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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020036  Dolina Widawy w województwie dolnośląskim 
  

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dolina Widawy 

Kod obszaru PLH020036 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF SDF stanowiący załącznik nr…)  

Położenie woj. dolnośląskie , pow. trzebnicki, średzki , gm. Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Miękinia, Miasto Wrocław). 

Powierzchnia obszaru (w ha) 2 043,5   

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, grudzień 2008 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

Data ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Planu.  
21 - 11 – 2011  

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr 

Koordynator Planu Kamil Martyniak, kmartyniak@rdos.wroclaw.pl, +48713406804 
Dorota Janic – Bora , djanic@rdos.wroclaw.pl +48713406804 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz,, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl  +48721468852 

Sprawujący nadzór RDOŚ we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

 - - - - 

 

Teren objęty PZO: cały obszar Natura 2000 o powierzchni 2043,5 [ha] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar położony jest we wschodniej części Niziny Śląskiej, na północny zachód od aglomeracji wrocławskiej. Obszar obejmuje ujściowy 

odcinek doliny rzeki Widawy o długości ok. 6,2 km (od ujścia do osiedla Świniary) oraz fragment doliny rzeki Odry na długości około 19 km 

(od Rędzina do Brzegu Dolnego). W granicach obszaru znajduje się także ujściowy odcinek rzeki Bystrzycy o długości ok. 1 km.  Powierzchnia 

obszaru wynosi 2043,5 ha. W 2012 roku obszar został powiększony do obecnej powierzchni o ponad 700 ha. Powiększenie obszaru wynikało 

z konieczności objęcia ochroną w ramach Sieci Obszarów Natura 2000 terenów, na których realizowana jest kompensacja przyrodnicza 

w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Większość obszaru zajmują dobrze zachowane lasy liściaste, znaczący procent 

pokrycia mają także siedliska nieleśne w tym głównie siedliska łąkowe, starorzecza i wody płynące. Głównymi walorami przyrodniczymi 

obszaru są ekosystemy związane z dolinami rzecznymi. Pomimo, iż zarówno rzeka Odra jak i Widawa na przestrzeni lat poddawane były 

regulacji i innym pracom związanym z szeroko pojętym utrzymaniem wód to jednak występujące tu siedliska przyrodnicze i zróżnicowane 

ekosystemy wodne i lądowe cechuje wysoki stopień naturalności. Na uwagę zasługują zwłaszcza wpływ procesów aluwialnych wpływający 

na funkcjonowanie i współistnienie wielu typów siedlisk przyrodniczych. Z naturalnymi i półnaturalnymi siedliskami związana jest także 

bogata fauna rzadkich i zagrożonych bezkręgowców, a także ryb, płazów i ssaków. W momencie zgłaszania obszaru Natura 2000 

przedmiotami ochrony w obszarze były: 

Siedliska przyrodnicze 

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

3270 Zalewane muliste brzegi rzek  

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  

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

6440 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 

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



 

 

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

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)  

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

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

Bezkręgowce  

6169 Euphydryas maturna Przeplatka maturna  

6177 Phengaris teleius Modraszek telejus 

1060 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek 

6179 Phengaris nausithous Modraszek nausitous 

1074 Eriogaster catax Barczatka kataks 

1084 Osmoderma eremita Pachnica dębowa 

1088 Cerambyx cerdo Kozioróg dębosz 

Ryby 

6144 Romanogobio albipinnatus Kiełb bialopłetwy 

5339 Rhodeus amarus Różanka 

1145 Misgurnus fossilis Piskorz 

1146 Sabanejewia aurata Koza złotawa 

1149 Cobitis taenia Koza 

Ssaki 

1308 Barbastella barbastellus Mopek 

1318 Myotis dasycneme Nocek łydkowłosy 



 

 

1324 Myotis myotis Nocek duży 

1337 Castor fiber Bóbr europejski 

1355 Lutra lutra Wydra 

Płazy 

1166 Triturus cristatus Traszka grzebieniasta 

1188 Bombina bombina Kumak nizinny 

W trakcie plac nad planem dokonano aktualizacji SDF, w wyniku której jako przedmioty ochrony Obszaru uznano bolenia Aspius aspius i zgniotka 

cynobrowego Cucujus cinnaberinus. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych mają na celu przede wszystkim dokładne zweryfikowanie i aktualizację przedmiotów ochrony 

(ich lista może ulec zmianie po stworzeniu projektu PZO), ustalenie dokładnej lokalizacji siedlisk przyrodniczych i gatunków będących 

przedmiotami ochrony, ocenę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji poszczególnych gatunków i zidentyfikowanie istniejących 

i potencjalnych zagrożeń. Głównym celem PZO jest ustalenie, na podstawie zweryfikowanych i uaktualnionych danych o przedmiotach 

ochrony, zadań ochronnych mających służyć zachowaniu lub przywróceniu właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony. 

Proces sporządzania projektu PZO jest podany do wiadomości publicznej. W tworzeniu PZO może wziąć udział każdy zainteresowany. 

Dodatkowo o procesie sporządzania PZO informowane są wszystkie podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. W trakcie spotkań dyskusyjnych został powołany Zespół Lokalnej 

Współpracy, współuczestniczący w tworzeniu PZO.  

Po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stosownego zarządzenia, Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru 

Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 będzie funkcjonował jako akt prawa miejscowego mający na celu utrzymanie i przywrócenie do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 

2000. 

 



 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % po-
krycia 

Popul. 
osiadła 

Popul. 
rozrod-

cza 

Popul. 
prze-

miesz-
czająca 

się  

Popul. 
zimują-

ca 

Ocena 
populacja/ 

stopień 
reprezen-

tatywności 

Ocena 
stan 

zacho-
wania 

Ocena 
izolacja 

Ocena 
ogólna 

Opina dotycząca wpisu 

S1 3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowi-
skami z Nympheion i 
Potamion 

Nympheion i 
Potamion 

0,42 - - - - A A - B  

S2 3270 Zalewane muliste 
brzegi rzek  

  
0,10 - - - - B A - B  

S3 6410 Zminnowilgotne łąki 
trzęślicowe 

Molinion 
3,39 - - - - A B - B  

S4 6430 Ziołorośla górskie i 
ziołorośla nadrzeczne  
 

Adenostylion 
alliariae i  Con-
volvuletalia 
sepium 

0,01 - - - - A A - B  

S5 6440 Łąki selernicowe  Cnidion dubii 
1,06 - - - - A A - B  

S6 6510 Niżowe i górskie świe-
że łąki użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion 
elatioris 1,96 - - - - A A - B  

S7 9170 Grąd środkowoeuro-
pejski i subkontynen-
talny  

Galio-
Carpinetum, 
Tilio-
Carpinetum 

22,01 - - - - A B - A  

S8 9190 Dąbrowy acidofilne  Betulo-
Quercetum 1,49 - - - - C C - C  

S9 91E0 Łęgi wierzbowe, topo-
lowe, olszowe i jesio-
nowe  

Salicetum albo-
fragilis, Popule-
tum albae, 
Alnenion 

2,20 - - - - A A - B  



 

 

S10 91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe  

Ficario-
Ulmetum 18,63 - - - - A A - A  

Z1 
”p” 

1037 Trzepla zielona           Ophiogomphus 
cecilia - - - - - - - - -  

Z2 6169 Przeplatka maturna          Euphydryas 
maturna - 24 loc. - - - B A C A  

Z3 6177 Modraszek telejus          Phengaris  
teleius - 5 loc. - - - C A C B  

Z4 1060 Czerwończyk nieparek          Lycaena dispar 
- 1 loc. - - - C A C B  

Z5 6179 Modraszek nausitous          Phengaris  
nausithous - 4 loc. - - - C A C B  

Z6 1074 Barczatka kataks                   Eriogaster catax 
- 23 loc. - - - B A C A  

Z7 1084 Pachnica dębowa           Osmoderma 
eremita - 5 loc. - - - C A C B  

Z8 1086 Zgniotek cynobrowy          Cucujus cinna-
berinus - P(2,5 ha) - - - C B B B  

Z9 1088 Kozioróg dębosz                         Cerambyx cerdo 
- 16 loc. - - - C A C B  

Z10 6144 Kiełb białopłetwy                   Romanogobio 
albipinnatus - C - - - C A C B  

Z11 1130 Boleń Aspius aspius 
- C    C B C C  

Z12 5339 Różanka                                    Rhodeus  
amarus - C - - - C A C B  



 

 

Z13 1145 Piskorz   Misgurnus 
fossilis - C - - - C A C B  

Z14 1146 Koza złotawa                    Sabanajewia 
aurata - P - - - C B B B  

Z15 1149 Koza   Cobitis taenia 
- C - - - C A C B  

Z16 1166 Traszka grzebieniasta                Triturus  
cristatus - 16 loc. - - - C A C B  

Z17 1188 Kumak nizinny                         Bombina  
bombina - 15 loc. - - - C A C B  

Z18 1308 Mopek   Barbastella 
barbastellus - R - - - C A C B  

Z19 1318 Nocek łydkowłosy                    Myotis dasyc-
neme - R - - - C A C A  

Z20 1324 Nocek duży    Myotis myotis 
- R - - - C A C B  

Z21 1337 Bóbr europejski  Castor fiber 
- 9 loc. - - - C A C A  

Z22 1355 Wydra  Lutra lutra 
- 6 – 9 i - - - C A C C  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

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 oraz zasadach współpracy.  

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 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 we Wrocławiu.  

W dniu 23 listopada 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 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 Natura 2000 „Dolina Widawy”PLH020036. Obwieszczenie zostało również przekazane w 

celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Starosty Wrocławskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, Starosty 

Średzkiego, Wójta Gminy Miękinia i Wójta Gminy Wisznia Mała. 

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 lub z innych przyczyn będących zainteresowanymi pracami nad 

projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Widawy”. Do wszystkich wysłano zawiadomienia o pierwszym spotkaniu 

dyskusyjnym/warsztatach organizowanym przez wykonawcę PZO. W procesie prac nad projektem Planu przewidziano dwa spotkania dyskusyjne/warsztaty. 

Ich głównym celem było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dotyczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz 

wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony. Po spotkaniach sporządzane były raporty, które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w dniu 6 grudnia 2011 roku. Prawie wszyscy 



 

 

uczestniczy warsztatów zostali włączeni w skład Zespołu Lokalnej Współpracy (osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie jej danych osobowych na Platformie 

Informacyjno - Komunikacyjnej). Zespół ten pracował pod przewodnictwem Planisty Regionalnego i Koordynatorów projektu Planu. Drugie spotkanie odbyło 

się w dniu 9 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oborniki Śląskie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostało podsumowanie dotychczasowych prac 

nad projektem planu, w tym założenia z jakimi przystąpiono do prac terenowych oraz problemy jakie napotkano przy analizie zebranych danych i w trakcie 

prac inwentaryzacyjnych. Przedstawiony został również zakres wykonanych prac terenowych, w tym wykonanych samodzielnie oraz zleconych specjalistom z 

konkretnych dziedzin biologii.  

Przedstawione zostały również efekty uściślenia granic Obszaru do granic działek ewidencyjnych oraz propozycje zmiany granic wynikające z 

przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, a także planowane w ramach kompensacji przyrodniczej nałożonej w związku z realizacją zadań w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i budową Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.  

Omówione zostały wyniki inwentaryzacji przyrodniczej dla wszystkich przedmiotów ochrony w Obszarze oraz wskazane cele oraz stwierdzone 

zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony oraz mogące wystąpić zagrożenia potencjalne. Przedstawione zostały także wstępne ogólne propozycje 

działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w Obszarze oraz szczegółowo omówiono propozycje (wraz z ich 

merytorycznym uzasadnieniem) powiększenia Obszaru.  

W dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zarządu Zieleni Miejskiej, w trakcie którego 

omówiono i ustalono propozycje prowadzenia gospodarki w obrębie obszarów leśnych i łąk. 

Końcowy projekt Planu udostępniono w celu składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych w siedzibie oraz na stronie internetowej 

(w Biuletynie Informacji Publicznej) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu … 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 

instytucji/osoby 

Kontakt 

1. 
Marszałek Województwa / Urząd 
Marszałkowski 

promowanie, udostępnianie informacji 
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 
50-411 Wrocław 

71 776-93-29 
umwd@dolnyslask.pl 

2. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy promowanie, udostępnianie informacji 
ul. Ks. Bochenka  6 
55-100 Trzebnica 

71 387 95 01 
powiat@powiat.trzebnica.pl 

3. 
Starostwo Powiatowe w Środzie 
Śląskiej 

promowanie, udostępnianie informacji 
ul. Wrocławska 2, 
55-300 Środa Śląska 

71 317 56 46 
sekretariat@powiat-sredzki.pl 

4. Urząd Miejski Wrocławia 
promowanie, udostępnianie informacji,  
planowanie, doradzanie 

pl. Nowy Targ 1/8, 
50-141 Wrocław 

71 777 77 77 
kum@um.wroc.pl 

5. Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie 
promowanie, udostępnianie informacji,  
planowanie, doradzanie 

ul. Trzebnicka 1, 
55-120 Oborniki Śląskie 

71 310-35-19 
oborniki@oborniki-slaskie.pl 

6. Urząd Gminy Miękinia 
promowanie, udostępnianie informacji,  
planowanie, doradzanie 

ul. Kościuszki 41, 
55-330 Miękinia 

71 735-92-28 
urzad@miekinia.pl 

7. Urząd Gminy Wisznia Mała 
promowanie, udostępnianie informacji,  
planowanie, doradzanie 

ul. Wrocławska 9, 
55-114 Wisznia Mała 

71 312-70-25 
ug_wisznia@wiszniamala.pl 

8. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu 

zarządzanie, monitorowanie, 
planowanie 

ul. Norwida 34, 

50 - 950 Wrocław 
71 337 88 88,  

9. 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

zarządzanie, monitorowanie, 
planowanie 

al. Matejki 5, 
Wrocław 50-333 

71-322-66-81  
dzmiuw@dzmiuw. 

10. 
Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 

nadzór, kontrola, zarządzanie, 
monitorowanie, promowanie, 
udostępnianie informacji 

ul. Grunwaldzka 90, 
50-357 Wrocław 

71 377 17 00 
rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

11. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

nadzór, kontrola, zarządzanie, 
monitorowanie, promowanie, 
planowanie,  
udostępnianie informacji 

ul. Trzebnicka 33,  
53-110 Wrocław 

71 328 20 77 
zzm@zzm.internetdsl.pl 

12. Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 
nadzór, kontrola, zarządzanie, 
monitorowanie, promowanie, 
planowanie,  

ul. Wrocławska 12,  
55-120 Oborniki Śląskie 

71 310 57 60 
oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
mailto:powiat@powiat.trzebnica.pl
mailto:kum@um.wroc.pl
mailto:oborniki@oborniki-slaskie.pl
mailto:urzad@miekinia.pl
mailto:ug_wisznia@wiszniamala.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:zzm@zzm.internetdsl.pl


 

 

udostępnianie informacji 

13. Nadleśnictwo Miękinia 
nadzór, kontrola, zarządzanie, monito-
rowanie, promowanie, planowanie,  
udostępnianie informacji 

uull..  SSppoorrttoowwaa  22  
55-330 Miękinia 

((00--7711))  331144--0000--6633  

mmiieekkiinniiaa@@wwrrooccllaaww..llaassyy..ggoovv..ppll 

14. 
Polski Związek Wędkarski Oddział we 
Wrocławiu 

nadzór, promowanie 
ul.Kazimierza Wielkiego 65 

50-077 Wrocław 

71 344 44 01 

pzw_wroclaw@poczta.onet.pl  

15. 
Polski Związek Łowiecki Oddział we 
Wrocławiu 

nadzór, promowanie 
ul.Wodzisławska 10 b 
52-017 Wrocław 

(71) 34 00 858 
zo.wroclaw@pzlow.pl 

16. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

nadzór, kontrola, zarządzanie, monito-
rowanie, promowanie, planowanie, 
doradzanie 
udostępnianie informacji 

Pl. Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław 

71 340 68 07 
sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

17. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

nadzór, kontrola, promowanie, dora-
dzanie 
udostępnianie informacji 

ul. Giełdowa 8 
52-437 Wrocław 

71 369 74 00 
 

18. Agencja Nieruchomości Rolnych 
nadzór, kontrola, promowanie, dora-
dzanie 
udostępnianie informacji 

ul.Mińska 60 
54-610 Wrocław 

71 356-39-00 
wroclaw@anr.gov.pl 

19. PKP PLK S.A. planowanie 
ul.Joannitów 13, 
50-525 Wrocław 

(71) 717-43-00 
iz.wroclaw@plk-sa.pl 

20. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział we Wrocławiu 

planowanie, monitorowanie 
ul. Powstańców Śl. 186 
53-139 Wrocław 

(71) 334 73 00 
sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl 

21. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  planowanie 
ul. Krakowska 28, 
50-425 Wrocław 

71 39 17 100 
kancelaria@dsdik.wroc.pl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:pzw_wroclaw@poczta.onet.pl%20%20%28sekretariat%29
mailto:iz.wroclaw@plk-sa.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
mailto:kancelaria@dsdik.wroc.pl


 

 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

1. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny RDOŚ Wrocław 71/340 68 39, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

2. Kamil Martyniak Koordynator Planu, Moderator Wykonawca RDOŚ Wrocław 71/340 68 04, kmartyniak@rdos.wroclaw.pl 

3. Dorota Janic-Bora Koordynator Planu, Moderator Wykonawca, RDOŚ Wrocław 71/340 68 04, djanic@rdos.wroclaw.pl 

4. Marcin Majewski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 661 910 014; marcin.majewski@wroclaw.lasy.gov.pl 

5. Tomasz Karkulowski Spec. ds. ochrony lasu Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 
661 910 012 
tomasz.karkulowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

6. Mariola Zaremba Przedstawiciel Starostwa  Starostwo Średzkie  

7. Waldemar Zaremba Nadleśniczy Nadleśnictwo Miękinia 
664 082 994 
waldemar.zaremba@wroclaw.lasy.gov.pl 

8. Agata Silczak Reprezentant Sołectwo wsi Paniowice 785 181 166 agata.silczak@wp.pl 

9. Irena Baraniecka Przedstawiciel Urzędu Miejskiego Urząd Miejski Wrocławia Irena.baraniecka@um.wroc.pl 

10. Michał Jęcz Przedstawiciel Urzędu Miejskiego Urząd Miejski Wrocławia 777 91 36 michal.jecz@um.wroc.pl 

11. Andrzej Nowak Przedstawiciel ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej 328 66 11/12 dzm@zzm.internetdsl.pl 

12. Mirosław Maziarz Przedstawiciel ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej dzm@zzm.internetdsl.pl 

13. Grzegorz Synowiec Przedstawiciel BRW Biuro Rozwoju Wrocławia 777 78 91 grzegorz.synowiec@um.wroc.pl 

14. Krzysztof Zakrzewski Przedstawiciel  
Zarząd Zlewni Środkowej Odry NW 
Wrocław 

71/324 09 58 

15. Marcin Buczak Przedstawiciel gminy Urząd Gminy Wisznia Mała 71/312 70 25 w.59 m.buczak@wiszniamala.pl 

16. Magdalena Ignaciuk Przedstawiciel gminy Urząd Gminy Oborniki Śląskie 
71/310 35 19 w.434 ochrona.srodowiska@oborniki-
sląskie.pl 

17. Grażyna Góral Przedstawiciel RDLP RDLP we Wrocławiu 
71/377 17 33,500 783 918, 
grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

18. Karol Napora Dyrektor PZW Okręg we Wrocławiu pzw_wroclaw@poczta.onet.pl 

19. Marek Kornatowski Przedstawiciel MPWiK Wrocław 71/340 96 07 marek.kornatowski@mpwik.wroc.pl 

20. Adrian Smolis Przedstawiciel środowiska naukowego 
Uniwersytet Wrocławski Pracownia 
Biologii Konserwatorskiej i Ochrony 
Bezkręgowców 

506 838 277, adek@biol.uni.wroc.pl 

mailto:tomasz.karkulowski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:waldemar.zaremba@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:agata.silczak@wp.pl
mailto:Irena.baraniecka@um.wroc.pl
mailto:pzw_wroclaw@poczta.onet.pl


 

 

21. Adam Malkiewicz Przedstawiciel środowiska naukowego 
Uniwersytet Wrocławski Pracownia 
Biologii Konserwatorskiej i Ochrony 
Bezkręgowców 

692 541 485, amalki@biol.uni.wroc.pl 

22. 
Katarzyna Świderska Przedstawiciel PKP 

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 
we Wrocławiu 

728830289 k.swiderska@plk-sa.pl 

23. 
Agnieszka Labuda Przedstawiciel PKP 

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji 

71/717 54 40, a.labuda@plk-sa.pl 

24. Magdalena Zagórska Przedstawiciel DZMiUW DZMiUW we Wrocławiu 71/359 36 46 

 
Szymon Gembarowski Przedstawiciel DZMiUW DZMiUW we Wrocławiu 

71/ 373 55 22, 
Szymon.gembarowski@dzmiuw.wroc.pl 

25. 
Katarzyna Szymczak Przedstawiciel DZMiUW 

DZMiUW we Wrocławiu 
Inspektorat w Trzebnicy 

katarzyna.szymczak@dzmiuw.wroc.pl 

26. Monika Gbiorczyk Przedstawiciel RZGW RZGW Wrocław 337 88 44 monika.gbiorczyk@wroclaw.rzgw.gov.pl 

27. 
Maciej Matraj Przedstawiciel środowiska naukowego 

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 

28. Wojciech Lewandowski Konsultant RZGW RZGW Wrocław wojciech.lewandowski@urs.com 

29. Anna Barczewska Właściciel gruntów Właściciel gruntów  

30. Paweł Eilmes przedsiębiorca Temco sp. z o.o.  p.eilmes@temco.pl 

31. Rafał Odachowski 
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego 

Urząd Miejski Wrocławia 

Biuro Rozwoju Wrocławia 

rafal.odachowski@um.wroc.pl 

32. Grzegorz Mikołajczak Przedstawiciel Urzędu Miejskiego Urząd Miejski Wrocławia 

Wydział Środowiska i Rolnictwa 

grzegorz.mikolajczak@um.wroc.pl 

33.  Katarzyna Łyszkiewicz Przedstawiciel Nadleśnictwa Miękinia Nadleśnictwo Miękinia katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl 

34. Józef Wnęk Kierownik Wydziału Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Urząd Miejski Oborniki Śląskie wnek@oborniki-slaskie.pl 
 

35. Wojciech Jankowski  Przedstawiciel NGO PTPP „pro Natura”  

36. Barbara Kluziak Przedstawiciel Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury we Wrocławiu 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we 
Wrocławiu 

rzi@rzi.pl 

37. Tomasz Winowski Przedstawiciel Nadleśnictwa Oborniki 
Śląskie 

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie tomasz.winowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

38. Maciej Mirowski Przedstawiciel MPWiK Wrocław MPWiK Wrocław Maciej.mirowski@mpwik.wroc.pl 

mailto:Szymon.gembarowski@dzmiuw.wroc.pl
mailto:wnek@oborniki-slaskie.pl


 

 

2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu widzenia celu opracowania 
Planu 

L.p. 
Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 
informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

1. Materiały publikowane 
Mróz W. (red) 2010 Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny Część I. GIOŚ, Warszawa Monitoring stanu siedlisk 

przyrodniczych 
Istotna  

Mróz W. (red) 2012 Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny Część II. GIOŚ, Warszawa Monitoring stanu siedlisk 

przyrodniczych 
Istotna  

Mróz W. (red) 2012 Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny Część III. GIOŚ, Warszawa Monitoring stanu siedlisk 

przyrodniczych 
Istotna  

Makomaska-Juchiewicz M.(red) 2010 Monitoring 
gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny Część I. 
GIOŚ, Warszawa 

Monitoring stanu populacji i 
siedlisk gatunków zwierząt  

Istotna  

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P.(red) 2012 
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 
metodyczny Część II. GIOŚ, Warszawa 

Monitoring stanu populacji i 
siedlisk gatunków zwierząt  

Istotna  

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red) 2012 
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 
metodyczny Część III. GIOŚ, Warszawa 

Monitoring stanu populacji i 
siedlisk gatunków zwierząt  

Istotna  

Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. 
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa. T. 2. 

