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Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Dolina Widawy PLH020036 

 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań 

ochronnych sporządzany jest na 10 lat, pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia 

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

(art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 

z dnia 12 grudnia 2008 r. 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Widawy 

PLH020036 (zwanego dalej obszarem Natura 2000) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań 

określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 rozpoczęły się jesienią 

2011 roku 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. 

Obszar Natura 2000 wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie przedmiotów 

ochrony wymienionych w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej, tj.:  

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

Potamion, 

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p i Bidention p.p, 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium), 

 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii), 

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

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
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 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

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

 1308 mopek Barbastella barbastellus, 

 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, 

 1324 nocek duży Myotis myotis, 

 1355 wydra Lutra lutra,  

 1337 bóbr europejski Castor fiber, 

 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Tristatus cristatus cristatus), 

 1188 kumak nizinny Bombina bombina, 

 6169 przeplatka maturna Hypodryas maturna, 

 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 

 6179 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous, 

 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 

 1074 barczatka kataks Eriogaster catax, 

 *1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita), 

 1086 zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, 

 1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, 

 6144 kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, 

 1130 boleń Aspius aspius, 

 5339 różanka Rhodeus sericeus amarus, 

 1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

 1146 koza złotawa Sabanejewia aurata, 

 1149 koza Cobitis taenia. 

 

Zdecydowaną większość Obszaru zajmują zbiorowiska leśne, stanowiące siedliska 91F0 łęgowe 

lasy dębowo-wiązowo-jesionowe i 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. Występują 

one głównie w międzywalach rzek Odry, Widawy i Bystrzycy. W obrębie stref brzegowych ww. rzek 
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występuje – w formie wąskich pasów – mozaika siedlisk lasów łęgowych *91E0 oraz ziołorośli, 

jednakże ich udział procentowy w całkowitej powierzchni siedlisk przyrodniczych w Obszarze jest 

nieduży. W Obszarze (głównie w międzywalu Odry i Widawy) występują pojedyncze izolowane 

płaty siedlisk łąkowych o niewielkiej powierzchni: łąki selemicowe 6440 i niżowe i górskie łąki 

użytkowane ekstensywnie 6510. W obrębie całego Obszaru występują siedliska bezkręgowców: 

przeplatki maturny 6169, dwóch gatunków modraszków - modraszka telejusa 6177 i nausitousa 

6179, czerwończyka nieparka 1060, barczatki kataks 1074, pachnicy dębowej *1084, zgniotka 

cynobrowego 1086 i kozioroga dębosza 1088. Ponadto w obszarze występują ryby: piskorz 1145, 

koza 1149, kiełb białopłetwy 6144, boleń 1130, różanka 5339 oraz płazy - kumak nizinny 1188  

i traszka grzebieniasta 1166. Obszar jest również miejscem żerowania nietoperzy, w tym mopka 

1324, nocka dużego 1308 i nocka łydkowłosego 1318. Siedliska leśne w większości znajdują się  

w zarządzie Lasów Państwowych oraz Miasta Wrocław. Większość płatów siedlisk nieleśnych 

znajduje się na działkach, stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest 

utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek  

wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz.U.UE.L92.206.7,  

Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy 

wynikające z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Głównym zagrożeniem dla siedlisk łąkowych (6440) jest zarzucenie użytkowania łąk lub ich 

nieregularne użytkowanie, co skutkuje postępującą sukcesją wtórną na płatach tych siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków oraz intensywnym rozwojem ekspansywnych gatunków traw  

i innych bylin, zmieniających w sposób znaczący fizjonomię chronionych zbiorowisk. 

Do zagrożeń leśnych siedlisk 9170 oraz 91F0 zaliczyć można ekspansję obcych gatunków lub 

neofityzację runa, usuwanie martwych i umierających drzew oraz niewłaściwy skład odnowień. 

