściwe terytorialnie 
Nadleśnictwa i organy 

administracji 

samorządowej 
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Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 
Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie 

1042 Leucorrhinia 
pectoralis zalotka 

większa 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 
utrzymanie struktury i 

funkcji siedliska gatunku  

zachowanie 
istniejącego charakteru 
starorzecza i jego leśnego 
otoczenia 

Obr. Bieliszów, dz. ew.6/3 stale  

Organ sprawujący nadzór 
nad 
obszarem Natura 2000 we 
współpracy z właścicielem, 
posiadaczem lub 
zarządzającym obszarem 

1037 

Ophiogomphus 

cecilia 

(=Ophiogomphus 

serpentinus) trzepla 

zielona 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B 
utrzymanie struktury i 

funkcji siedliska gatunku  

zachowanie 
istniejącego charakteru 
brzegu rzeki Odry 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze Natura 2000 

(warstwa gis) 
 

stale  

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

 

Dla osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych obszaru „Łęgi Odrzańskie”, a w szczególności siedlisk nadrzeczych strefy międzywala, 

konieczna jest poprawa jakości wód Odry oraz ochrona zachowawcza doliny rzecznej wraz z naturalnymi procesami fluwialnymi, kształtującymi jej środowisko. 

Szczególnie ważny jest rytm zalewów, wezbrań i niżówek, który kształtuje morfologię, stosunki wodne i szatę roślinną międzywala. Każda decyzja o zmianie 

reżymu wodnego Odry, morfologii koryta i doliny, zmianie stosunków wodnych w obrębie doliny, powinna być podejmowana z dużą ostrożnością i poprzedzona 

solidnie wykonanym raportem o oddziaływaniu na środowisko. 

Drugą zasadniczą potrzebą jest utrzymanie lub przywrócenie w płatach siedlisk łąkowych, murawowych i leśnych gospodarki uwzględniającej wymogi ochrony 

siedlisk. Kluczową sprawą jest tutaj współpraca ze służbami leśnymi oraz właścicielami gruntów.  

Dla niektórych płatów siedliska 91F0 łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe zaproponowano jako fakultatywne, optymalne dla celów ochronnych rozwiązanie 

wyłączenie z gospodarki leśnej. Są to płaty o szczególnie wysokim stopniu naturalności, powstałe przynajmniej częściowo na drodze naturalnej sukcesji. 

Również ochronę zachowawczą zalecono dla łęgów wierzbowych i topolowych 91E0. 
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Podstawowym celem jaki należy realizować w celu ochrony obszaru jest zapobieganie utracie ciągłości morfologicznej Odry oraz jej połączeń z dopływami. 

Uzależnienie realizacji nowych projektów hydroenergetycznych oraz jazów od wyposażenia ich w sprawne przepławki spełniające wymagania jesiotra. 

Aktualnie brak możliwości zapobiegania drapieżnictwu, ponieważ głównymi gatunkami, zagrażającymi rybom są zwierzęta objęte ochroną gatunkową – 

kormoran i wydra, a w niewielkim stopniu bocian czarny. 

 
 
7 USTALENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

3150 
Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion 

Zachowanie siedliska w 
obszarze Natura 2000 w 
niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1). 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny stanu 
zachowania siedliska 

przyrodniczego zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

w terminie 1 
lipca-15 

września/ 
raz na 5 lat 

 

Losowo wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

nie mniej niż 40% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
5 

3270 
Zalewane muliste brzegi 

rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i 

Bidention 
 

Poprawa stanu 
zachowania siedliska do 
stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny stanu 
zachowania siedliska 

przyrodniczego zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

w terminie 1 
maja-31 

sierpnia/ raz 
na 5 lat 

 

Wszystkie płaty 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
2 

6210 
Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 
ciepłolubne murawy z 

Asplenion 
septentrionalis-

Festucion pallescentis) 

Poprawa stanu 
zachowania siedliska do 
stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
siedliska według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 
 

w terminie 1 
maja-15 

sierpnia/ raz 
na 5 lat 

Wszystkie płaty 

siedliska w obszarze 

Natura 2000 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
2 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe Molinion 

Zachowanie siedliska w 
niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1) 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

. 
Ocena stanu zachowania 

siedliska według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

w terminie 1 
czerwca-31 

sierpnia/ raz 
na 5 lat 

Wszystkie płaty 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
4 

6430 
Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Poprawa stanu 
zachowania siedliska do 
stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Monitoring ogólny stanu 
zachowania siedliska 

przyrodniczego zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

w terminie 1 
maja-31 

sierpnia/ raz 
na 5 lat 

Wszystkie płaty 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
2 

6440 
Łąki selernicowe 
(Cnidion dubii) 

Poprawa stanu 
zachowania siedliska do 
stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
siedliska według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

w terminie 1 
czerwca-31 

sierpnia/ raz 
na 5 lat 

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 

6510 
Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

Poprawa stanu 
zachowania siedliska do 
stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
siedliska według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

w terminie 
15 maja-15 
czerwca / 

raz na 5 lat 

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 
4 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Zachowanie siedliska i 
poprawa jego stanu. w 

zakresie wskaźnika 
martwe drewno do 

stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 

w terminie 1 
maja-31 
sierpnia 

w 6 i 9 roku 
obowiązywa

nia 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 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 
źródliskowe 

Zachowanie siedliska i 
poprawa jego stanu.w 

zakresie wskaźnika 
martwe drewno do 

stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 

w terminie 1 
maja-31 

sierpnia w 6 
i 9 roku 

obowiązywa
nia planu. 

Losowo wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

RDOŚ Wrocław 3 

91F0 
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

Zachowanie siedliska i 
poprawa jego stanu w 

zakresie wskaźnika 
martwe drewno do 

stanu co najmniej U1. 

Wszystkie 

parametry, 

zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki, 

zgodnie 

PMŚGIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 

w terminie 1 
maja-31 

sierpnia  w 6 
i 9 roku 

obowiązywa
nia planu. 