Informacje o przedmiotach 
ochrony. 

Istotna  



 

 

Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzo-
sowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 
Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 3. 
 

Informacje o przedmiotach 
ochrony. 

Istotna  

Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony 
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik meto-
dyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5. 
 

Informacje o przedmiotach 
ochrony. 

Istotna  

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Wit-
kowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem 
ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środo-
wiska, Warszawa. T. 6. 
 

Informacje o przedmiotach 
ochrony. 

Istotna  

Raport o oddziaływaniu na środowiska przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” 
Scott Wilson, Wrocław 2010 

Lokalizacja siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem 
ochrony w obszarze (część 
obszaru) 

istotna  

Rak A., Wleklińska A., Miklaszewski J. (red.). 2011. 
Raport o oddziaływaniu na środowiska przedsięwzięcia 
pn. „Budowa obiektów/urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań 
związanych z modernizacją Wrocławskiego Węzła 
Wodnego dla kanału przerzutowego Odra-Widawa 
oraz wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w 
dolinie rz. Widawy wraz z mostami” 

Lokalizacja siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem 
ochrony w obszarze (część 
obszaru) 

Istotna  

Agata Kowalska VIA NATURAE . 2012. Raport o oddzia-
ływaniu planowanego przedsięwzięcia „Eksploatacja 
złoża kruszywa naturalnego Paniowice” na obszar Na-
tura 2000 „Dolina Widawy” oraz na chronione gatunki 
roślin i zwierząt  

Lokalizacja siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem 
ochrony w obszarze (część 
obszaru) 

Istotna  



 

 

2. Plany/programy/strategie/
projekty 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miękinia na 
okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2021, Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. 
2012. 

Charakterystyka drzewostanów 
i informacja o planowanych 
działaniach w ramach 
gospodarki leśnej. 

Istotna  

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Oborniki 
Śląskie na okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 
2014, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Brzegu. 2005. 

Charakterystyka drzewostanów 
i informacja o planowanych 
działaniach w ramach 
gospodarki leśnej. 

Istotna  

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2008-2017 
Lasy Gminne Miasta Wrocławia. P.W. Krameko Sp. z 
o.o. 2008. 

Charakterystyka drzewostanów 
i informacja o planowanych 
działaniach w ramach 
gospodarki leśnej. 

Istotna  

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Projektu 
Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miękinia na 
okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2021, 
Wójcicka-Rosińska A. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej Oddział w Brzegu. 2012. 

Analiza wpływu gospodarki 
leśnej na elementy 
przyrodnicze.  

Istotna  

Prognoza Oddziaływania na Środowisko i Obszary 
Natura 2000 Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 
Oborniki  Śląskie na okres od 1 stycznia 2005 do 31 
grudnia 2014, Flis K. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej Oddział w Brzegu. 2010. 

Analiza wpływu gospodarki 
leśnej na elementy 
przyrodnicze. 

istotna  

3. Raporty Maślak R., Sergiel A., Majtyka T., Osielska M. 2012. 

Ekspertyza dotycząca populacji traszki grzebieniastej 

Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina 

bombina w obszarze Dolina Widawy PLH020036 

Lokalizacja siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem 
ochrony w obszarze.  

Istotna  

Błachuta M. 2012. Ekspertyza dotycząca populacji ryb 
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony 

Lokalizacja siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem 

Istotna  



 

 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.), 
w granicach następujących obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty – projektowanych 
Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura2000: 
Dolina Widawy PLH020036 i Dolina Łachy PLH02003. 

ochrony w obszarze. 

Błachuta M. 2012. Ekspertyza dotycząca populacji 
trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia w granicach 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – 
projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk 
Natura2000 Dolina Widawy PLH020036 

Lokalizacja siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem 
ochrony w obszarze. 

Istotna  

4. Waloryzacja przyrodnicza 
(województwa, gminy) 

Maślak R. (red.). 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza – 
faunistyczna obszaru pól irygowanych na Osobowicach 
we Wrocławiu  

Zasoby przyrodnicze w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
Obszaru. 

istotna  

5. Ekspertyzy przyrodnicze 
Ekspertyza dotycząca zniszczenia siedliska 91E0 oraz 
siedlisk łąkowych w obszarze PLH020036 Dolina 
Widawy w wyniku przebudowy koryta Odry w ramach 
modyfikacji Wrocławskiego Węzła Wodnego – 
Remigiusz Pielech, Krzysztof Świerkosz, Wrocław 
kwiecień 2011 
 

Lokalizacja i stan zachowania 
siedliska 91E0 w obszarze 

Istotna  

Monitoring występowania zgniotka cynobrowego 
Cucujus cinnaberinus w obszarach Natura 2000 
położonych w górnym odcinku Odry, w 
województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. – 
Maciej Matraj, Wrocław 2011 

Informacja o przedmiocie 
ochrony w obszarze. 

Istotna  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

 
Położenie 

Obszar zajmuje powierzchnię 2034,5 ha. Położony jest częściowo w Pradolinie Wrocławskiej i częściowo w obrębie Równiny Oleśnickiej, w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym, w rejonie wrocławskim, na terenie gmin: Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała oraz Miasta Wrocław w województwie 

dolnośląskim. Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno – geograficzną, obszar położony jest w prowincji: Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji: Niziny 

Środkowopolskie (318), makroregionie: Nizina Śląska (318.5), mezoregionach: Pradolina Wrocławska (318.52) i Równina Oleśnicka (318.56) (Kondracki 

2000). 

Gleby 

W granicach Obszaru występują głównie mady rzeczne lekkie i bardzo lekkie (piaskowe) oraz mady średnie i ciężkie (gliniaste i pyłowe). 

Klimat 

Ze względu na położenie fizyczno-geograficzne obszar odznacza się klimatem przejściowym, podlegającym wpływom oceanicznym i kontynentalnym, 

kształtowanym przez stałe (Niż Islandzki, Wyż Azorski) i sezonowe (zimowy Wyż Azjatycki, letni Niż Południowoazjatycki) centra działalności atmosfery. W 

przebiegu rocznym najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+18,8°C), a najchłodniejszym styczeń (-0,4°C). dominują wiatry z sektora zachodniego – 27,6% i 

południowego – 23,1%, przy czym kierunki zachodnie przeważają w lecie i na wiosnę, a częstość wiatru z kierunków południowych rośnie jesienią i zimą. 

Najwyższą średnią sumą opadów wyróżnia się lipiec (79,5 mm), a najmniejszą luty (30,0 mm). Okres wegetacyjny trwa 226 dni. Najdłuższą porą roku jest lato 

(92 dni), a najkrótszą przedwiośnie (34 dni) (Dubicka et al., 2006) 

Wody powierzchniowe 

Przez obszar przepływają rzeki Odra, Widawa oraz Bystrzyca w jej ujściowym odcinku do Odry. Pozostałe cieki to prawobrzeżne dopływy Odry - 

ciek Mienia w północnej części obszaru oraz ciek Trzciana mająca swój bieg na południe od Widawy. 

Na obszarze ostoi występują liczne oczka wodne zarówno sztuczne jak i naturalne oraz starorzecza Odry. W centralnej części Obszaru znajduje się kilka 

dużych zbiorników wodnych powstałych wskutek eksploatacji kruszywa naturalnego. 

  

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

W północno – zachodniej części obszaru, na zachód od Janówka zlokalizowane są dwa użytki ekologiczne pn. „Łacha Farna” i „Dwa zbiorniki wodne wraz z 

otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka”. 

Główne walory przyrodnicze 

Głównymi walorami przyrodniczymi obszaru są ekosystemy związane z dolinami rzecznymi. Pomimo, iż zarówno rzeka Odra jak i Widawa na przestrzeni lat 
poddawane były regulacji i innym pracom związanym z szeroko pojętym utrzymaniem wód to jednak występujące tu siedliska przyrodnicze i zróżnicowane 



 

 

ekosystemy wodne i lądowe cechuje wysoki stopień naturalności. Na uwagę zasługują zwłaszcza wpływ procesów aluwialnych wpływający na 
funkcjonowanie i współistnienie wielu typów siedlisk przyrodniczych. Z naturalnymi i półnaturalnymi siedliskami związana jest także bogata fauna rzadkich i 
zagrożonych bezkręgowców, a także ryb, płazów i ssaków. 
Struktura krajobrazu 

Obszar w zdecydowanej większości budują zbiorowiska leśne poprzecinane miejscami mozaiką pólnaturalnych siedlisk łąkowych, starorzeczy, wód płynących 

oraz innych rodzajów siedlisk marginalnych. Krajobraz ten w sporym stopniu nawiązuje do naturalnej mozaiki ekosystemów związanych z dolinami rzecznymi 

i towarzyszącymi im procesami aluwialnymi. Wszystkie rzeki w obrębie obszaru (rzeka Odra, rzeka Widawa i ujściowy odcinek rzeki Bystrzycy) stanowią 

ważne korytarze ekologiczne.  

Przedmioty ochrony obszaru 

W granicach obszaru wyróżniono 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących w sumie ponad 60% jego powierzchni oraz 22 

gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 786,06 38,47 

Własność komunalna 340,00 16,64 

Własność prywatna - - 

Inne - - 

Grunty orne  348,48 17,06 

Łąki trwałe  208,00 10,17 

Pastwiska trwałe  - - 

Sady  - - 

Grunty pod stawami  - - 

Nieużytki  - - 

Wody stojące  
308,46 15,10 

Wody płynące 

Grunty zabudowane  52,5 2,56 

Inne  - - 



 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe 0 - 

Lasy komunalne 0 - 

Lasy prywatne 0 - 

Inne 0 - 

Sady   0 - 

Trwałe użytki zielone   2,00 - 

Wody  0 - 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
 0 - 

Inne  0 - 

 

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

L.p. Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażan
ie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 
mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 
ochrony 
objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

1. UCHWAŁA NR 0150 / XLII / 311 / 
06 RADY MIEJSKIEJ W 
OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
Z DNIA 19 stycznia 2006 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy 
Oborniki Śląskie 

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie 

- - - 



 

 

dla obrębów: Golędzinów, 
Kotowice, Paniowice, Pęgów, 
Wilczyn, Zajączków  

 UCHWAŁA NR  0150 / VII / 35 / 
07 
RADY MIEJSKIEJ W 
OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
Z dnia 27 lutego 2007 r. 
w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy Oborniki Śląskie dla 
obrębu: Paniowice  

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie 

- - - 

 UCHWAŁA NR V/XXXVII/208/10 
RADY GMINY WISZNIA MAŁA 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów położonych w 
obrębie 
Szewce, gmina Wisznia Mała. 
 