Powyższe zagrożenia mogą również negatywnie oddziaływać na zwierzęta stanowiące przedmioty 

ochrony obszaru, dla których las stanowi miejsce bytowania lub rozwoju, tj. bezkręgowców 1084  

i 1088. Dla tych gatunków najpoważniejsze zagrożenie stanowi wycinka zasiedlonych drzew oraz 

drzew, stanowiących ich siedliska potencjalne, co wpływa również na gatunki nietoperzy. Z zagrożeń 

wpływających na populację traszki grzebieniastej 1166 wymienić należy ewolucję biocenotyczną.  
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Działania ochronne mają na celu utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony,  

tj. zachowanie powierzchni, utrzymanie obecnego stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

oraz poprawę ich stanu poprzez ochronę czynną. 

W stosunku do gruntów rolnych (trwałe użytki zielone) położonych w Obszarze wyróżniono 

działania obligatoryjne i fakultatywne. Realizacja działań obligatoryjnych jest wymogiem 

podstawowym, określonym w zasadach wzajemnej zgodności (cross compliance). Rolnicy 

otrzymujący wsparcie wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej muszą 

realizować te działania. Zostały one określone na takim poziomie, aby pozwalały na realizację 

działań fakultatywnych, które są dobrowolnym odpłatnym zobowiązaniem rolnika. W działaniach 

fakultatywnych określono bardziej precyzyjnie zabiegi, które mają na celu doprowadzenie do 

właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru. Są to m.in.: usunięcie nalotu drzew i krzewów  

oraz koszenie, wypas (lub użytkowanie kośno-pastwiskowe) w płatach siedliska 6440 i siedliskach 

gatunków 6177 i 6179 – w terminach i techniką określoną w zarządzeniu. 

W granicach obszaru Natura 2000 przewidziana jest realizacja zadań w ramach modernizacji 

Wrocławskiego Węzła Wodnego. Realizacja przedsięwzięcia stanowi zagrożenie dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000, w szczególności łąk selernicowych 6440, łęgów nadrzecznych *91E0 

i bobra 1337, jednakże zapisy decyzji środowiskowej przewidują właściwe działania minimalizujące 

negatywne oddziaływanie i adekwatne działania związane z kompensacją przyrodniczą. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu 

zachowania w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunków 

uznanych za przedmioty ochrony. 

Plan zadań ochronnych nie zawiera wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gmin, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. Analiza przedmiotowych dokumentów wykazała, że ich ustalenia nie będą miały 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. 

W trakcie prac terenowych nie wykazano w Obszarze siedlisk przyrodniczych 9190 kwaśne 

dąbrowy i 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, dlatego też zaproponowano nadanie 

reprezentatywności oceny D i usunięcie tych siedlisk z listy przedmiotów ochrony. Wprawdzie 

siedlisko 9190 występuje (według danych z Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych) 

na małych powierzchniach w części Obszaru powiększonej w ramach kompensacji przyrodniczej 

dla Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, jednakże jest mało prawdopodobne,  

aby reprezentatywność tego siedliska była co najmniej znacząca dla Obszaru, dlatego w ramach prac 

nad PZO nie weryfikowano tych danych w terenie.  
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W trakcie prac terenowych zmieniono kwalifikację wszystkich płatów łąk opisanych w danych 

referencyjnych jako siedlisko 6410 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - na siedlisko łąk 

selernicowych 6440. Jednoznaczne wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska nie jest możliwe. Można 

uznać wskazanie siedliska 6410 w obszarze Natura 2000 za pierwotny błąd naukowy – błędna 

kwalifikacja z uwagi na występowanie roślin charakterystycznych dla obu typów siedlisk (6410  

i 6440) lub przyjąć naturalny proces zmian siedlisk w wyniku występowania w ostatnich latach dość 

regularnych i intensywnych zalewów. 

Proponowane zmiany usunięcia powyższych siedlisk z listy przedmiotów ochrony wymagają 

akceptacji Komisji Europejskiej. W związku z tym opracowano i przekazano do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska wniosek o wprowadzenie zmian do SDF Obszaru. 

W czasie prac terenowych nad PZO stwierdzono również, iż listę gatunków zwierząt  

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej należy uzupełnić o gatunek ważki - trzeplę zieloną 

Ophiogomphus cecilia, którą dość licznie stwierdzono w dolinie rzeki Widawy. Jednakże ze względu 

na fakt, iż jest to gatunek dość liczny w skali kraju, a jego liczebność w obszarze Natura 2000 Dolina 

Widawy nie stanowi 1% populacji krajowej, nadano mu kategorię D. 