Losowo wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

RDOŚ Wrocław 5 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1060 
Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoring

u GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

monitorin

gu GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 
stanowiące 5-10% 
wszystkich siedlisk 

gatunku w obszarze 
Natura 2000, w każdym 

ze wskazanych 
terminów inne 

Sprawujący nadzór 
nad obszarem 

3-4 

6177 

Modraszek telejus 
Maculinea teleius 

(=Phengaris teleius) 

 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoring

u GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

monitorin

gu GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 
stanowiące 5-10% 
wszystkich siedlisk 

gatunku w obszarze 
Natura 2000, w każdym 

ze wskazanych 
terminów inne 

Sprawujący nadzór 
nad obszarem 

3-4 

6179 
Modraszek nausitous 

Maculinea nausithous 
(=Phengaris nausithous) 

 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 
opracowanych w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 
stanowiące 5-10% 
wszystkich siedlisk 

gatunku w obszarze 
Natura 2000, w każdym 

ze wskazanych 
terminów inne 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
3-4 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1084 
Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoring

u GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

monitorin

gu GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 
co 5 lat 

Losowo wybrane 

siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

Sprawujący nadzór 
nad obszarem 

3-4 

1088 
Kozioróg dębosz 
Cerambyx cerdo 

 
Zachowanie siedlisk 

gatunku w 
niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1) 

Zgodnie z 
metodyką 

monitoring
u GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką 
monitorin
gu GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 
co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

 

Sprawujący nadzór 
nad obszarem 

3-4 

6169 
Przeplatka maturna 
Hypodryas maturna 

(=Euphydryas maturna) 

 
Zachowanie siedlisk 

gatunku we właściwym 
(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 
co 3 lata 

Losowo wybrane 

siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

3-4 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1074 
Barczatka kataks 
Eriogaster catax 

 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 
co 5 lat 

Losowo wybrane 

siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

3-4 

1042 
Zalotka większa 

Leucorhhinia pectoralis 

 
Zachowanie siedlisk 

gatunku we właściwym 
(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku  w 5 i 10 roku 

obowiązywania planu, według 
parametrów opracowanych w 

ramach PMŚ. 

co 5 lat 

Wszystkie płaty 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

1 

1037 
Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilie 
 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 
co 5 lat 

Losowo wybrane 

siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

3-4 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1308 
Mopek Barbastella 

barbastellus 
 

Poprawa stanu siedlisk 
gatunku w obrębie 
zimowisk gatunku do 
stanu właściwego (FV).  
Utrzymanie właściwego 
(FV) stanu leśnych 
żerowisk gatunku. 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy w zakresie 

parametrów populacji 
gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja 
działań ochronnych. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania 
zimowiska, co 2 lata. 

 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. 

, stan 
zachowania 
zimowiska 
co 2 lata, 

stan 
zachowania 

siedisk 
gatunku co 

10 lat 

Podziemia klasztoru w 
Lubiążu. 

 
 
 
 

Losowo wybrane 
żerowiska gatunku, 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000, we 
współpracy z 
placówkami 
naukowymi, 

organizacjami 
pozarządowymi – w 
przypadku realizacji 

projektów ze środków 
publicznych (na 
stanowiskach 

wchodzących w skład 
PMŚ monitoring 

przeprowadzić może 
GIOŚ). 

5 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1321 
Nocek łydkowłosy 
Myotis dasycneme 

 

Utrzymanie właściwego 
(FV) stanu żerowisk 

gatunku. 
Uzupełnienie stanu 
wiedzy w zakresie 

parametrów populacji 
gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja 
działań ochronnych. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku w 10 roku 

obowiązywania planu. 
raz na 10 lat 

Losowo wybrane 

żerowiska gatunku, 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000, we 
współpracy z 
placówkami 
naukowymi, 

organizacjami 
pozarządowymi – w 
przypadku realizacji 

projektów ze środków 
publicznych (na 
stanowiskach 

wchodzących w skład 
PMŚ monitoring 

przeprowadzić może 
GIOŚ). 

5 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1323 
Nocek Bechsteina 
Myotis bechsteinii 

 

Utrzymanie właściwego 
(FV) stanu siedlisk 
wiosenno-letnich 

gatunku w obrębie 
drzewostanów. 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy w zakresie 

parametrów populacji 
gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja 
działań ochronnych. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku w 10 roku 

obowiązywania planu. 
raz na 10 lat 

Losowo wybrane 

żerowiska gatunku, 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000, we 
współpracy z 
placówkami 
naukowymi, 

organizacjami 
pozarządowymi – w 
przypadku realizacji 

projektów ze środków 
publicznych (na 
stanowiskach 

wchodzących w skład 
PMŚ monitoring 

przeprowadzić może 
GIOŚ). 

5 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1324 
Nocek duży Myotis 

myotis 
 

Poprawa stanu siedliska 
w obrębie zimowisk 

gatunku do stanu 
właściwego (FV). 

Utrzymanie właściwego 
(FV) stanu leśnych 
żerowisk gatunku. 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy w zakresie 

parametrów populacji 
gatunku, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja 
działań ochronnych. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

 

Ocena stanu zachowania 
zimowiska, co 2 lata. 

 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. 

realizacja 
działań co 6 

lat, stan 
zachowania 
zimowiska 
co 2 lata, 

stan 
zachowania 

siedisk 
gatunku co 

10 lat 

Podziemia klasztoru w 
Lubiążu. 

 
 
 
 

Losowo wybrane 

żerowiska gatunku, 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000, we 
współpracy z 
placówkami 
naukowymi, 

organizacjami 
pozarządowymi – w 
przypadku realizacji 

projektów ze środków 
publicznych (na 
stanowiskach 

wchodzących w skład 
PMŚ monitoring 

przeprowadzić może 
GIOŚ). 