Urząd Gminy Wisznia Mała 

- - - 

 UCHWAŁA NR XXI/671/00 RADY 
MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 
18 maja 2000 r. 
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Wrocławia dla 
obszaru w rejonie ul. Janowskiej 
obrębu Pracze Odrzańskie  

Urząd Miejski Wrocławia 

- - - 

 UCHWAŁA NR XLIII/1337/09 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z 
dnia 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia 

Urząd Miejski Wrocławia 

- - - 



 

 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
części zespołu urbanistycznego 
Doliny Odry w rejonie obrębu 
Maślice we Wrocławiu 

 UCHWAŁA NR XLIII/1338/09 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z 
dnia 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania  
Przestrzennego części zespołu 
urbanistycznego Doliny Odry w 
rejonie  obrębu Pracze 
Odrzańskie we Wrocławiu 

Urząd Miejski Wrocławia 

- - - 

 

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie zidentyfikowano w istniejących lub projektowanych planach, programach, projektach 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zapisów które mogłyby mieć wpływ na przedmioty ochrony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
(ha) 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w 
obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 
Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1. 3150 
Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion i Potamion 

A 16,85 12 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

2. 3270 
Zalewane muliste brzegi 
rzek  

B 0,12 2 
Załącznik 
graficzny 

niedostateczny 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

3. 6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 

 0,00 0 - bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012. Nie 
potwierdzono występowania siedliska w granicach 
obszaru objętego planem. Zidentyfikowano płat 
siedliska poza granicami obszaru. Zaproponowano 
powiększenie granic obszaru o teren występowania 
zidentyfikowanego płatu.  

4. 6430 
Ziołorośla górskie  
i ziołorośla nadrzeczne  

B 17,47 3 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

5. 6440 
Łąki selernicowe  

A 40,51 6 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

6. 6510 
Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane  
ekstensywnie 

- 18,87 2 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

7. 9170 
Grąd środkowoeuropejski 

A 214,00 11 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 
Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 



 

 

i subkontynentalny  wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach.  

8. 9190 
Kwaśne dąbrowy  

- 0,0 0 - dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 
W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono 
typowo wykształconych płatów siedliska. Drzewostany 
dębowo-brzozowe dotychczas uznawane za siedlisko 
zostały zakwalifikowane jako fragmenty składowe 
siedlisk 91F0 i 9170. 

9. 91E0 
Łęgi wierzbowe, topolo-
we, olszowe i jesionowe  

B 20,38 4 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

10. 91F0 
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe  

B 475,00 13 
Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, zweryfikowano 
wiedzę o rozmieszczeniu płatów siedliska oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 

Gatunki zwierząt 

1. 1037  
Trzepla zielona    
Ophiogomphus cecilia        D 

 

1 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Przeprowadzono inwentaryzację gatunku w całym 
obszarze zgodnie z metodyką GIOŚ. Dokonano oceny 
rozmieszczenia i ogólnej liczebności gatunku. Gatunek 
nie jest wymieniony w SDF z tego też względu oceniono 
stan zachowania i zidentyfikowano zagrożenia.  

2. 6169 
Przeplatka maturna   
Euphydryas maturna        A 

 

10 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie od czerwca do  września 2012, ustalono miejsca 
lokalizacji siedlisk gatunku oraz zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. Nie prowadzono 
szczegółowych badań ilościowych. 

3. 6177  
Modraszek telejus  Phen-
garis teleius        B 

 

8 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie od czerwca do  września 2012, ustalono miejsca 
lokalizacji siedlisk gatunku oraz zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. Nie prowadzono 
szczegółowych badań ilościowych. 



 

 

4. 1060 
Czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar         B 

 

4 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie od czerwca do  września 2012, ustalono miejsca 
lokalizacji siedlisk gatunku oraz zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. Nie prowadzono 
szczegółowych badań ilościowych.  

5. 6179 
Modraszek nausitous  
Phengaris nausithous        B 

 

8 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie od czerwca do  września 2012, ustalono miejsca 
lokalizacji siedlisk gatunku oraz zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. Nie prowadzono 
szczegółowych badań ilościowych. 

6. 1074 
Barczatka kataks  
Eriogaster catax                  A 

 

16 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie od kwietnia do września 2012, ustalono miejsca 
lokalizacji siedlisk gatunku oraz zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. Nie prowadzono 
szczegółowych badań ilościowych. 

7. 1084 
Pachnica dębowa  
Osmoderma eremita          

B 
 

4 Załącznik 
graficzny 

dobry Nie prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

8.  1086  
Zgniotek cynobrowy  
ucujus cinnaberinus         

B 

 

1 Załącznik 
graficzny 

niedostateczny 

Nie prowadzono inwentaryzacji siedlisk gatunku w 
Obszarze. Dane na temat gatunku pochodzą z 
opracowania pt. Monitoring występowania zgniotka 
cynobrowego Cucujus cinnaberinus w obszarach Natura 
2000 położonych w górnym odcinku Odry, w 
województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. – 
Maciej Matraj, Wrocław 2011 

9. 1088 
Kozioróg dębosz   
Cerambyx cerdo                       

B 
 

8 Załącznik 
graficzny 

dobry Nie prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

10. 6144 
Kiełb białopłetwy  
Romanogobio  
albipinnatus            

B 

 

1 Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Przeprowadzono inwentaryzację gatunku zgodnie z 
metodyką GIOŚ. Dokonano oceny rozmieszczenia i 
ogólnej liczebności gatunku. Zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. 

11. 1130 
Boleń  
Aspius aspius 

D 
 

1 Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 
Przeprowadzono inwentaryzację gatunku zgodnie z 
metodyką GIOŚ. Dokonano oceny rozmieszczenia i 
ogólnej liczebności gatunku. Gatunek nie jest 



 

 

wymieniony w SDF z tego też względu oceniono stan 
zachowania i zidentyfikowano zagrożenia. 

12. 5339 
Różanka  
Rhodeus  amarus                                   

B 

 

1 Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Przeprowadzono inwentaryzację gatunku zgodnie z 
metodyką GIOŚ. Dokonano oceny rozmieszczenia i 
ogólnej liczebności gatunku. Zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. 

13. 1145 
Piskorz  
Misgurnus fossilis D 

 

1 Załącznik 
graficzny 

dobry 

Przeprowadzono inwentaryzację gatunku zgodnie z 
metodyką GIOŚ. W trakcie inwentaryzacji nie 
potwierdzono występowania gatunku w obszarze. Dane 
o występowaniu gatunku pochodzą z opracowania na 
potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. 

14. 1146 
Koza złotawa 
Sabanajewia aurata                  

B 

 

0 - niedostateczny 

Przeprowadzono inwentaryzację gatunku zgodnie z 
metodyką GIOŚ. W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie 
potwierdzono występowania w obszarze kozy złotawej 
mimo bardzo dobrych warunków siedliskowych dla tego 
gatunku w Widawie na co najmniej połowie długości 
odcinka rzeki. 

15. 1149 
Koza   
Cobitis taenia 

D 

 

1 Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Przeprowadzono inwentaryzację gatunku zgodnie z 
metodyką GIOŚ. Dokonano oceny rozmieszczenia i 
ogólnej liczebności gatunku. Zaktualizowano wiedzę o 
stanie ochrony i zagrożeniach. 

16. 1166 
Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus               

C 
 

4 Załącznik 
graficzny 

dobry 
Przeprowadzono inwentaryzację gatunku w wybranych 
siedliskach rozmieszczonych w granicach całego obszaru. 
Nie prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

17. 1188 
Kumak nizinny  
Bombina bombina                       

B 
 

11 Załącznik 
graficzny 

dobry 
Przeprowadzono inwentaryzację gatunku w wybranych 
siedliskach rozmieszczonych w granicach całego obszaru. 
Nie prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

18. 1308 
Mopek Barbastella 
barbastellus 

B 
 

- Załącznik 
graficzny 

niedostateczny 
Przeprowadzono lustrację obszaru pod katem 
występowania zimowisk lub kolonii rozrodczych. Nie 
prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

19. 1318 
Nocek łydkowłosy  
Myotis dasycneme 

A 
 

- Załącznik 
graficzny 

niedostateczny 
Przeprowadzono lustrację obszaru pod katem 
występowania zimowisk lub kolonii rozrodczych. Nie 
prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

20. 1324 
Nocek duży  

B  - Załącznik 
graficzny 

niedostateczny Przeprowadzono lustrację obszaru pod katem 
występowania zimowisk lub kolonii rozrodczych. Nie 



 

 

Myotis myotis prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

21. 1337 
Bóbr europejski  
Castor fiber C 

 

1 Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresach od sierpnia do  listopada 2011 i 2012 r., 
ustalono miejsca lokalizacji siedlisk gatunku oraz 
zaktualizowano wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. 
Nie prowadzono szczegółowych badań ilościowych. 

22. 1355 
Wydra  
Lutra lutra C 

 

1 Załącznik 
graficzny 

bardzo dobry 

Dokonano inwentaryzacji w granicach  całego obszaru w 
okresie sierpień 2011 do listopad 2012, ustalono 
miejsca lokalizacji siedlisk gatunku oraz zaktualizowano 
wiedzę o stanie ochrony i zagrożeniach. Nie prowadzono 
szczegółowych badań ilościowych. 

 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

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

W obszarze siedlisko występuje w formie podtypu eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne 3150–2. Siedlisko to jest głównie reprezentowane przez 

stosunkowo dobrze zachowane liczne starorzecza rzek Odry i Widawy. Na trzech z nich utworzony został użytek ekologiczny mający na celu głównie ochronę 

chronionych gatunków roślin m.in. salwinii pływającej i grzybieni wodnych. W przeważającej części starorzeczy obserwowane były dobrze rozwinięte 

zbiorowiska nymfeidów. Część starorzeczy jest odcięta od wód płynących i stanowi obecnie płytkie zbiorniki wodne (często okresowe) zależne od wód 

podsiąkowych lub opadowych. W zbiornikach tych obserwowany jest sukcesywny proces eutrofizacji i lądowacenia, jednakże ze względu na fakt iż zbiorniki  

te zlokalizowane są w obrębie terenów leśnych gdzie dostęp światła słonecznego jest ograniczony proces eutrofizacji nie jest przyśpieszony i polega głównie 

na wypłycaniu zbiorników wskutek gromadzenia się materii organicznej. Roślinność wodna starorzeczy w Obszarze reprezentowana jest między innymi przez 

takie gatunki jak rzęsa drobna Lemna minor, salwinia pływajaca Salvinia natans, grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie białe Nymphaea alba, grzybieńczyk 

wodny Limnanthemum nymphoides, osoka aloesowata Stratiotes aloides. 

 Stopień reprezentatywności doskonały - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. 

Siedlisko występuje regularnie w całym obszarze.  Największe powierzchniowo siedliska to starorzecze Odry znajdujące się na zawalu, objęte ochroną  



 

 

w formie użytku ekologicznego „Łacha Farna” oraz prawobrzeżne starorzecze Odry na wysokości miejscowości Paniowice i Kotowice. 

 Względna powierzchnia siedliska 3150 w obszarze została określona jako znacząca. Płaty siedliska 3150, ze względu na regularne występowanie 

warunków do jego tworzenia i powierzchnię płatów, zróżnicowanie biologiczne zbiorowisk roślinnych oraz właściwości fizyko-chemiczne wody, mają 

doskonały stan zachowania. 

Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 3150 w obszarze Dolina Widawy 

przyjmuje wartość A – doskonała 

Ranga w obszarze – A 

Stan zachowania – FV 

Zagrożenia 

Potencjalne:  

- zagrożenie związane z możliwością bezpośredniego spływu powierzchniowego wód zanieczyszczonych wskutek prowadzonej gospodarki rolniczej np. 

nawozy, środki ochrony roślin, 

- zagrożenie pośrednie wynikające z przedostawania się do wód podziemnych zasilających siedlisko zanieczyszczeń pochodzących z prowadzonej gospodarki 

rolniczej np. nawozy, środki ochrony roślin, 

- zagrożenie związane z możliwością bezpośredniego zniszczenia siedliska wskutek jego zasypania lub wypełniania odpadami. 