Powyższe pozwoliło na zaktualizowanie Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 

2000 (aktualizacja SDF) w ww. zakresie. Zmieniono również parametry siedlisk przyrodniczych 

(wielkość zajmowanej powierzchni, reprezentatywność, stan zachowania i ocenę ogólną) i gatunków 

(stan siedlisk, ocenę znaczenia Obszaru). Zaktualizowano również opis Obszaru, wartość 

przyrodniczą i znaczenie oraz zagrożenia. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic obszaru Natura 2000 i wskazano 

także na konieczność zmiany granic, polegającej na ich dociągnięciu do istniejących granic działek 

ewidencyjnych. 

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych 

jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania  

z udziałem społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia 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, listę 

obszarów, dla których sporządzane będą plany zadań ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się 

w dniu 4 marca 2010 r. Na spotkanie zaproszone zostały właściwe samorządy gminne, na terenie 

których znajdują się obszary Natura 2000, dla których będą opracowywane plany zadań ochronnych. 
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W dniu 30 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej  

o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów 

planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim (w tym dla 

przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia 

m.in. do Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 16 maja –  

6 czerwca 2011 r., Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń  

w dniach 18 maja – 9 czerwca 2011 r., Urzędu Gminy Wisznia Mała, gdzie wisiało na tablicy 

ogłoszeń w dniach 16 maja – 7 czerwca 2011 r., Urzędu Gminy Miękinia, gdzie wisiało na tablicy 

ogłoszeń w dniach 13 maja – 4 czerwca 2011 r.  

Następnie w dniu 23 listopada 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie 

Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 r. informujące o przystąpieniu przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów 

Natura 2000, w tym dla obszaru Dolina Widawy. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu 

jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń  

w dniach 28 listopada – 21 grudnia 2011 r., Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, gdzie 

wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 1 grudnia – 22 grudnia 2011 r., Urzędu Gminy Wisznia Mała, 

gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 30 listopada – 22 grudnia 2011 r., Urzędu Gminy 

Miękinia, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 24 listopada – 16 grudnia 2011 r., Starostwa 

Powiatowego w Trzebnicy, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 24 listopada – 16 grudnia 

2011 r., Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

25 listopada – 20 grudnia 2011 r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zorganizowano dwa 

spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli 

samorządów, organizacji pozarządowych, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. Podczas 

spotkań omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan 

wiedzy o obszarze Natura 2000 i jego przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty 

granic obszaru Natura 2000, SDF-u, zapisy dokumentów planistycznych oraz omówiono rzeczywiste 

i potencjalne zagrożenia, jakie zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, 
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ustalono działania ochronne oraz określono zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów 

ochrony. 

Obwieszczeniem z dnia 26 listopada 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie 

się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja 

została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem 

w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 2 grudnia 2013 r. Obwieszczenie 

było również wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

 Starostwa Powiatu Trzebnickiego - w dniach 2 grudnia – 23 grudnia 2013 r., 

 Urzędu Gminy Wisznia Mała - w dniach 2 grudnia – 23 grudnia 2013 r., 

 Urzędu Gminy Miękinia - w dniach 2 grudnia – 23 grudnia 2013 r. 

 Urzędu Miasta i Gminy Oborniki Śląskie - w dniach 2 grudnia – 23 grudnia 2013 r., 

 Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - w dniach 2 grudnia – 23 grudnia 2013 r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

W trakcie konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych wpłynęły uwagi od 

następujących instytucji i organizacji: 

 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

 Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, 

 Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody. 

Uwagi zgłoszone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do projektu zarządzenia  

i dokumentacji PZO rozpatrzono następująco: 

1. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany opisu zagrożenia dla siedliska niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510) na zapis o brzmieniu „Nie identyfikowano 

zagrożeń dla siedliska, ponieważ w trakcie prac terenowych nie odnaleziono siedliska  

w granicach obszaru Natura 2000”, ponieważ siedlisko występuje i zostało odnalezione  

w obszarze Natura 2000 w trakcie prac terenowych. 
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2. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany opisu zagrożenia dla gatunków bóbr (1337)  

i wydra (1355) na zapis o brzmieniu „Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska, ponieważ  

w trakcie prac terenowych nie odnaleziono siedliska w granicach obszaru Natura 2000”, 

ponieważ gatunki występują w obszarze Natura 2000, a ich występowanie zostało 

potwierdzone w trakcie prac terenowych. 