5 

1355 
Wydra Lutra lutra 

 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 
(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. raz na 10 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
3 

1337 
Bóbr europejski Castor 

fiber 
 

Zachowanie siedlisk 
gatunku we właściwym 

(FV) stanie ochrony. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu zachowania siedlisk 
gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. raz na 10 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
3 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1188 
Kumak nizinny Bombina 

bombina 
 

Utrzymanie 
zróżnicowanych 

środowisk rzecznych, w 
tym zachowanie 

dostępności kryjówek 
(odcinków cieków o 

naturalnej lub zbliżonej 
do naturalnej linii 

brzegowej pokrytej 
zróżnicowaną 

roślinnością w tym 
wysoką) dla gatunku na 

obecnym poziomie. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku w 5 i 10 roku 
obowiązywania planu. Ocena 

stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 
co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
3 

1166 
Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 
 

Zachowanie obecnego 
stanu siedlisk gatunku, w 

tym utrzymanie na 
obecnym poziomie 

wartości wskaźników: 
zacienienie, jakość wody, 

obecność ryb w 
zbiorniku na wszystkich 
stanowiskach gatunku. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku w 5 i 10 roku 
obowiązywania planu. Ocena 

stanu zachowania siedlisk 
gatunku według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. 

co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
3 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1106 
Łosoś Salmo salar 

 

Zachowanie naturalnego 
reżimu przepływów w 
ciekach oraz struktury 

koryta rzeki w siedliskach 
gatunku 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. Ocena 
według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. co 5 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

8 
(łącznie 
dla ryb) 

1124 
Kiełb białopłetwy Gobio 

albipinnatus 
 

Zachowanie 
naturalnego reżimu 

przepływów w ciekach 
oraz struktury koryta 

rzeki w siedliskach 
gatunku 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. Ocena 
według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. raz na 10 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

8 
(łącznie 
dla ryb) 

1130 
Boleń Aspius aspius 

 

Zachowanie 
naturalnego reżimu 

przepływów w ciekach 
oraz struktury koryta 

rzeki w siedliskach 
gatunku 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. Ocena 
według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. raz na 10 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

8 
(łącznie 
dla ryb) 
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Przedmiot ochrony 

 
Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

5339 
Różanka Rhodeus 
sericeus amarus 

(=Rhodeus amarus) 
 

Zachowanie 
naturalnego reżimu 

przepływów w ciekach 
oraz struktury koryta 

rzeki w siedliskach 
gatunku 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. Ocena 
według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. raz na 10 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

8 
(łącznie 
dla ryb) 

1149 
Koza 

Cobitis taenia 
 

Zachowanie 
naturalnego reżimu 

przepływów w ciekach 
oraz struktury koryta 

rzeki w siedliskach 
gatunku 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring stanu zachowania 
siedlisk gatunku  w 10 roku 

obowiązywania planu. Ocena 
według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ. raz na 10 lat 

Losowo wybrane 
siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 
niż 30% wszystkich 
siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 
w każdym ze 

wskazanych terminów 
inne. 

Organ sprawujący 
nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

8 
(łącznie 
dla ryb) 

 

 

Monitoring niezbędny jest w trzech zasadniczych celach: 

a) dla określenia skuteczności zaleceń ochronnych wyrażonych w PZO; 

b) dla określenia możliwych zmian w przedmiotach ochrony zachodzących z przyczyn niezależnych od oddziaływań antropogenicznych i dla wdrożenia 

mechanizmów zapobiegającym nieprzewidzianym, a niepożądanym zmianom; 

c) dla realizacji zobowiązań krajowych wynikających z przepisów Dyrektywy Ptasiej, która nakazuje raportowanie stanu populacji gatunków i ich 

siedlisk. 
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8 WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

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

brak brak 

 

9 PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do odpowiedniego 

zaplanowanie ochrony w obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

 

 

10 PROJEKT WERYFIKACJI SDF OBSZARU I JEGO GRANIC 

Proponowana jest zmiana granicy obszaru – patrz załącznik mapowy 

L.p. Zapis SDF 
Proponowany zapis 

SDF 
Uzasadnienie do zmiany 

1 

3150 Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 
1%, B,C,A,B 

3150 Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 
162,05ha,B,A,C,A  

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 
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2 

3260 Nizinne i 
podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami 
włosieniczników 
Ranunculion fluitantis 
0,01 %, C,C,C,C 

Wykreślenie siedliska z 
SDF 

Siedlisko nie występuje w obszarze, w trakcie badań terenowych nie odnaleziono płatów siedliska 

3 

3270 Zalewane muliste 
brzegi rzek 
0,05%, C,C,B,C 

3270 Zalewane muliste 
brzegi rzek 
16,52ha, C,B,C,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

4 

6210 Murawy 
kserotermiczne 
(Festuco-Brometea) - 
priorytetowe są tylko 
murawy z istotnymi 
stanowiskami 
storczyków 
0,01% C,C,C,C 

6210 Murawy 
kserotermiczne (Festuco-
Brometea) - priorytetowe 
są tylko murawy z 
istotnymi stanowiskami 
storczyków 
1,28ha, C,C,C,C 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

5 

6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion) 
 1,00% B,C,B,B 

6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion) 
11,48ha, B,C,B,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

6 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia 
sepium) 
0,50%, C,C,B,B 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
8,42ha, C,B,C,C 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

7 
6440 Łąki selemicowe 
(Cnidion dubii) 
1,2% B,B,A,B 

6440 Łąki selemicowe 
(Cnidion dubii) 
76,62 ha, B,B,A,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 
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8 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion 
elatioris) 
9,00% C,C,B,C 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 
137,75 ha, C,B,C,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

9 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 
subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 
7,00% C,C,B,C 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 
2823,66 ha, C,B,C,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

10 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 
glutinosae, olsy 
źródliskowe) 
2,30% B,C,B,B 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 
glutinosae, olsy 
źródliskowe) 
518,94 ha, B,C,C,C 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

11 

91F0 Łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-
Ulmetum) 
19,00% B,B,A,A 

91F0 Łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-
Ulmetum) 
2129,88 ha, B,A,B,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny i zweryfikowano powierzchnię siedliska w 
obszarze 

12 -brak w sdf 9190 
9190 Pomorski kwaśny 
las brzowo-dębowy D 

W wyniku prac terenowych odnaleziono siedlisk w obszarze 

13 
1308 Barbastella 
barbastellus 
osiadła R, C,A,C,B 

1308 Barbastella 
barbastellus 
osiadła R, C,B,C,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny   populacji gatunku 

14 1318 Myotis dasycneme 1318 Myotis dasycneme W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny  populacji gatunku 
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osiadła R, C,A,C,B osiadła R, C,B,C,B 

15 
1323 Myotis bechsteinii 
osiadła R, C,A,C,B 

1323 Myotis bechsteinii 
osiadła R, C,B,C,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny  populacji gatunku 

16 
1324 Myotis myotis 
osiadła R, C,A,C,B 

1324 Myotis myotis 
osiadła R, C,B,C,B 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny  populacji gatunku 

17 
1061 Maculinea 
nausithous 
osiadła  R, C,A,C,B 

1061 Maculinea 
nausithous 
osiadła  C, C,A,C,C 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny  populacji gatunku 