 

Zalewane muliste brzegi rzek – 3270 

Siedlisko wykształcające się okresowo w strefach brzegowych rzek charakteryzujących się zmiennym poziomem wód. Siedlisko powstaje wskutek obniżenia 

poziomu wody i odkrycia nie porośniętego roślinnością podłoża (dna lub skarpy koryta). Na odkrytą powierzchnię wkraczają gatunki pionierskie, często 

jednoroczne, tworząc zbiorowisko namulne zaliczane do zbiorowiska Chenopodion fluviatile, Bidention tripartitae p. p., Elatino – Eleocharition ovatae p. p. 

Zbiorowisko to jest krótkotrwałe, i zależy od długości utrzymywania się niskiego stanu wód w rzece, jednakże może się odtwarzać każdego roku, często w 

innych miejscach. Często ustępuje również nie w wyniku ponownego zalania, ale wyjałowienia ubogiego podłoża w kolejnych sezonach. Siedlisko może 

tworzyć się również na terenach zalanych wskutek powodzi. W obszarze siedlisko powstaje regularnie prawie wyłącznie w strefie brzegowej rzeki Widawy,  

i nielicznie i wyjątkowo w okresach bardzo niskich poziomów wód w korycie Odry np. przy ujściach rzek Ława i Trzciana. 



 

 

Stopień reprezentatywności doskonały - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko 

występuje głównie w bardzo wąskim pasie w strefie brzegowej koryt Widawy i Odry. Największe płaty wykształcają się na odsypiskach w korycie Widawy. 

Względna powierzchnia siedliska 3270 w obszarze została określona w przedziale jako znaczącą. Wynika to z niewielkiej powierzchni obszaru Dolina Widawy 

chociaż siedlisko w samym Obszarze zajmuję istotną powierzchnię. Płaty siedliska 3270, ze względu na regularne występowanie warunków do jego tworzenia  

i powierzchnię płatów, stopień pokrycie przez gatunki charakterystyczne oraz stopień pokrycia przez roślinność zielną i brak gatunków obcych, mają 

doskonały stan zachowania. 

Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 3270 w obszarze Dolina Widawy 

przyjmuje wartość B – dobra. Na niższą w stosunku do oceny reprezentatywności i stanu zachowania ocenę miała wpływ głównie ocena względnej 

powierzchni w Obszarze, co wynika z niewielkiego udziału tego siedliska w obrębie koryta Odry i brak siedliska w Korycie Bystrzycy. 

Ranga w obszarze – A 

Stan zachowania – FV 

Zagrożenia 

Potencjalne:  

- zagrożenie związane z ingerencją w koryto rzeki poprzez prowadzenie prac udrożnieniowych, utrzymaniowych lub konserwacyjnych cieków. Usunięcie 

namułów lub pogłębienie koryta, szczególnie w strefie brzegowej spowoduje czasową likwidację siedliska oraz potencjału tworzenia się siedliska,  

a w przypadku umocnienia skarp brzegowych całkowitą likwidację możliwości dla powstawania siedliska, 

- zagrożenie związane z ingerencją w koryto rzeczne poprzez prowadzenie prac zmieniających warunki morfologiczne koryta i zaburzające proces 

meandryzacji koryta. Pogłębianie koryta i nadawanie mu przekroju trapezowego, umacnianie brzegów, likwidacja wyrw spowoduje zaburzenia naturalnej 

meandryzacji rzeki niezbędnej dla procesów akumulacji i tworzenia odsypów, na których wykształca się siedlisko, 

- zagrożenie związane z ingerencją w koryto rzeczne poprzez prowadzenie prac regulacyjnych koryta. Prostowanie koryta poprzez likwidację meandrów i 

ujednolicanie przekroju poprzecznego rzeki spowoduje całkowitą likwidację siedliska oraz długotrwały brak możliwości odtworzenia się siedliska, 

- zagrożenie związane z powstaniem budowli piętrzących na potrzeby regulowania przepływów lub na potrzeby energetyki. Istnienie budowli powodować 

może zanik występowania wahań poziomu wód w rzece niezbędnych dla występowania siedliska, 

- siedlisko jest pierwszym etapem procesu siedliskotwórczego w korytach rzek. W ramach naturalnego procesu przekształca się w ziołorośla nadrzeczne, a 



 

 

następnie w siedliska łęgów nadrzecznych. Jednakże proces ten może być nienaturalnie zachwiany i przyspieszony wskutek długiego utrzymywania się niskich 

stanów wód. 

 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 6410 

Nie stwierdzono siedliska w obszarze w trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. Jedyny płat siedliska znajduje się poza granicami obszaru, jednakże 

teren ten proponowany jest do objęcia rozszerzoną granicą obszaru. Płat siedliska jest typowo wykształcony z licznymi gatunkami reprezentatywnymi tj. 

krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis i bukwica zwyczajna Betonica officinalis. Po rozszerzeniu granic Obszaru siedlisko posiadać będzie  formę nieistotną 

dla jego ochrony, powierzchnia zaniedbywalna dlatego też jego reprezentatywność w zaktualizowanym SDF została sklasyfikowana jako ocena D – 

nieznacząca. Łąka jest natomiast miejscem występowania modraszka telejusa i modraszka nausithosa. 

Ranga w obszarze - D 

 

Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne – 6430 

Siedlisko w Obszarze występuje w formie podtypu niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe (6430-3). W ramach podtypu w Obszarze można wyróżnić 

występowanie dwóch odmian ziołorośli: w strefie przybrzeżnej Odry - halofilne ziołorośla okrajkowe, wyróżniające się występowaniem dzięgla litwora 

nadbrzeżnego Angelica archangelica, natomiast wzdłuż brzegów Widawy i Bystrzycy występują okrajkowe zbiorowiska welonowe, towarzyszące łęgom i 

zaroślom wierzbowym z zespołem między innymi kanianki europejskiej i kielisznika zaroślowego Cuscuto-Calystegietum sepium. Wśród roślin 

reprezentatywnych w siedlisku wyróżnić można takie gatunki jak kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, kanianka pospolita Cuscuta europaea, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica, przytulia czepna Galium aparine, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, psianka słodkogorz Solanum dulcamara, dzięgiel litwor 

nadbrzeżny Angelica archangelica subsp. litoralis, starzec nadrzeczny, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum. 

Siedlisko występuje w mozaice wspólnie z łęgami nadrzecznymi i zaroślami wierzbowymi. W niektórych częściach siedlisko z niewielkim udziałem gatunków 

obcych np. kolczurki klapowanej Echinocystis lobata, jednakże nie stanowią one zagrożenia dla stanu siedliska. 

Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. 

Siedlisko występuje głównie w bardzo wąskim pasie w strefie brzegowej koryt Widawy i Odry. Największe płaty wykształcają się na odsypiskach w korycie 

Widawy i Bystrzycy. 



 

 

Względna powierzchnia siedliska 6430 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znaczącą. Wynika to z niewielkiej powierzchni 

obszaru Dolina Widawy chociaż siedlisko w samym Obszarze zajmuję istotną powierzchnię. 

Płaty siedliska 6430, ze względu na regularne występowanie, zróżnicowanie odmian siedliska oraz brak gatunków obcych, mają dobry stan zachowania 

(ocena B). Wpływ na niższą ocenę ma fakt jednorodności siedlisk pod kątem gatunkowym i częsta dominacja w siedlisku gatunków nitrofilnych np. pokrzywy 

zwyczajnej oraz roślinności szuwarowej z przeważającym udziałem mozgi trzcinowatej. Ponadto na ocenę wpływa mała powierzchnia poszczególnych płatów. 

Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 6430 w obszarze Dolina Widawy 

przyjmuje wartość B – dobra. 

Ranga w obszarze - A 

Ogólny stan zachowania w obszarze Natura 2000 został oceniony jako niezadowalający (U1). 

Zagrożenia 

Istniejące: 

- realizacja zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach modernizacji Wrocławskiego 

Węzła Wodnego. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zniszczenie płatów siedliska wzdłuż Odry (negatywne oddziaływanie na siedlisko zostało poddane 

ocenie oddziaływania na „obszar Natura 2000”)  

 
Potencjalne: 

- ingerencja w koryto rzeki poprzez prowadzenie prac udrożnieniowych, utrzymaniowych lub konserwacyjnych cieków. Prowadzenie prac (ruch maszyn, 

odkładanie namułów szczególnie w strefie brzegowej może spowodować bezpośrednie zniszczenie siedliska, a w przypadku umocnienia skarp brzegowych 

np. narzutem kamiennym lub materacami gabionowymi całkowitą likwidację możliwości dla odtworzenia się siedliska, 

- ingerencja w koryto rzeczne poprzez prowadzenie prac zmieniających warunki morfologiczne koryta i zaburzające proces meandryzacji koryta. Pogłębianie 

koryta i nadawanie mu przekroju trapezowego, umacnianie brzegów, likwidacja wyrw spowoduje zaburzenia naturalnej meandryzacji rzeki niezbędnej dla 

procesów akumulacji i tworzenia odsypów, na których wykształca się siedlisko, 

- jakąkolwiek ingerencją w koryto rzeczne poprzez prowadzenie prac regulacyjnych koryta. Prostowanie koryta poprzez likwidację meandrów i stref 

brzegowych, spowoduje bezpośrednie zniszczenie siedliska oraz długotrwały brak możliwości odtworzenia się siedliska, 



 

 

 

Łąki selernicowe Cnidion dubii - 6440 

Największy płat siedliska występuje w pasie na prawym brzegu Odry na wysokości Lasu Lesickiego. Mniejsze płaty siedliska występują w strefie zalewów 

Widawy i Odry.  

Łąki selernicowe w obszarze identyfikowane były do siedliska przyrodniczego głównie na podstawie obecności dwóch gatunków charakterystycznych - 

selernicy żyłkowanej Cnidium dubiom i czosnku kątowatego Alium angulosum. Do pozostałych roślin stwierdzonych w siedlisku, a reprezentatywnych dla tego 

typu łąk jak i łąk zmiennowilgotnych zaliczyć należy, m.in. krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, czarcikęs 

łąkowy Succisa pratensis, sierpik barwierski Seratula tinctoria, bukwica zwyczajna Betonica officinalis. Ważną cechą, poza gatunkami charakterystycznymi, 

decydującą o klasyfikacji łąk do siedliska 6440 było położenie w strefie bezpośrednich zalewów wodami powierzchniowymi jak również obecność na 

powierzchni procesów aluwialnych.  

Stopień reprezentatywności doskonały - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone z licznymi 

gatunkami reprezentatywnymi. Siedlisko występuje regularnie w całym obszarze.  Największe powierzchniowo siedlisko występuje w strefie zalewu Odry na 

prawym brzegu rzeki na wysokości Lasu Lesickiego. 

Względna powierzchnia siedliska 6440 w obszarze została określona jako znacząca. Płaty siedliska 6440, nie regularne użytkowanie kośnie, mają niewłaściwy 

stan zachowania. 