3. Uwzględniono uwagę dotyczącą opisu zagrożeń dla gatunków nietoperzy 1308, 1318, 1324 – 

poprzez dodanie opisu zagrożenia o treści „Nie zidentyfikowano zagrożeń z powodu braku 

wystarczającej wiedzy na temat występowania miejsc rozrodu mopka w granicach obszaru 

Natura 2000 - nie oceniano wskaźników populacji, a jedynie wskaźniki siedliska, natomiast  

w przypadku nocków nie stwierdzono zagrożeń ze względu na fakt, iż obszar stanowi dla tych 

gatunków jedynie teren żerowiskowy. Na podstawie oceny eksperckiej (brak jest w metodyce 

GIOŚ wskaźników określających stan żerowisk gatunków) obszar Natura 2000 zapewnia 

dobre warunki siedliskowe, bez widocznych istniejących lub potencjalnych zagrożeń 

mogących pogorszyć ten stan.” 

4. Uwzględniono uwagi dotyczące kozy złotawej (1146) – poprzez dodanie celu ochrony: 

„Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji i siedliska gatunku.” 

5. Uwzględniono uwagę dotyczącą uzupełnienia dokumentacji - poprzez wpisanie w tabeli 2.5 

Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego wszystkich aktualnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Uwagi zgłoszone przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu do projektu 

zarządzenia rozpatrzono następująco: 

1. uwzględniono uwagę dotyczącą załącznika nr 4 Cele ochrony - poprzez usunięcie frazy 

„poprzez modyfikację metod gospodarowania” z opisu celu ochrony dla siedlisk 

przyrodniczych o kodach 9170, 91F0 i gatunków o kodach 1084, 1086, 1088 oraz frazy 

„poprzez ochronę czynną i zmianę sposobu gospodarowania” dla gatunku o kodzie 6169. 

2. nie uwzględniono wniosku o wykreślenie z zagrożeń istniejących dla siedliska 9170 

zagrożenia J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska opisywanego jako 

preferowanie w odnowieniach jednego gatunku np. dębu lub odnowienia gatunkami 

niezgodnymi z siedliskiem lub jako zbyt mały proporcjonalny udział odnowień gatunkami 

charakterystycznymi dla siedliska, co spowodowało zubożenie bioróżnorodności siedliska, 

jednocześnie uzupełniając opis zagrożenia o frazę w brzmieniu: „J03.01 - zagrożenie 

związane jest z prowadzeniem w przeszłości (często jeszcze w pierwszej połowie XX wieku) 
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nieprawidłowej – z punktu widzenia zachowania właściwego stanu siedliska - gospodarki 

leśnej i związanych z nią: (…)” 

3. nie uwzględniono wniosku o nie zamieszczanie wśród zagrożeń istniejących dla siedliska 

9170 opisu wskazującego na prowadzenie gospodarki niezgodnie z obowiązującymi od wielu 

lat zasadami - J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska opisywanego jako 

zagrożenie związane z usuwaniem w trakcie cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i/lub trzebieży) 

drzew gatunków charakterystycznych dla siedliska o niższym od gatunku panującego udziale 

w siedlisku (głównie graba) i/lub stosowaniem rębni z krótkim okresem odnowienia i zbyt 

częstym nawrotem cięć. Spowodowało to zubożenie bioróżnorodności siedliska  

i ujednolicenie struktury pionowej i przestrzennej siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych w ramach PZO zjawisko takie stwierdzono na gruncie. 

4. nie uwzględniono wniosku o zmianę klasyfikacji zagrożenia ,,I01 obce gatunki inwazyjne", 

opisanego jako związane z występowaniem w niektórych płatach siedliska obcych 

geograficznie gatunków drzew (dąb czerwony, robinia), ponieważ klasyfikacja zagrożenia 

oraz jego tytuł zostały określone zgodnie z podręcznikiem PIK. 