18 
1065 Euphydryas 
aurinia 
osiadła V, D 

Wykreślenie gatunku z 
SDF 

Gatunek nie występuje w obszarze; informacja w SDF pochodzi z czasów, gdy teren w obecnym 
obszarze Zagórzyckie Łąki włączany był w granice projektowanego obszaru Łęgi Odrzańskie 

19 
1084 Osmoderma 
eremita 
osiadła  R, C,A,C,A 

1084 Osmoderma 
eremita 
osiadła  R, C,B,C,C 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny  populacji gatunku 

20 
1088 Cerambyx cerdo 
osiadła  R, C,A,C,A 

1088 Cerambyx cerdo 
osiadła  R, C,B,C, C 

W wyniku badań terenowych zmieniono wartości oceny populacji gatunku 
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L.p. Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 
1.  Proponuje się zmianę granic obszaru zgodnie z aktualną wiedzą o stanie siedlisk przyrodniczych, 

wraz ze zmianą powierzchni.  
W granice obszaru proponuje się włączenie: 
dz. nr 578 obr. Miękinia 
dz. nr. 265/12, 276/1, 81/4 obr Przedmoście 
dz nr 221/173 obr Kadłub 
dz nr 1049/113, 1051/115,  obr Szczepanów 
dz nr 115, 116, 117/2, 206/39, 213/119, 214/119 obr Kobylniki 
dz nr 101/1 obr Pogalewo Małe 
dz nr 128/6, 142/1, 144 obr Grodzanów 
dz nr 225/49 obr Słup 
dz nr 106, 172, 173, 174, 175, 152, 159/9, 151/1, 157/3, 177 obr Zakrzów 
dz nr 148/12 obr Lipnica 
dz nr 255/100, 58/1 obr Brodno 
dz nr 728, 533 obr Prawików 
dz nr 314 obr Rzeczyca 
dz nr 196/5 obr Malczyce 
dz nr 814/2, 814/5 obr Gliniany 
dz nr 31/5 obr Jurcz 
dz nr 562/51, 471/2, 491, 548/22 obr Zaborów 
dz nr 201, 202, 203, 205, 206, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 117, 118, 119, 120/5, 122, 123, 
124, 125 obr Tarchalice 
dz nr 197 obr Ścinawa 4 
dz nr 247/11, 247/13 obr Przyborów 
dz nr 262, 121, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 185 obr Budków 
dz nr 4/1 obr Rajczyn 
dz nr 173 obr Smolne 
dz nr 151, 533, 6/3 obr Bieliszów 
dz nr 6 obr Lubów 
dz nr 199/14, 206/13 obr Chełm 
dz nr 214, 175, 176/2 obr Głobice 
dz nr 20 obr Żabin 
dz nr 326/4, 84/6, 84/7, 84/4, 84/8 obr Szaszorowice 
dz nr 10/4, 249 obr Wągroda 

Proponuje się włączenie wymienionych działek do obszaru dla 
zachowania integralności siedlisk przyrodniczych, ciągów 
starorzeczy lub kompleksów leśnych.  
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L.p. Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 
dz nr 198, 199 obr Niechlów 
dz nr 156/2, 158/2 obr Świerczów 
dz nr 392/20, 431/19, 383/8 obr Droglowice 
dz nr 665/271, 629/272 obr Wilków 
dz nr 220, 164, 165, 166, 167, 228, 169, 170, 229, 171, 172, 173/1, 175 obr Klucze 
dz nr 337/9, 254, 325/8, 306/19 (fragment) obr Borek-Zabornia 
dz nr 182, 631 obr Serby 
dz nr 4 obr Wyspa Katedralna 

 
W granice obszaru proponuje się włączenie 
 dz. ew. 114/1 Obr. Zaborów  (Park w Zaborowie),  
 dz. nr. 476/1; 476/2; Obr. Zaborów  (aleja wzdłuż drogi) 
 dz. 2, 20, 43/1, obr. Lipowiec 
 dz. ew 292 obr. Bełcz Wielki 
 

Z granic obszaru proponuje się wyłączenie: 
dz. nr 579, 58/1 obr. Miękinia  
dz nr 264, 265/24, 276/7, 50075/1 obr Przedmoście 
dz nr 215/5, 215/9, 215/10, 215/12, 215/14, 215/15, 215/18, 215/19, 215/20, 215/23, 224/1, 226, 227, 
228, 229, 224/1, 235/2, 236, 237, 238, 249, 250, 256, 257/1, 230, 231, 232, 233, 243/1, 245/2, 246/2, 
246/3, 248/2 obr Zabór Wielki 
dz nr 11/2, 11/3, 15, 17/1, 20, 22/1, 22/3, 24/2 obr Słup 
dz nr 142/5, 142/8, 142/9, 142/14, 142/15 obr Pogalewo Małe  
dz nr 120/1, 120/2, 121, 122/3, 122/4, 124/1, 125, 183/3, 184/3, 185/3, 186/3 obr Pogalewo Wielkie 
dz nr 195, 196, 197, 200/1, 201, 202, 203, 204 obr Grodzanów 
dz nr 157/5, 99, 100/1, 100/2, 102, 92/1, 70/1, 71, 72 obr Zakrzów 
dz nr 996, 999, 1116, 1029, 1030, 685 obr Szczepanów 
dz nr 131/1, 131/2, 132, 133 obr Lipnica 
dz nr 721, 724, 518/7 obr Prawików 
dz nr 37, 38 obr Rzeczyca 
obr Malczyce 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 
dz nr 326/1 obr Kawice 
dz nr 81 obr Rogów Legnicki 
113, 111/2, 114/8, 114/7, 115 obr Kwiatkowice 
dz nr 17/3 obr Lubiąż 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proponuje się włączenie wymienionych działek do obszaru dla 
zachowania integralności stanowisk pachnicy dębowej i 
kozioroga dębosza 
 