Ranga w obszarze - A 

Ogólny stan zachowania w obszarze Natura 2000 został oceniony jako zły (U2) 

Zagrożenia  

Istniejące: 

- zbyt częsty pokos, użytkowanie niedostosowanym do siedliska przyrodniczego i jego specyficznych komponentów -  powoduje zubożenie jakościowe i 

ilościowe gatunków budujących zbiorowisko roślinne, 

- nie prowadzenie użytkowania kośnego prowadzące do eutrofizacji siedliska  

i uruchomienie procesów sukcesji w kierunku terenów zakrzewionych lub zadrzewionych, 



 

 

- zagrożenie wynikające pośrednio z braku użytkowania rolniczego łąki i podstawowych zabiegów pratotechnicznych powodujące ekspansję obcych i 

rodzimych gatunków niepożądanych oraz ubożenie ilościowe i jakościowe gatunków łąkowych budujących siedlisko przyrodnicze, 

- zagrożenie wynikające pośrednio z braku użytkowania rolniczego łąki, prowadzącego w dalszym etapie do nagromadzenia materii organicznej i eutrofizacji 

siedliska, a w końcowym efekcie zarastania ekspansywnymi gatunkami roślin, a następnie krzewami i drzewami. 

Potencjalne: 

- zagrożenie związane ze zmianą sposobu uprawy tj. przekształceniem siedliska na grunty orne, 

- w przypadku zbyt intensywnego wykorzystania punktu biwakowego może dojść do zadeptywania lub niszczenia łąki przez pojazdy i osoby biwakujące. 

 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris - 6510 

Siedlisko w Obszarze reprezentowane jest przez zaledwie klika płatów o łącznej powierzchni około 17 ha. Płaty są ubogie pod względem florystycznym lub 

zdegradowane wskutek próby zamiany w grunty orne lub zaniechania gospodarki łąkarskiej. Łąki zlokalizowane są na zawalu Odry i Widawy. Największy  

i jednocześnie najbardziej zdegenerowany płat siedliska znajduje się w obrębie Świniary. 

Siedlisko występuje w Obszarze w formie nieistotnej dla jego ochrony, powierzchnia zaniedbywalna dlatego też jego reprezentatywność została 

sklasyfikowana jako ocena D – nieznacząca. 

Ranga w obszarze - D 

Ogólny stan zachowania w obszarze Natura 2000 został oceniony jako zły (U2) 

Zagrożenia  

Istniejące: 

- siedlisko wykazuje oznaki próby przekształcenia na grunt orny. Zagrożenie ponownej próby przekształcenia siedliska w grunt orny związane jest z 

możliwością wydzierżawienia lub sprzedaży gruntu; siedlisko zlokalizowane jest na gruntach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 

- zagrożenie wynikające pośrednio z braku użytkowania rolniczego łąki i podstawowych zabiegów pratotechnicznych powodujące ekspansję obcych i rodzi-

mych gatunków niepożądanych oraz ubożenie ilościowe i jakościowe gatunków łąkowych budujących siedlisko przyrodnicze, 

 



 

 

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

Siedlisko w Obszarze obejmuje fitocenozy wielogatunkowych lasów liściastych z dominacją dębu i w niektórych fragmentach lipy i grabu na siedliskach o 

różnym stopniu uwilgotnienia i żyzności. Część płatów znajduje się w zasięgu zalewu wód wezbraniowych rzeki Odry. Płaty występujące  

w międzywalu Odry wykształciły się na wywyższeniach terenu powstałych bądź w sposób naturalny z nanosów materiału dennego lub sztuczny na usypiskach 

gruntu powstałych w wyniku prowadzonej w XVIII i XIX wieku regulacji rzeki Odry. Płaty te należy zakwalifikować do najżyźniejszych wilgotnych grądów 

niskich. Grądy rosnące w międzywalu tworzą kompleksy o charakterze mozaikowym ze zbiorowiskami łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego, zajmując wobec 

nich siedliska bardziej suche na lokalnych wyniesieniach terenu. W typowej postaci siedlisko 9170-1 tworzą lasy grabowo-lipowo-dębowe, w których w 

przeważającej większości dominuje dąb. Domieszkę  stanowią takie gatunki jak klon zwyczajny, klon polny (szczególnie częsty na Dolnym Śląsku w bardziej 

wilgotnych postaciach grądów), jawor bądź jesion. W runie występują gatunki typowe dla grądu lecz również typowe dla siedlisk żyznych w tym głównie 

geofity tworzące kwietny aspekt wczesnowiosenny np. ziarnopłon wiosenny, złoć żółta, zawilec gajowy oraz chronione konwalia majowa i śnieżyczka 

przebiśnieg. Siedlisko występuje w rozproszeniu na terenie całego SOO „Dolina Widawy”. Łączna powierzchnia grądu środkowoeuropejskiego w tym obszarze 

szacowana jest na około 214 ha co stanowi ponad 10 % całkowitej powierzchni obszaru. 

Stopień reprezentatywności doskonały - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko 

występuje na zawalu czyli na obrzeżach dolin rzecznych w głównym obszarze występowania siedliska lecz również w formie wilgotnej w strefie zalewów Odry. 

Względna powierzchnia siedliska 9170 w obszarze została określona jako znaczącą. Wynika to z niewielkiej powierzchni obszaru Dolina Widawy chociaż 

siedlisko w samym Obszarze zajmuję dużą powierzchnię. Płaty siedliska 9170 mają dobry stan zachowania – siedlisko na większości powierzchni jest dobrze 

wykształcone z właściwą struktura przestrzenną i pionową. W niektórych fragmentach siedlisko z widoczną dominacją jednego gatunku lub zbyt niskim 

udziałem lipy i grabu oraz zbyt małym udziałem martwego drewna. 

Ranga w obszarze – A 

Stan zachowania – U1  

Zagrożenia 

Istniejące:  

- preferowanie w odnowieniach jednego gatunku np. dębu lub odnowienia gatunkami niezgodnymi z siedliskiem; zbyt mały proporcjonalny udział odnowień 

gatunkami charakterystycznymi dla siedliska (ubożenie bioróżnorodności siedliska),  



 

 

- usuwanie 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. 

- nie pozostawianie stojących lub leżących martwych lub obumierających drzew (ubożenie bioróżnorodności siedliska i ujednolicenie struktury pionowej i 

przestrzennej), 

- występowanie w niektórych płatach siedliska obcych geograficznie gatunków drzew (dąb czerwony, robinia) oraz ekspansywnych roślin zielnych w runie 

(niecierpek drobnokwiatowy). W przypadku niecierpka drobnokwiatowego 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, 

- możliwość zmiany warunków wodnych w siedlisku wskutek realizacji w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego zadania B3.37 Paniowice - 

rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19) oraz przewidzianych działań związanych z kompensacją przyrodniczą dla zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry 

na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy polegających na okresowym podpiętrzaniu wód na stopniu Brzeg Dolny – powodujących 

zwiększenie obszaru objętego częstszymi (regularnymi) zalewami wód rzeki Widawy i Odry i związanym z tym naturalnym procesem przechodzenia siedliska 

w siedlisko o charakterze łęgu. Należy zaznaczyć, iż proces ten będzie właściwy dla drzewostanów rosnących w strefie zalewowej rzek, a siedlisko przekształ-

cone w siedlisko łęgowe będzie bardziej niż grąd zgodne z typem siedliska charakterystycznego dla dolin dużych rzek nizinnych. Proces ten będzie pożądany z 

przyrodniczego punktu widzenia. 

 

Acidofilne dąbrowy Betulo-Quercetum - 9190 

Kwaśne dąbrowy obejmują acydofilne, oligo- i mezotroficzne lasy liściaste z przewagą dębów rozwijające się na ubogich siedliskach niżowych i podgórskich, w 

klimacie suboceanicznym Europy Środkowej. 

Według danych referencyjnych (wyniki prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego oraz Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych) siedlisko 

zidentyfikowane zostało w kilku płatach o łącznej powierzchni ok. 20 ha. W trakcie ostatnich prac inwentaryzacyjnych w ramach Planu zadań ochronnych nie 



 

 

stwierdzono siedliska w Obszarze. Analiza powierzchni wskazywanych jako to siedlisko wykazała występowanie na nich żyznych siedlisk grądowych (9170) lub 

lasów łęgowych (91F0) z udziałem brzozy. Płaty te jednak ze względu na żyzność nie spełniały warunków zakwalifikowania ich do siedliska kwaśnych dąbrów 

(9190).  Siedlisko jednak może występować w Obszarze w innych lokalizacjach w formie niewielkich płatów wykształconych na piaszczystych wyniesieniach w 

terasach zalewowych lub na zawalu. Dlatego też stan ten wymaga dodatkowej weryfikacji w terenie i uzupełnienia stanu wiedzy o siedlisku w Obszarze. Sie-

dlisko jeżeli występuje w Obszarze, to w formie nieistotnej dla jego ochrony, powierzchnia zaniedbywalna dlatego też jego reprezentatywność została sklasy-

fikowana jako ocena D – nieznacząca. 

Brak zidentyfikowanych zagrożeń 

  

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) -  *91E0 

W Obszarze płaty siedliska to łęgi wierzbowe - budowane w przeważającej większości przez drzewiaste wierzby - stanowiące wąskie pasy położone przy samej 

krawędzi koryt rzek. Łęgi topolowe i topolowo wierzbowe występują w Obszarze sporadycznie (2 płaty) w terasach zalewowych Widawy i Bystrzycy. Najlepiej 

zachowany płat o największej powierzchni, stanowiący mozaikę łęgu, ziołorośli nadrzecznych ze zbiorowiskami welonowymi znajduje się nad Bystrzycą. Oba 

podtypy siedliska występujące w Obszarze mają charakter drzewostanu z dużym udziałem roślinności zielnej w tym zbiorowisk ziołoroślowych 

reprezentowanych przez dziki chmiel, arcydzięgiel litwor oraz wysokie byliny dwuliścienne takie jak m.in. pokrzywa i mozga trzcinowata. 

Stopień reprezentatywności dobry - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone, jednakże 

występuje w formie izolowanych od siebie płatów o niewielkiej powierzchni. Siedlisko występuje głównie w bardzo wąskim pasie w strefie brzegowej koryt 

Odry, Widawy i Bystrzycy. Jedyne większe płaty wykształciły się na nielicznych odsypiskach w korytach Widawy i Bystrzycy. Cześć płatów łęgów rozwinęła się 

na wyspach w północnej części Obszaru nieco powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny. 

Względna powierzchnia siedliska *91E0 w obszarze została określona jako znacząca.  

Siedlisko w ponad połowie płatów jest dobrze wykształcone z właściwą strukturą przestrzenną i pionową. Wskaźnikami, które obniżają ogólną ocenę stanu 

zachowania są: martwe drewno oraz wiek drzewostanu, jednakże stan taki wynika z niewielkiej powierzchni płatów siedliska i charakteru drzewostanu, a nie 

np. z negatywnej w skutki działalności człowieka. Część płatów znajduje się w fazie regeneracyjnej z dużym udziałem krzaczastych form wierzb. W niektórych 



 

 

fragmentach (głównie w korycie Odry) siedlisko z silnym zahamowaniem procesu wykształcenia właściwej formy z udziałem drzewiastych form wierzb wsku-

tek żerowania bobrów. 

Ranga w obszarze – A 

Stan zachowania – U1 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- zagrożenie istniejące związane jest z realizacją zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w 

ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Należy zaznaczyć, że negatywne oddziaływanie na siedlisko zostało poddane ocenie oddziaływania na 

„obszar Natura 2000”, a za zniszczenia spowodowane w siedlisku nałożona została (decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach) konieczność wykonania 

kompensacji przyrodniczej, 

 
Potencjalne:  

- usuwanie osadów dennych i regulacja koryt rzecznych mogą powodować bezpośrednie niszczenie siedliska (wycinka drzew i krzewów) w trakcie realizacji 

prac oraz zmianę (obniżanie)  poziomu wód gruntowych w siedlisku poprzez pogłębienie cieków, 

- ingerencja w koryto rzeczne poprzez prowadzenie prac zmieniających warunki morfologiczne koryta i zaburzające proces meandryzacji koryta. Pogłębianie 

koryta i nadawanie mu przekroju trapezowego, umacnianie brzegów, likwidacja wyrw spowoduje zaburzenia naturalnej meandryzacji rzeki niezbędnej dla 

procesów akumulacji i tworzenia odsypów, na których wykształca się siedlisko. Pogłębienie cieku jego uregulowanie może spowodować zaburzenia  

w występowaniu naturalnych zalewów niezbędnych dla zachowania właściwego stanu i rozwoju siedliska. 