5. nie uwzględniono wniosku odnośnie zagrożenia ,,I01 obce gatunki inwazyjne" o nie 

wskazywanie gospodarki leśnej w opisie jako znaczącej, możliwej do wyeliminowania 

przyczyny rozprzestrzeniania gatunku inwazyjnego - związane z występowaniem w niektórych 

płatach siedliska (. . .) ekspansywnych roślin zielnych w runie (niecierpek drobnokwiatowy),  

(. . .) zagrożenie związane z ekspansywnym rozprzestrzenianiem się gatunku wspomagane jest 

działaniami związanymi z prowadzeniem prac związanych z pozyskiwaniem drewna w okresie 

wegetacyjnym. Niszczenie runa głównie wskutek zrywki drewna przyczynia się do 

destabilizacji struktury roślinności i powstawaniu nisz, które szybko są zasiedlane przez 

ekspansywne gatunki takie jak np. niecierpek. Powoduje to obniżanie właściwości siedlisk  

i pogarszanie ich stanu. 

W trakcie prac terenowych przeprowadzonych w ramach PZO zjawisko rozprzestrzeniania 

się niecierpka drobnokwiatowego wskutek prowadzonych prac gospodarczych w lasach 

stwierdzono na gruncie, dlatego też zaliczono to zjawisko do istotnych zagrożeń istniejących. 

6. uwzględniono wniosek o zmianę zapisu dla właściwego sformułowania przewidywanych 

konsekwencji oraz wykreślenie lub przeredagowanie tezy zamieszczonej w opisie zagrożenia 

J02.04.01 zalewanie, oraz M02.01 przesunięcie i zmiana siedlisk – poprzez uzupełnienie 

opisu o zdanie w brzmieniu „Jednakże proces ten z dużym prawdopodobieństwem wiązać się 

może z wystąpieniem w pierwszym etapie zjawiska zamierania drzewostanów w miejscach 

stagnowania wody.” 
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7. nie uwzględniono wniosku o wykreślenie z zagrożeń istniejących dla siedliska 91F0 

zagrożenia J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska opisywanego jako 

preferowanie w odnowieniach jednego gatunku np. dębu lub odnowienia gatunkami 

niezgodnymi z siedliskiem lub jako zbyt mały proporcjonalny udział odnowień gatunkami 

charakterystycznymi dla siedliska, co spowodowało zubożenie bioróżnorodności siedliska, 

ponieważ w trakcie prac terenowych prowadzonych w ramach PZO stwierdzono takie 

zagrożenie na gruncie, jednakże przeredagowano zapis określający działanie ochronne  

i nadano mu następujące brzmienie:  

„Zwiększenie udziału jesionu i wiązu z jednoczesnym ograniczaniem udziału dębu 

- zwiększenie udziału jesionu i wiązu w zaplanowanych odnowieniach (w celu osiągnięcia 

składu gatunkowego określonego w planach urządzenia lasu); optymalny skład odnowień - 

30% Db, 30% Js, 30% Wz i 10 % Tp, Jw, Ol, Kl i inne), popieranie naturalnego odnowienia, 

w szczególności wiązu i jesionu, w razie potrzeby stosowanie odnowień sztucznych; 

wykorzystanie w pierwszym etapie mikrosiedlisk, w których obecnie występuje jesion i wiąz,  

i stopniowe powiększanie powierzchni z regularnym udziałem tych gatunków w drzewostanie. 

(Należy zaznaczyć, iż ze względu na obecny bardzo niski udział jesionu i wiązu w składzie 

gatunkowym drzewostanów, czynniki chorobowe, w efekcie których zaprzestano produkcji 

sadzonek jesionu na terenie szkółek leśnych, a także proponowane w Planie zadań 

ochronnych rodzaje rębni – może nie być możliwe osiągnięcie wskazanego wyżej składu 

odnowień w okresie obowiązywania Planu. W tej sytuacji za poprawę parametru stanu 

siedliska po okresie obowiązywania Planu należy uznać osiągnięcie odnowień jesionu i wiązu 

na łącznym poziomie 10 – 20 %) (…).” 