 
Proponuje się wyłączenie wymienionych działek z obszaru ze 
względu na ich niską wartość przyrodniczą. Są to pola 
uprawne, monokultury leśne, rowy melioracyjne lub tereny 
zabudowane. 
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L.p. Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 
dz nr 550/3 obr Gliniany 
dz nr 62, 64, 65, 66, 67, 78 obr Jurcz 
dz nr 583/64, 584/63 obr Tarchalice 
dz nr 63/2, 142/2, 143/2 obr Wyszęcice 
dz nr 81, 83, 21, 23, 27, 32, 195/2 obr Budków 
dz nr 32 obr Dąbie 
dz nr 21, 23/1, 23/2, 11/2, 11/3, 179 obr Smolne 
dz nr 133, 134, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 142/1, 146/2, 148, 149, 166/1, 540 obr Bieliszów 
dz nr 419, 420, 421, 403/5, 403/7, 403/8, 403/10, 408, 385, 379, 376, 372/4, 372/3, 372/1, 317/2, 315, 
314/2, 313 obr Chobienia 
dz nr 432 obr Lubów 
dz nr 402/4 obr Orsk 
dz nr 283/2 obr Bełcz Wielki 
dz nr 136, 137, 138, 139/1, 139/4, 140/1 obr Lipowiec 
dz nr 165/1, 184, 185, 140/1, 140/3, 140/4, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 39/1, 40, 82/1, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90 obr Głobice 
dz nr 436, 437 obr Żuchlów 
dz nr 404, 200/2, 204/1, 204/3, 195, 245, 254/5 obr Niechlów 
dz nr 9, 10, 11, 12, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 obr Bartodzieje 
dz nr 115, 97, 98 obr Świerczów 
dz nr 425 obr Droglowice 
dz nr 119/2, 120/2, 121/2, 122/2, 123/3, 123/4, 125/2, 126, 127/2, 128/4, 129, 130, 131/3, 131/4, 132/4, 
132/6, 133/4, 133/5, 133/6, 134, 135/4, 135/6, 135/7 obr Klucze 
dz nr 235/1, 237/1, 237/2, 238, 267, 240/6, 306/19 (fragment), 290, 291, 292, 293 obr Borek-Zabornia 

dz nr 58/1, 71 obr Wyspa Katedralna 
 

11 ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

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

 
Moduł A 
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Moduł B 

Uwagi zgłoszone w trakcie udziału społeczeństwa 

 
 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagi dotyczące uzupełnienia informacji w kolumnie „Opis 

zagrożenia” załącznika nr 3 do zarządzenia , odnośnie przedmiotów ochrony, 

dla których nie stwierdzono zagrożeń istniejących. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 

Nie uwzględniono uwagi sugerującej zmianę kwalifikacji zagrożenia o kodzie 

D01.02 dla nietoperzy z zagrożenia potencjalnego na zagrożenie istniejące 

ponieważ z trakcie prac terenowych nie potwierdzono śmiertelności nietoperzy 

w wyniku kolizji z pojazdami poruszającymi się przedmiotową drogą oraz nie 

wykazano dowodów potwierdzających, że droga powoduje fragmentację tras 

przelotów oraz żerowisk. 

 

 
 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 

Uwzględniono uwagę dotyczącą uzupełnienia zagrożeń dla mopka i nocka 

dużego o zagrożenie: C03.03 Produkcja energii wiatrowej.  

 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 

Uwzględniono uwagę dotyczącą wskazania konkretnych zbiorników w opisie 

zagrożenia: J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych 

systemach wodnych dla łososia, kiełbia białopłetwego i bolenia – poprzez 

dodanie zapisu: „Zbiornik w zasięgu cofki stopnia wodnego Malczyce”. 

 
 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 

Uwzględniono uwagę dotyczącą uwzględnienia w zagrożeniach dla różanki i 

kozy zagrożenia J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach wodnych. 

 
 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 

Uwzględniono uwagi dotyczące załącznika nr 4 do zarządzenia - poprzez 

przeredagowanie (zgodnie z uwagami) zapisów dotyczących celów działań 

ochronnych. 

 
Moduł C 

Uwagi zgłoszone w trakcie udziału społeczeństwa 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę do załącznika nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania - dla 

siedlisk 6210, 6410, 6440, 6510 oraz gatunków motyli 1060, 6177 i 6179  

poprzez usunięcie z działań obligatoryjnych zapis: „Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych” z uwagi na fakt, iż zapis ten ma 
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charakter zalecenia/wskazania, a nie mierzalnego działania do wykonania. 

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zapewnione będzie 

poprzez realizację działań ochronnych wskazanych dla poszczególnych 

przedmiotów ochrony. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia działania ochronnego dla siedliska 

3150 – poprzez nadanie treści działania następującego brzmienia: „Podjęcie 

działań zabezpieczających przed naruszaniem stanu, zanieczyszczaniem, 

naruszaniem stosunków wodnych, niszczeniem roślinności wodnej  

i przybrzeżnej we współpracy z właścicielem lub zarządzającym terenem.”. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

działania ochronnego dla siedliska 3150 i zalotki większej – poprzez nadanie 

opisowi podmiotów następującego brzmienia: „Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy z właścicielem, posiadaczem lub 

zarządzającym obszarem”. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotycząca błędnego oznaczenia załącznika w kolumnie 

„Obszar wdrażania” w załączniku nr 5 do zarządzenia – poprzez zmianę 

zapisów: „(…) stanowiącej załącznik nr 5a.” na zapis „(…) stanowiącej 

załącznik nr 6.” 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą zapisu w kolumnie „Podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie” w załączniku nr 5 do zarządzenia, odnoszącego się do siedlisk 

6210, 6410, 6440, 6510 oraz czerwończyka nieparka, modraszka telejusa i 

modraszka nausitousa – poprzez nadanie opisowi następującego brzmienia: 

„Właściciele lub posiadacze obszaru 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 utraty dochodowości.” 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia działania fakultatywnego dla 

siedliska 6210 – poprzez nadanie treści działania następującego brzmienia: 

„Użytkowanie zgodnie z wymogami  odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska przyrodniczego 6210”. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia działania ochronnego dla siedlisk 

9170 i 91E0 – poprzez nadanie treści działania następującego brzmienia: 