 - powstanie budowli piętrzących na potrzeby regulowania przepływów lub na potrzeby energetyki. Istnienie budowli powodować może zanik występowania 

wahań poziomu wód w rzece i związanych z tym zalewów siedlisk poniżej budowli, a także wystąpienie cofki wskutek piętrzenia i nadmierne podtopienie lub 

zatopienie siedlisk powyżej budowli.  

 

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



 

 

Siedlisko w obszarze występuje w formie podtypu - łęg wiązowo-jesionowy typowy - 91F0-1. Charakterystyczne zbiorowisko leśne krajobrazów roślinnych 

dolin dużych rzek nizinnych. Pierwotnie ten typ siedliska przyrodniczego był spotykany na terasach akumulacyjnych rzek w strefie zalewów epizodycznych. 

Gleby zajmowane przez łęgi wiązowo-jesionowe są jednymi z najbardziej żyznych, o różnym poziomie oglejenia. Pierwotnie siedlisko to występowało na 

obszarze Polski niżowej (sporadycznie również na wyżynach i pogórzu), jednak w wyniku regulacji rzek, melioracji bądź odlesienia i zamiany terenów na 

grunty rolne zachowały się one jedynie fragmentarycznie. Wskutek zmniejszenia powierzchni terenów zalewowych przez obwałowania przeciwpowodziowe, 

na zawalu nastąpił procesu tzw. grądowienia łęgów i powstania mozaikowych kompleksów siedlisk leśnych o charakterze grądowym, w wyżej położonych 

miejscach, oraz zdegradowanych siedlisk łęgowych w obniżeniach terenu, o wysokim i zmiennym poziomie wód gruntowych.  

W typowej postaci siedlisko 91F0-1 tworzą bujne lasy liściaste, w których drzewostanie dominują gatunki charakterystyczne dla łęgów wiązowo-jesionowych: 

wiąz polny, grusza pospolita i jabłoń. Ponadto występują też takie gatunki jak m.in. dąb szypułkowy, jesion wyniosły, olcha czarna, topola biała, topola czarna 

czy wiąz szypułkowy. Warstwa krzewów jest bogata i tworzona przez głogi: jedno- i dwuszyjkowy, kalinę koralową, trzmielinę pospolitą czy derenia świdwę. 

Runo jest bogate, wręcz ziołoroślowe, z wieloma gatunkami geofitów wiosennych oraz wysokich bylin, z licznymi gatunkami roślin chronionych (m.in. 

kruszczyk szerokolistny czy śnieżyczka przebiśnieg). Częstym elementem warstwy runa w łęgach wiązowo-jesionowych są nitrofilne byliny. 

Zachowanie łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych wymaga okresowych (nie corocznych) wylewów wód wezbraniowych. 

 Siedlisko występuje w formie dużych kompleksów leśnych głównie w międzywalu Widawy, Odry i Bystrzycy. Siedlisko to zajmuje powierzchnię 475 ha, 

co stanowi ponad 23 % całkowitej powierzchni obszaru. Zdecydowana większość płatów siedliska 91F0 jest na badanym terenie, dobrze wykształconych, 

charakteryzujących się dużym udziałem podszytu i roślin wskaźnikowych runa. W niektórych fragmentach siedlisko charakteryzuje się zbyt dużym udziałem 

dębu i zbyt niskim udziałem wiązu, a przede wszystkim jesionu. Siedlisko w niektórych miejscach wykazuje przejawy procesu grądowienia, z przeważającym 

udziałem graba. W runie pojawiają się pojedynczo inwazyjne gatunki obce – głównie niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. 

Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Sie-

dlisko występuje w głównym obszarze występowania siedliska jakim jest dolina Odry. 

Ranga w obszarze – A 

Stan zachowania – U1  

 

Zagrożenia 



 

 

Istniejące:  

- preferowanie w odnowieniach jednego gatunku np. dębu lub odnowienia gatunkami niezgodnymi z siedliskiem; zbyt mały proporcjonalny udział odnowień 

gatunkami charakterystycznymi dla siedliska (ubożenie bioróżnorodności siedliska),  

- usuwanie w trakcie cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i/lub trzebieży) drzew gatunków charakterystycznych dla siedliska o niskim udziale w siedlisku (głównie 

wiązu i jesionu) i/lub stosowaniem rębni z krótkim okresem odnowienia i zbyt częstym nawrotem cięć (ubożenie bioróżnorodności siedliska i ujednolicenie 

struktury pionowej i przestrzennej),  

- nie pozostawianie stojących lub leżących martwych lub obumierających drzew (ubożenie bioróżnorodności siedliska i ujednolicenie struktury pionowej i 

przestrzennej), 

- występowanie w niektórych płatach siedliska obcych geograficznie gatunków drzew (dąb czerwony, robinia) oraz ekspansywnych roślin zielnych w runie 

(niecierpek drobnokwiatowy). W przypadku niecierpka drobnokwiatowego 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, 

- występowanie i możliwość nasilenia chorób drzew silnie limitujących podatne na nie gatunki (holenderska choroba wiązów, chorobowe zamieranie jesionu i 

dębu), 

- zmniejszanie ilości opadów i obniżanie zwierciadła wód gruntowych (zmiana  warunków hydrologicznych siedliska i zmiana układów fitosocjologicznych 

(tzw. proces grądowienia łęgów), 

Potencjalne: 

- powstanie budowli piętrzących na potrzeby regulowania przepływów lub na potrzeby energetyki lub ochrony przeciwpowodziowej. Istnienie budowli 

powodować może zanik występowania wahań poziomu wód w rzece i związanych z tym zalewów siedlisk poniżej budowli, a także wystąpienie cofki wskutek 

piętrzenia i nadmierne podtopienie lub zatopienie siedlisk powyżej budowli. 

 

 GATUNKI 

 



 

 

Dzięki niskiemu stopniowi zagospodarowania i stosunkowo niewielkiej penetracji obszaru przez człowieka znajdują się tu siedliska aż 22 gatunków zwierząt z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Liczba ta jest na Dolnym Śląsku właściwa obszarom o wielokrotnie większych powierzchniach i tradycyjnie uznawanym 

za wartościowe przyrodniczo, jak Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Grądy w Dolinie Odry, co świadczy o bardzo wysokim znaczeniu doliny Widawy dla ochrony 

różnorodności biologicznej w całym regionie. Do kluczowych należy zaliczyć występowanie jednej z dwóch największych w Polsce populacji przeplatki 

maturny (Hypodryas maturna) i jednej z najliczniejszych w kraju populacji barczatki kataks (Eriogaster catax) oraz bardzo liczne występowanie kozioroga 

dębosza (Cerambyx cerdo) i pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Badania prowadzone w roku 2011 (dane npbl. M. Matraj, R. Ruta.) wykazały obecność 

w obszarze zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus). Ponadto występują tu liczne populacje bobra (Castor fiber), wydry (Lutra lutra), kumaka nizinnego 

(Bombina bombina) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus). Obszar jest także ważny dla ochrony leśnych nietoperzy takich jak: mopek (Barbastella 

barbastellus), nocek duży (Myotis myotis), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme). W nurcie Odry i Widawy w granicach obszaru znamy też pięć gatunków ryb 

z Załącznika II: kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus). koza (Cobitis taenia), piskorz (Misgurnus fossilis) oraz koza złotawa 

(Sabanajewia aurata). Na pojedynczych stanowiskach notowano także motyle – czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), modraszka nausitous (Phengaris 

nausithous) oraz modraszka telejus (Phengaris. teleius).  

Prowadzone na potrzeby planu zadań ochronnych badania wykazały w Obszarze trzeplę zieloną (Ophiogomphus cecilia), bardzo licznie występującą nad 

brzegami Widawy i Bystrzycy. 

Obszar jest najistotniejszy z punktu widzenia ochrony bezkręgowców. Dotychczas potwierdzono występowanie tutaj 9 gatunków wymienionych w załączniku 

II Dyrektywy Siedliskowej. 

 
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia – 1037 

Populacja skupiona przy korycie rzeki Widawy lecz możliwe występowanie przy korycie Odry w miejscach z piaszczystym dnem i nie umocnioną linią 

brzegową w północnej części Obszaru. 

Minimalna liczebność populacji szacowana na 1500 osobników. Biorąc pod uwagę, iż jest to gatunek pospolity i szeroko rozpowszechniony w Polsce populacja 

jest nieistotna w skali kraju  – ocena D.  

 

Przeplatka maturna Euphydryas maturna - 6169 



 

 

Ze względu na występowanie drzewostanów z udziałem jesionu, gdzie w niektórych wydzieleniach leśnych gatunek ten jest gatunkiem dominującym, Obszar 

jest miejscem dość licznego występowania przeplatki maturny. Ze względu jednak na fragmentaryczne występowanie zwartych drzewostanów z udziałem 

jesionu występowanie przeplatki jest nieregularne. Jednakże drzewostany z udziałem kęp jesionu występują (choć fragmentarycznie) w obrębie całego 

Obszaru, dlatego też zachowana jest łączność poszczególnymi populacjami tego gatunku. Występowanie przeplatki maturny stwierdzono  

w ponad dwudziestu lokalizacjach. 

Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie w drzewostanach ze znaczącym udziałem jesionu przylegających do terenów 

otwartych - ocena ogólna A, w tym:  

Populacja: 40-60 osobników na 100 m transektu, szacunkowo 1200 – 5000 osobników co stanowi do 10% populacji krajowej  – ocena B (przedział 15% ≥ p > 

2%,);  

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (drzewostany z udziałem jesionu w różnych grupach wiekowych),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C.  

Zagrożenia 

Istniejące: 

- prowadzenie prac związanych z wycinką drzewostanu w okresie cyklu rozwojowego motyla - prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i wywózką 

drewna, w tym przede wszystkim ścinanie drzew i ruch pojazdów w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk gatunku przyczynia się do zwiększonej 

śmiertelności gąsienic i postaci imago, 

- lokalizacja jednego z głównych miejsc występowania przeplatki, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi prowadzącej do parkingu zlokalizowanego w Lesie 

Rędzińskim -  pojazdy mechaniczne poruszające się drogą w okresie rójki oraz stadium larwalnego motyla rozjeżdżają gąsienice i osobniki imago gatunku, 

- zagrożenie pośrednie związane z występowaniem i możliwością nasilenia choroby silnie limitującej jesiony (chorobowe zamieranie jesionu) - ze względu na 

niski udział jesionów w ogólnej strukturze drzewostanów nasilenie choroby może silnie negatywnie oddziaływać na populacje przeplatki poprzez redukcję 

głównego gatunku żywicielskiego gąsienic tego gatunku. 

Potencjalne: 



 

 

- zagrożenie związane z wykonywaniem w okresie od początku kwietnia do połowy czerwca wielkoobszarowych oprysków samolotowych w celu zwalczania 

form larwalnych kuprówki rudnicy, zwójki zieloneczki lub innych owadów powodujących defoliację drzewostanów. 