8. nie uwzględniono wniosku o nie zamieszczanie wśród zagrożeń istniejących dla siedliska 

91F0 opisu wskazującego na prowadzenie gospodarki niezgodnie z obowiązującymi od wielu 

lat zasadami - J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska opisywanego jako 

zagrożenie związane z usuwaniem w trakcie cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i/lub trzebieży) 

drzew gatunków charakterystycznych dla siedliska o niższym od gatunku panującego udziale 

w siedlisku (głównie graba) i/lub stosowaniem rębni z krótkim okresem odnowienia i zbyt 

częstym nawrotem cięć. Spowodowało to zubożenie bioróżnorodności siedliska  

i ujednolicenie struktury pionowej i przestrzennej siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych prowadzonych w ramach PZO stwierdzono takie zagrożenie na gruncie, 

jednocześnie uzupełniając opis zagrożenia o frazę w brzmieniu: „J03.01 - zagrożenie 

związane jest z prowadzeniem w przeszłości (często jeszcze w pierwszej połowie XX wieku) 
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nieprawidłowej – z punktu widzenia zachowania właściwego stanu siedliska - gospodarki 

leśnej i związanych z nią: (…)”. 

9. uwzględniono wniosek dotyczący przeplatki maturny (6169), o przeniesienie z istniejącego 

na potencjalne zagrożenia B02.02 wycinka lasu. 

10. uwzględniono wnioski dotyczące pachnicy dębowej (*1084) i kozioroga dębosza (1088),  

o przeniesienie z istniejącego na potencjalne zagrożenia B02.04 usuwanie martwych lub 

umierających drzew - wycinanie drzew próchniejących zasiedlonych przez owada. 

11. uwzględniono wnioski dotyczące siedlisk 9170 i 91F0, o wykreślenie lub przeredagowanie 

opisu działania ochronnego Naturalna regeneracja drzewostanów - poprzez przeredagowanie 

treści działania i nadanie mu brzmienia: ”Naturalna regeneracja drzewostanów  

- złożenie stosownego wniosku o wyznaczenie powierzchni referencyjnych bez wskazań 

gospodarczych w celu umożliwienia wystąpienia naturalnych procesów siedliskotwórczych”  

12. uwzględniono wniosek dotyczący siedliska 9170, o wykreślenie lub przeredagowanie 

sformułowania działania ochronnego „Zwiększenie udziału graba, lipy i liściastych gatunków 

domieszkowych z jednoczesnym ograniczaniem udziału dębu  

- zwiększenie udziału graba, lipy i liściastych gatunków domieszkowych (jawor, buk)  

w zaplanowanych odnowieniach, w razie potrzeby stosowanie odnowień sztucznych; 

wykorzystanie w pierwszym etapie mikrosiedlisk, w których obecnie występuje grab i lipa  

i stopniowe powiększanie powierzchni z regularnym udziałem tych gatunków w drzewostanie, 

popieranie naturalnego odnowienia, w szczególności lipy, jaworu, klonu polnego” - poprzez 

przeredagowanie zapisu i nadaniu mu brzmienia:  

„Zwiększenie udziału graba, lipy i liściastych gatunków domieszkowych z jednoczesnym 

ograniczaniem udziału dębu  

- zwiększenie udziału graba, lipy i liściastych gatunków domieszkowych (jawor, buk)  

w zaplanowanych odnowieniach (w celu osiągnięcia składu gatunkowego zgodnego  

ze składem określonym w planach urządzenia lasu), w razie potrzeby stosowanie odnowień 

sztucznych; wykorzystanie w pierwszym etapie mikrosiedlisk, w których obecnie występuje 

grab i lipa i stopniowe powiększanie powierzchni z regularnym udziałem tych gatunków  

w drzewostanie, popieranie naturalnego odnowienia, w szczególności lipy, jaworu, klonu 

polnego.” 