„Odnawianie drzewostanu wyłącznie gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z 

zachowaniem właściwej dla siedliska struktury składu gatunkowego; 

zachowanie naturalnego podrostu drzew; ze względu na występowanie 

mikrosiedlisk łęgowych podlegających grądowieniu, preferencja gatunków 
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łęgowych przy odnowieniach tam, gdzie siedlisko na to pozwala (odstępstwa 

od składu drzewostanu zaleconego dla siedliska 9170)”. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia działania ochronnego pn. „W miarę 

wydzielania się zwiększać ilość martwego drewna stojącego i leżącego 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, (…), dla siedlisk 9170, 91E0 i 91F0 – 

poprzez zamianę zwrotu „nie usuwanie” na „pozostawianie”. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Uwzględniono uwagę dotyczącą podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

działania ochronnego dla przeplatki maturny, barczatki kataks, kozioroga 

dębosza i pachnicy dębowej – poprzez nadanie opisowi podmiotów 

następującego brzmienia: „Właściwe terytorialnie nadleśnictwa i organy 

administracji samorządowej.” 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Nie uwzględniono uwagi dotyczącej usunięcia Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, zwanego dalej „GIOŚ”, spośród podmiotów 

odpowiedzialnych za monitoring stanu ochrony. Przeredagowano zapis 

wskazując, iż GIOŚ nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie 

monitoringu w ramach planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 

jednakże na stanowiskach objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska, 

zwanym dalej „PMŚ”, w przypadku posiadania środków, może taki monitoring 

przeprowadzić. 

 

 

Generalna Dyrekcjia Ochrony Środowiska  

 
Nie uwzględniono uwagi dotyczącej okresu po jakim przeprowadzona ma 

zostać ocena stanu zachowania siedlisk nietoperzy, ponieważ zapis ten dotyczy 

głównie oceny żerowisk, które stanowią tereny leśne i obszary nad wodami. 

Nie przewiduje się ewentualnych istotnych zmian siedliskowych na takich 

terenach, w okresach krótszych niż 10 lat, dlatego też pozostawiono zapis 

w dotychczasowym brzmieniu.  

Podobnie odniesiono się do uwag dotyczących terminu oceny stanu 

zachowania siedlisk gatunków ryb oraz bobra i wydry.  

Określony w pzo harmonogram monitoringu jest wystarczający dla określenia 

stanu ochrony przedmiotów ochrony w ramach planu zadań ochronnych 

i pozwoli na zaobserwowanie ewentualnych zmian zachodzących w siedliskach 

lub populacjach gatunków.  

 

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

czerwończyka nieparka dotyczącego zachowania zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, cieków, zgodnie z propozycją wnioskującego, jednakże 

zredagowano zapis przedmiotowego działania ochronnego i nadano mu 



 Łęgi Odrzańskie PLH020018            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

358 
 

następujące brzmienie: „Podczas prac melioracyjnych i konserwacyjnych 

zachowywać pasy nienaruszonej roślinności zielnej rosnącej na skarpach 

rowów i cieków. Zachowywać zadrzewienia i zakrzaczenia wzdłuż rowów, 

cieków, a wycinkę ograniczyć jedynie do drzew i krzewów rosnących  

w dnie rowów i cieków oraz wywrotów uniemożliwiających swobodny spływ 

wód oraz do drzew i krzewów mogących spowodować uszkodzenie urządzeń 

hydrotechnicznych lub uniemożliwiających ich właściwą eksploatację.”  

 
 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono uwagi dotyczące modraszka telejusa i modraszka nausitousa– 

poprzez dostosowanie dokumentacji PZO do treści zarządzenia. 

 

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla przeplatki 

maturny dotyczący wykonania nasadzeń kaliny koralowej wzdłuż wału 

przeciwpowodziowego – poprzez nadanie działaniu następującego brzmienia: 

„Nasadzenie wzdłuż wału przeciwpowodziowego i dróg technicznych  

(od strony odpowietrznej w odległości nie mniejszej niż 3 metry od stopy 

wału), na odcinku ok. 2000 metrów - krzewów kaliny koralowej (Viburnum 

opulus) ). Nasadzenie powinno być wykonane w miejscach półcienistych , a do 

nasadzeń należy użyć rodzimych odmian kaliny. 

 
 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla przeplatki 

maturny dotyczący umożliwienia naturalnego odnowienia jesionu i derenia 

świdwy – poprzez dostosowanie dokumentacji PZO do treści zarządzenia. 

 

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o sprecyzowanie zapisu działania ochronnego dla 

przeplatki maturny dotyczący prac utrzymaniowych na wałach 

przeciwpowodziowych – poprzez dostosowanie dokumentacji PZO do treści 

zarządzenia. 

 

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla barczatki 

kataks – poprzez nadanie zapisowi działania następującego brzmienia: 

„Zachować istniejące zarośla tarninowe. W przypadku niezbędnej 

konieczności wycinki stosować obowiązek kompensacji przyrodniczej poprzez 

wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów tarniny na powierzchni co najmniej 

dwukrotnie większej od powierzchni krzewów przewidzianych do usunięcia”. 

 

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o sprecyzowanie zapisu działania ochronnego dla 

trzepli zielonej - poprzez nadanie zapisowi działania następującego brzmienia: 

„Utrzymanie struktury i funkcji siedliska gatunku (zachowanie istniejącego 

charakteru brzegu rzeki Odry.)”. 

 
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej działania ochronnego dla trzepli zielonej 

w kontekście prowadzonych działań inwestycyjnych przy budowie stopnia 
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wodnego Malczyce, ponieważ warunki środowiskowe dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia określone zostały w decyzji środowiskowej wydanej przed 

rozpoczęciem prac nad planem zadań ochronnych. Ponadto wykonawca PZO 

nie wskazał budowy stopnia wodnego Malczyce jako zagrożenia dla trzepli 

zielonej. Odnosząc się natomiast do kwestii planowanych remontów budowli 

regulacyjnych stwierdzić należy, iż przewidziane działanie ochronne nie 

ogranicza możliwości wykonywania zadań statutowych RZGW, natomiast 

prace remontowe winny być prowadzone w sposób gwarantujący utrzymanie 

struktury i funkcji siedlisk ww. gatunku. 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wprowadzenia działań ochronnych 

mających na celu poprawę stosunków wodnych między miejscowościami 

Malczyce i Ścinawa, ponieważ uwaga nie została sprecyzowana co do 

określenia czynnika pogarszającego warunki hydrologiczne w dolinie Odry  

oraz co do wskazania rozwiązania mającego na celu ograniczenie tego 

zjawiska. Ponadto w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 łęgi Odrzańskie PLB020008 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2014 r. poz. 2446) określone zostało działanie 

ochronne pn: „Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania 

pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej stopnia 

wodnego Brzeg Dolny i poniżej budowanego stopnia wodnego Malczyce 

(likwidacja skutków erozji liniowej dna Odry, zapobieganie dalszemu 

postępowi erozji (tzw. „karmienie rzeki”), zapobieganie i likwidacja skutków 

drenującego wpływu Odry na poziom wód gruntowych w dolinie rzeki i jej 

dopływów – zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

budowy stopnia Malczyce z dn. 22 stycznia 2009 r.)” mające na celu poprawę 

stosunków wodnych w dolinie Odry, w szczególności poniżej stopnia wodnego 

Malczyce. 

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zapisu działania ochronnego dla 

czerwończyka nieparka, jednakże zredagowano zapis przedmiotowego 

działania ochronnego i nadano mu następujące brzmienie: „Podczas prac 

melioracyjnych i konserwacyjnych zachowywać pasy nienaruszonej roślinności 

zielnej rosnącej na skarpach rowów i cieków. Zachowywać zadrzewienia i 

zakrzaczenia wzdłuż rowów, cieków, a wycinkę ograniczyć jedynie do drzew i 

krzewów rosnących w dnie rowów i cieków oraz wywrotów 
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uniemożliwiających swobodny spływ wód oraz do drzew i krzewów mogących 

spowodować uszkodzenie urządzeń hydrotechnicznych lub 

uniemożliwiających ich właściwą eksploatację.” 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono uwagę dotycząca błędnego oznaczenia załącznika w kolumnie 

„Obszar wdrażania” w załączniku nr 5 do zarządzenia – poprzez zmianę 

zapisów: „(…) stanowiącej załącznik nr 5a.” na zapis „(…) stanowiącej 

załącznik nr 6.” 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek dotyczący wskazania obszarów wdrażania działań 

ochronnych w formie adresów leśnych. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu dotyczącego działania 

obligatoryjnego dla siedlisk 6210, 6410, 6440, 6510, ponieważ zapis zawarty 

w zarządzeniu został wypracowany w celu zachowania zgodności działań 

ochronnych z założeniami PROW.  

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu opisującego podmiot 

odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych dla siedlisk 6210, 6410, 

6440, 6510 oraz czerwończyka nieparka, modraszka nausitousa i modraszka 

telejusa, ponieważ w myśl obowiązującego prawa, podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie działań ochronnych może zawrzeć umowę z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska (art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody). 

Ponadto Lasy Państwowe mogą obecnie korzystać z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu dotyczącego działania ochronnego 

dla siedliska 6410, ponieważ uzasadnienie odnosi się głównie do obcych 

geograficznie gatunków drzew i krzewów. Działanie ochronne odnosi się 

natomiast wyłącznie do rodzimych gatunków ekspansywnych (ostrożeń polny, 

pokrzywa zwyczajna, trzcinnik piaskowy), dlatego zbędne jest tworzenie 

osobnych opracowań na temat ich zwalczania, a ograniczanie ich populacji 

odbywać się może poprzez regularne koszenie z usunięciem biomasy i 

ewentualne celowane użycie herbicydów. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono częściowo wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

siedliska 9170 – poprzez nadanie zapisowi działania następującego brzmienia: 

„Odnawianie drzewostanu wyłącznie gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z 

zachowaniem właściwej dla siedliska struktury składu gatunkowego; 

zachowanie naturalnego podrostu drzew; ze względu na występowanie 

mikrosiedlisk łęgowych podlegających grądowieniu, preferencja gatunków 

łęgowych przy odnowieniach tam, gdzie siedlisko na to pozwala (odstępstwa 
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od składu drzewostanu zaleconego dla siedliska 9170). Jednocześnie w 

zarządzeniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 zmieniono zapis dotyczący 

utrzymania sosny. w składzie gatunkowym drzewostanów 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla siedlisk 

9170, 91E0, 91F0, dotyczący ograniczania fragmentacji runa leśnego – 

poprzez nadanie zapisowi działania następującego brzmienia: „Ograniczenie 

fragmentacji runa leśnego poprzez wykorzystywanie istniejących dróg leśnych: 

unikanie fragmentacji runa nowymi drogami leśnymi.” 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla siedlisk 

9170, 91E0, 91F0, dotyczący pozostawiania fragmentów drzewostanu do 

naturalnego rozpadu – poprzez nadanie zapisowi działania następującego 

brzmienia: „W trakcie zabiegów rębnych pozostawiać do naturalnej śmierci  

i rozkładu drzewa na powierzchni 5%  każdego bloku drzewostanów rębnych 

przeznaczonych do wycięcia w dziesięcioleciu. Nie dotyczy sytuacji 

klęskowych oraz bloków upraw pochodnych.” 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu działania ochronnego dotyczącego 

zwiększania ilości martwego drewna, ponieważ zapisy zagadnień związanych z 

martwym drewnem zostały wypracowane i ustalone w trakcie konsultacji 

pomiędzy RDLP i RDOŚ we Wrocławiu. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono częściowo wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

siedlisk 91E0 – poprzez nadanie zapisowi działania następującego brzmienia: 

„Odnawianie drzewostanu wyłącznie gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z 

zachowaniem właściwej dla siedliska struktury składu gatunkowego; 

zachowanie naturalnego podrostu drzew. Jednocześnie w zarządzeniu w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi 

Odrzańskie PLB020008 zmieniono zapis dotyczący utrzymania sosny. w 

składzie gatunkowym drzewostanów . 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla siedlisk 

91E0, 91F0, dotyczący nienaruszania stosunków wodnych – poprzez nadanie 

zapisowi działania następującego brzmienia: „Nienaruszanie stosunków 

wodnych w płacie siedliska poprzez pozostawianie nieużytkowanych pasm 

drzewostanów po 30 m w każdą stronę od wszystkich rzek.” 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o wykreślenie działania ochronnego dla siedliska 

91F0, dotyczącego pozostawienia wydzieleń leśnych znajdujących się w 

obrębie płatów siedliska bez wskazań gospodarczych,  
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono częściowo wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

siedlisk 91F0 – poprzez nadanie zapisowi działania następującego brzmienia: 