13. uwzględniono uwagi dotyczące siedlisk 9170 i 91F0, odnoszące się do działania opisanego 

jako Zwiększenie zróżnicowania struktury pionowej i przestrzennej drzewostanu – poprzez 

dodanie zapisu: „dopuszcza się stosowanie rębni II i III, o ile ich zakres i sposób 

przeprowadzenia zapewnią utrzymanie lub poprawę parametru „struktura i funkcje 
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siedliska”” oraz zrezygnowano z dokładnego ilościowego określania miąższości martwego 

drewna oraz jego parametrów – poprzez przeredagowanie treści zapisu działania ochronnego 

i nadanie mu brzmienia:  

„Zwiększenie ilości martwego drewna  

W miarę wydzielania się zwiększanie ilości martwego drewna: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów,  

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie usuwanie drzew dziuplastych  

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu, nieuporządkowane pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające trwałości lasu),  

z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia ludzkiego  

i w przypadku wykonywania cięć sanitarnych.”  

14. uwzględniono wnioski dotyczące siedlisk 9170 i 91F0, o całkowite wykreślenie zadania 

określonego jako „Nie prowadzenie prac związanych z pozyskaniem drewna w okresie 

wegetacyjnym (od początku kwietnia do końca października)”. 

15. uwzględniono wniosek dotyczący przeplatki maturny (6169) o przeredagowanie 

sformułowania działania ochronnego „Dokonanie nasadzeń kaliny koralowej w obrębie  

i w bezpośrednim sąsiedztwie stref okrajkowych siedlisk gatunku” - poprzez przeredagowanie 

treści zapisu działania ochronnego i nadanie mu brzmienia „Stopniowe wzbogacanie 

stanowisk gatunku poprzez nasadzenia kaliny koralowej w obrębie i w bezpośrednim 

sąsiedztwie stref okrajkowych siedlisk gatunku.” 

16. uwzględniono wniosek dotyczący przeplatki maturny (6169), o przeredagowanie 

sformułowania oraz zmianę obszaru wdrażania działania ochronnego „Na 

zinwentaryzowanych stanowiskach gatunku nie prowadzenie prac związanych z pozyskaniem 

drewna w okresie od początku kwietnia do końca października celem ograniczenia 

możliwości niszczenia złóż jajowych oraz zabijania żerujących gąsienic” – poprzez 

wyszczególnienie konkretnych wydzieleń leśnych jako obszar wdrażania działania 

ochronnego. 

 

Uwagi zgłoszone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych we Wrocławiu do 

projektu zarządzenia rozpatrzono następująco: 

1. uwzględniono uwagę dotyczącą uzupełnienia zapisu dotyczącego działania ochronnego dla 

gatunków o kodach 6177, 6179 i 1060 – poprzez przeredagowanie treści zapisu działania 

ochronnego i nadanie mu brzmienia:  
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„Termin koszenia 

Przeprowadzanie koszenia wałów przeciwpowodziowych i skarp rowów i cieków wodnych do 

30 czerwca i/lub  po 15 września z zebraniem skoszonej biomasy i usunięciem poza obręb 

siedliska.”  

Ponadto jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie ww. działania wskazano spółki 

wodne. 

 

Uwagi zgłoszone przez Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody do projektu dokumentacji PZO 

rozpatrzono następująco: 

1. nie uwzględniono uwagi dotyczącej braku zbiorczej tabeli pokazującej przedmioty ochrony  

w obszarze Natura 2000 Dolina Widawy wraz z ocenami populacji/stopnia 

reprezentatywności, oceną stanu zachowania gatunku/siedliska, oceną izolacji i oceną ogólną. 

Projekt planu zadań ochronnych został wykonany zgodnie z szablonem dokumentu 

opracowanym na potrzeby projektu.  

2. uwzględniono uwagę dotyczącą uzupełnienia załączników mapowych oraz opisu obszaru – 

poprzez uzupełnienie bazy GIS i wykonanie nowych załączników graficznych zawierających 

wskazane przez Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody dodatkowe stanowiska traszki 

grzebieniastej i kumaka nizinnego. Poprawiono również błędne opisy kodów w legendzie.  

3. odnośnie uwag dotyczących stanu zachowania populacji traszki grzebieniastej i kumaka 

nizinnego: 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany oceny ogólnej traszki z oceny C na B, ponieważ 

zmiana wymaga ponownego złożenia wniosku o zmianę SDF, jednakże po uwzględnieniu 

wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wniosek taki zostanie 

złożony. 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej zweryfikowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika 

HSI dla poszczególnych stanowisk traszki. 