„Odnawianie drzewostanu wyłącznie gatunkami zgodnymi  z siedliskiem, z 

zachowaniem właściwej dla siedliska struktury składu gatunkowego; 

zachowanie naturalnego podrostu drzew; możliwość odstępstwa od składu 

gatunkowego zaleconego dla siedliska 91F0 w przypadku zamierania jesionu 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o usunięcie działania ochronnego dla siedliska 91F0,  

dotyczącego stopniowego usuwania gatunków obcych siedliskowo. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono w całości wniosku o zmianę treści zapisu działania 

ochronnego dla mopka i nocka Bechsteina, jednakże przeredagowano zapis 

działania i nadano mu następujące brzmienie: „Wstrzymanie w okresie rozrodu 

(czerwiec i lipiec) wycinki drzew liściastych z dziuplami i z odstającą korą, 

preferowanych przez nietoperze na kryjówki letnie. Wycinanie tylko tych 

egzemplarzy co do których jest pewność, że nie są zasiedlone przez 

nietoperze.” 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu dotyczącego działania 

obligatoryjnego dla gatunków 1060, 6177, 6179, ponieważ zapis zawarty w 

zarządzeniu został wypracowany w celu zachowania zgodności działań 

ochronnych z założeniami PROW. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o wykreślenie działania ochronnego dla 

czerwończyka nieparka dotyczący zachowywania roślinności wzdłuż rowów, 

cieków i dróg, jednakże przeredagowano zapis działania ochronnego, nadając 

mu następujące brzmienie: „Podczas prac melioracyjnych i konserwacyjnych 

zachowywać pasy nienaruszonej roślinności zielnej rosnącej na skarpach 

rowów i cieków. Zachowywać zadrzewienia i zakrzaczenia wzdłuż rowów, 

cieków, a wycinkę ograniczyć jedynie do drzew i krzewów rosnących w dnie 

rowów i cieków oraz wywrotów uniemożliwiających swobodny spływ wód 

oraz do drzew i krzewów mogących spowodować uszkodzenie urządzeń 

hydrotechnicznych lub uniemożliwiających ich właściwą eksploatację.” 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla kozioroga 

dębosza i pachnicy dębowej, poprzez nadanie zapisowi działania 

następującego brzmienia: „Utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania 

lasu z pozostawieniem luk w zwartym drzewostanie: utrzymanie na 

powierzchni siedliska gatunku  drzew w wieku powyżej 100 lat.” 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono częściowo wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

kozioroga dębosza, dotyczącego utrzymania struktury i funkcji siedliska 
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gatunku, poprzez nadanie zapisowi następującego brzmienia: „Utrzymanie 

struktury i funkcji siedliska gatunku (pozostawienie zasiedlonych dębów  

z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego.)” Nie uwzględniono zapisu dopuszczającego wycinkę zasiedlonych 

dębów ze względów sanitarnych ponieważ byłoby to sprzeczne z zapisami 

ustawy o ochronie przyrody w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę  zapisu działania ochronnego dla przeplatki 

maturny, dotyczący uzupełnienia bazy pokarmowej dla motyla, poprzez 

nadanie zapisowi następującego brzmienia: „W ramach prac odnowieniowych 

uzupełnienie bazy pokarmowej dla motyla, poprzez nasadzenie jesionu 

wyniosłego, derenia świdwy oraz kaliny koralowej. Pozostawianie dla 

naturalnego odnowienia jesionu, derenia świdwy i kaliny koralowej”. 

Jednocześnie usunięto wydzielenia 256h i 261i jako miejsca wdrażania 

działania ochronnego. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę  zapisu działania ochronnego dla przeplatki 

maturny, dotyczący nasadzeń kaliny koralowej, poprzez nadanie zapisowi 

następującego brzmienia: „Nasadzenie wzdłuż wału przeciwpowodziowego i 

dróg technicznych (od strony odpowietrznej w odległości nie mniejszej niż 3 

metry od stopy wału), krzewów kaliny koralowej (Viburnum opulus). 

Nasadzenie powinno być wykonane w miejscach półcienistych, a do nasadzeń 

należy użyć rodzimych odmian kaliny.” Jednocześnie dokonano zmian 

dotyczących obszaru wdrażania działania ochronnego między innymi 

wyłączając działki położone w międzywalu Odry. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla przeplatki 

maturny, dotyczący pozostawiania jesionu i nadano zapisowi następującego 

brzmienia: „Pozostawianie w drzewostanach jesionu z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia ludzkiego  

i w przypadku wykonywania cięć sanitarnych.” 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono wnioski o wykreślenie działań ochronnych dla przeplatki 

maturny, dotyczących przycinania podrostów jesionu wzdłuż rowów 

przydrożnych. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

przeplatki maturny dotyczącego utrzymania dotychczasowego sposobu 

użytkowania lasu jednakże zmodyfikowano zapis nadając mu następujące 

brzmienie: „Utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania lasu z 

pozostawieniem luk w zwartym drzewostanie dla naturalnego odnowienia 

jesionu i derenia świdwy, a nawet jego dosadzenia. Prowadzenie prac 
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związanych z pozyskaniem drewna w okresie od początku listopada do końca 

marca celem ograniczenia możliwości niszczenia złóż jajowych oraz zabijania 

żerujących gąsienic, z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego oraz sytuacji klęskowych stwarzających zagrożenie 

trwałości drzewostanu. Prowadzenie prac poza tym terminem możliwe po 

potwierdzeniu braku obecności gatunku w danym wydzieleniu.” Jednocześnie 

z obszaru wdrażania działania ochronnego usunięto działki nie będące w 

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu działania ochronnego dla 

barczatki kataks dotyczącego utrzymania struktury i funkcji siedliska gatunku, 

jednakże zmieniono zapis nadając mu następujące brzmienie: „Zachować 

istniejące zarośla tarninowe. W przypadku niezbędnej konieczności wycinki 

stosować obowiązek kompensacji przyrodniczej poprzez wprowadzanie 

nowych nasadzeń krzewów tarniny na powierzchni co najmniej dwukrotnie 

większej od powierzchni krzewów przewidzianych do usunięcia”. 
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