Inwentaryzacja obszaru Natura 2000 pod kątem występowania traszki grzebieniastej  

i kumaka nizinnego oraz określenie zagrożeń, stanu zachowania gatunków i wskazanie 

działań ochronnych zostało wykonane przez pracowników naukowych będących 

specjalistami w zakresu herpetologii. 

- uwzględniono uwagę dotyczącą zasadności zaproponowanych działań ochronnych 

polegających na usunięciu roślinności szuwarowej i odmuleniu zbiorników – poprzez 

usunięcie z projektu PZO oraz projektu zarządzenia tego działania ochronnego. 
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- poprawiono zawarte w tabeli 2.6 dokumentacji PZO błędne wartości odnoszące się do 

ogólnej liczby stanowisk traszki – poprzez podanie liczby stanowisk uwzględniających dane 

z wszystkich źródeł będących w posiadaniu wykonawcy Planu.  

- ze względu na wskazywane rozbieżne dane dotyczące liczby znanych stanowisk traszki 

grzebieniastej oraz wątpliwości dotyczące stanu zachowania gatunku w Obszarze, w celach 

ochrony dla ww. gatunku dodano zapis o konieczności uzupełnienia stanu wiedzy  

o przedmiocie ochrony. 

4. nie uwzględniono wniosku dotyczącego trzepli zielonej o nie wykreślanie gatunku z listy 

przedmiotów ochrony, ponieważ gatunek ten przed przystąpieniem do planu zadań 

ochronnych również nie był przedmiotem ochrony i nie był również wymieniany w SDF dla 

obszaru. Przeprowadzona inwentaryzacja na potrzeby planu wykazała występowanie gatunku 

w obszarze Natura 2000, jednakże niewielka liczebność populacji oraz powszechność jego 

występowania nie dawały ekspertowi wykonującemu inwentaryzację argumentów do uznania 

za przedmiot ochrony. 

5. uwzględniono uwagę dotyczącą nie usuwania z listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 bobra i wydry – poprzez pozostawienie ww. gatunków w randze przedmiotów ochrony 

w obszarze uznając, iż obszar jest istotny z punktu widzenia migracji (dyspersji) tych 

gatunków. 

6. uwzględniono uwagę, iż brakuje zidentyfikowania potencjalnego zagrożenia dla motyli – 

modraszków, związanego z koszeniem łąk w okresie składania jaj i żerowania gąsienic – 

poprzez dodanie zagrożenia jako zagrożenie potencjalne. 

7. nie uwzględniono uwagi dotyczącej pozostawienia siedliska 6510 jako przedmiotu ochrony  

w obszarze Natura 2000.  

Zmiana oceny reprezentatywności z oceny A - doskonała na ocenę D – nieznacząca  

dla siedliska o kodzie 6510 wynika z nie reprezentatywnej (niewielkiej) powierzchni  

oraz z faktu, iż płaty tego siedliska charakteryzują się złym stanem zachowania. Największy 

płat siedliska wykazywany w procesie wyznaczania obszaru, a także w ramach wyników prac 

WZS w chwili obecnej charakteryzuje się złym stanem zachowania z perspektywą ochrony 

ocenioną jako U2 (łąka w chwili obecnej stanowi nieużytek po gruncie ornym i nie jest 

pewne czy zabiegi koszenia przywrócą ten płat do zbiorowiska łąkowego kwalifikowanego 

jako siedlisko 6510). Ponadto w warunkach geobotanicznych województwa dolnośląskiego 

doliny rzeczne nie są charakterystycznym miejscem występowania tego typu siedliska. 

Siedlisko 6510 jest charakterystyczne dla regionów podgórskich i górskich dlatego ten typ 

siedliska nie jest reprezentatywny dla Obszaru. 
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Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony 

Przyrody w dniu 10 grudnia 2012 r., w trakcie którego członkowie Rady zgłaszali uwagi, które  

w większości zostały uwzględnione.  

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony 

przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 marca 2014 r. 