 
 
Modraszek telejus Phengaris teleius – 6177 

Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie na łąkach selernicowych z udziałem krwiściągu lekarskiego, w pasach regularnie 

wykaszanych wałów przeciwpowodziowych porastanych przez roślinę żywicielską - ocena ogólna B, w tym:  

Populacja stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);  

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże skupiska rośliny żywicielskiej na łąkach użytkowanych kośnie oraz 

regularnie wykaszanych wałach przeciwpowodziowych i występowanie mrowisk), 

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące: 

- zagrożenie związane jest z utrzymaniem (koszeniem) prawobrzeżnego wału  przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy - wał porastany jest przez roślinę 

żywicielską motyla krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis L., wykaszanie wału w okresie kwitnienia krwiściągu powoduje bezpośrednią śmiertelność 

gąsienic żerujących w główkach kwiatowych rośliny żywicielskiej i brak możliwości dokończenia cyklu rozwojowego, a także pozbawia owady dorosłe miejsc 

żerowania i złożenia jaj. 

 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar – 1060 

Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie na wilgotnych łąkach lub terenach otwartych porastanych przez rośliny pokarmowe i 

zlokalizowanych w sąsiedztwie oczek wodnych, starorzeczy, rowów - ocena ogólna B, w tym:  

Populacja: 40-100 osobników, co stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);  



 

 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (skupiska roślin żywicielskich z rodzaju Rumex sp. obecność rowów, zbiorników 

wodnych i roślin pokarmowych),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Potencjalne: 

- zagrożenie może wystąpić w miejscach gdzie prowadzone jest koszenie (łąki, skarpy cieków i rowów)  porastanych przez rośliny żywicielskie motyla – 

szczawie Rumex sp. Wykaszanie może powodować bezpośrednią śmiertelność gąsienic żerujących na roślinach żywicielskich niszczenie poczwarek i jaj,  

a także brak możliwości dokończenia cyklu rozwojowego oraz pozbawia owady dorosłe miejsc żerowania i złożenia jaj. 

 

Modraszek nausitous Phengaris nausithous – 6179 

Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie na łąkach selernicowych i zmiennowilgotnych z udziałem krwiściągu lekarskiego, w 

pasach regularnie wykaszanych wałów przeciwpowodziowych porastanych przez roślinę żywicielską - ocena ogólna B, w tym:  

Populacja stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);  

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże skupiska rośliny żywicielskiej na łąkach użytkowanych kośnie oraz 

regularnie wykaszanych wałach przeciwpowodziowych i występowanie mrowisk),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące: 

- zagrożenie związane jest z utrzymaniem (koszeniem) prawobrzeżnego wału  przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy - wał porastany jest przez roślinę 

żywicielską motyla krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis L.,  



 

 

wykaszanie wału w okresie kwitnienia krwiściągu powoduje bezpośrednią śmiertelność gąsienic żerujących w główkach kwiatowych rośliny żywicielskiej i 

brak możliwości dokończenia cyklu rozwojowego, a także pozbawia owady dorosłe miejsc żerowania i złożenia jaj, 

 

Barczatka kataks Eriogaster catax - 1074 

Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie w zaroślach tarninowych wzdłuż Odry, zakrzywieniach śródpolnych, strefach 

okrajkowych drzewostanów oraz z obrębie terenu otwartego przy kopalni piasku w Paniowicach  - ocena ogólna A, w tym:  

Populacja: średnio 30 gąsienic na 100 m2 zakrzewień tarniny, szacunkowo 200 – 2000 osobników co stanowi do 10% populacji krajowej  – ocena B (przedział 

15% ≥ p > 2%,);  

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (nasłonecznione zakrzewienia tarninowe),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące: 

- wycinka lub wypalanie roślinności rosnącej na miedzach w celu poprawy warunków użytkowania rolnego np. ułatwienia przejazdu maszynom rolniczym lub 

powiększenia areału użytkowanego rolniczo, 

Potencjalne: 

- nierozważne stosowanie środków ochrony roślin zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych (wykonywanie oprysków przy silnym wietrze lub 

przypadkowe lub umyślne opryskiwanie zakrzewień rosnących na miedzach) może powodować śmiertelność gąsienic (w przypadku oprysków wykonanych w 

okresie od początku kwietnia do połowy czerwca) lub zamieranie roślin żywicielskich - tarniny i głogów,  

- zagrożenie związane z wykonywaniem w okresie od początku kwietnia do połowy czerwca wielkoobszarowych oprysków samolotowych w celu zwalczania 

form larwalnych kuprówki rudnicy, zwójki zieloneczki lub innych owadów powodujących defoliację drzewostanów. 

 

Pachnica dębowa Osmoderma eremita – 1084 



 

 

Populacja rozmieszczona na terenie całego Obszaru; w całym Obszarze znajdują się siedliska gatunku w postaci starych nasłonecznionych dziuplastych drzew 

liściastych z próchnowiskami - ocena ogólna B, w tym:  

Populacja: siedliska gatunku podzielono w formie czterech głównych areałów występowania, liczebność 100-500 osobników, co stanowi do 2% populacji 

krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (pojedyncze stare drzewa dziuplaste),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- wycinanie drzew próchniejących zasiedlonych przez owada, 

- wycinką zasiedlonych przez owada drzew próchniejących stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, głównie drzew przydrożnych, 

 

Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus – 1086 

Populacja stwierdzona na jedynym stanowisku w Obszarze, w Lesie Rędzińskim, powierzchnię siedliska oceniono na 2,5 ha (M. Matraj, 2011). w całym 

obszarze znajdują się potencjalne siedliska gatunku w postaci leżących kłód martwego drewna - ocena ogólna B, w tym:  

Populacja: gatunek stwierdzony w jednej lokalizacji, liczebność  - do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie (umiarkowana ilość kłód martwego drewna),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena B. 

Zagrożenia 

Istniejące:  



 

 

- wycinanie zamierających drzew i usuwanie wywrotów i złomów, powodujące zmniejszenie zasobności siedliska w dostępne miejsca dla rozwoju gatunku. 

 

Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo – 1088 

Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru, w formie skupisk (szpalerów, grup) lub pojedynczych drzew. Najliczniejsze populacje (kilkanaście do 

kilkudziesięciu zasiedlonych drzew) występują w parku przypałacowym w Świniarach oraz w Lesie Rędzińskim, pozostałe populacje występują w pojedynczych 

drzewach  - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: gatunek stwierdzony w co najmniej siedemdziesięciu pięciu drzewach, liczebność 200-2500 osobników, co stanowi do 2% populacji krajowej  – 

ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (pojedyncze stare dęby lub grupy dębów rosnące w terenie otwartym),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

wycinanie drzew zamierając ych zedlonych przez owada, 

- zagrożenie związane z wycinką zasiedlonych przez owada drzew próchniejących stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, głównie drzew 

przydrożnych, 

- zagrożenie związane z realizacją (w obrębie jednego z płatów siedliska gatunku) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych 

Poznańskich do ujścia Widawy w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedlisko zostało poddane ocenie 

oddziaływania na „obszar Natura 2000”). 

 
 
Drugą istotną grupą zwierząt występującą w obszarze i reprezentowaną przez 6 gatunków są ryby. 

Największe zasoby kiełbia białopłetwego, różanki, bolenia i kozy w granicach obszaru są w Odrze, przy czym dla kiełbia białopłetwego pozostałe wody obszaru 



 

 

nie mają żadnego znaczenia. Pozostałe gatunki mają podobne zagęszczenia w Odrze i w Widawie, toteż znaczenie obu rzek dla ich zasobów jest 

proporcjonalne do powierzchni wód w obszarze. Wody Widawy nie przedstawiają dogodnych warunków dla dorosłych osobników bolenia – brak 

odpowiednich tarlisk. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że populacja bolenia żyje w Odrze, a do dolnego biegu Widawy wpływają młode 

bolenie na żerowiska. Pozostałe cieki i wody obszaru w jego granicach praktycznie nie mają znaczenia dla populacji ww. czterech gatunków (M. Błachuta 

2012). Piskorz występuje w starorzeczach zlokalizowanych w sąsiedztwie kopalni piasku Paniowice (P. Jarzębowski 2012). 

 

Boleń Aspius aspius - 1130 

Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry i ujściowym biegu Widawy. Liczebność populacji szacowana na 11000 osobników. Biorąc 

pod uwagę, iż jest to gatunek pospolity i szeroko rozpowszechniony w Polsce populacja jest nieistotna w skali kraju  – ocena D. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- realizacja (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 

2000”). 

Potencjalne: 

- usuwanie osadów i bezpośrednie niszczenie siedliska gatunku oraz zabijanie postaci larwalnych. 

 
 

Kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus – 6144  

Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry  - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: 40000 co stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie,  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  



 

 

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- realizacja (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 

2000”). 

Potencjalne: 

- usuwanie osadów i bezpośrednie niszczenie siedliska gatunku oraz zabijanie postaci larwalnych. 

 
Różanka Rhodeus amarus – 5339 

Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry  - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: 15000 co stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (występowanie małży),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- realizacja (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 

2000”). 

Potencjalne: 

- usuwanie osadów i bezpośrednie niszczenie siedliska gatunku oraz zabijanie postaci larwalnych. 

 



 

 

Piskorz Misgurnus fossilis – 1145 

Populacja występuje jedynie w starorzeczach. Biorąc pod uwagę, iż w Obszarze nie jest gatunkiem regularnie występującym, a poza Obszarem pospolity i 

szeroko rozpowszechniony populację uznaje się za nieistotną w skali kraju  – ocena D. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- realizacja (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 

2000”). 

Potencjalne: 

- usuwanie osadów i bezpośrednie niszczenie siedliska gatunku oraz zabijanie postaci larwalnych. 

 
Koza Cobitis taenia - 1149 

Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry i Widawy. Liczebność populacji szacowana na 12000 osobników. Biorąc pod uwagę, iż jest 

to gatunek pospolity i szeroko rozpowszechniony w Polsce populacja jest nieistotna w skali kraju  – ocena D. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- realizacja (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 

2000”). 

Potencjalne: 

- usuwanie osadów i bezpośrednie niszczenie siedliska gatunku oraz zabijanie postaci larwalnych. 

 
W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie potwierdzono występowania w obszarze kozy złotawej mimo bardzo dobrych warunków siedliskowych dla tego 

gatunku w Widawie na co najmniej połowie długości odcinka rzeki w obszarze. Ze względu na niską wykrywalność gatunku, niewielką reprezentatywność w 



 

 

Obszarze oraz fakt, iż jest to gatunek rzadki, wskazane są dalsze, bardziej szczegółowe prace inwentaryzacyjne, w celu potwierdzenia lub nie występowania 

kozy złotawej w Obszarze. 

 
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – 1166 

Populacje rozmieszczone na terenie całego Obszaru (śródleśne oczka wodne, rozlewiska cieków, stawy wśród łąk). - ocena ogólna C, w tym: 

Populacja: 150-350 osobników co stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena C, w tym:  

stopień zachowania siedliska: III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane  

- większa część miejsc rozrodu nie przedstawia optymalnych warunków dla rozwoju populacji, a w krótkiej perspektywie czasu może ulec całkowitej 

degradacji,  

możliwość odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- zagrożenie polegające na nagromadzeniu materii organicznej i eutrofizacji zbiorników pośrednio wynika z niskiego stanu wód gruntowych co z kolei wpływa 

na obniżony poziom wód w zbiornikach zasiedlonych przez traszkę,  powoduje to przyspieszenie procesu eutrofizacji zbiorników wodnych oraz ich szybsze 

zarastanie (lądowienie), 

- zagrożenie w postaci suszy i zmniejszeniu opadów stanowiące czynnik bezpośrednio wpływający na przyspieszone zarastanie zbiorników będących 

siedliskiem traszki i obniżanie stanu siedliska. 

Potencjalne:  

- zagrożenie związane jest z realizacją (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do 

ujścia Widawy w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i związaną z tym możliwością zwiększenia śmiertelności osobników gatunków na 

skutek w wzmożonego ruchu pojazdów (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 2000”). 

 



 

 

Kumak nizinny Bombina bombina – 1188 

Populacje rozmieszczone na terenie całego Obszaru (śródleśne oczka wodne, rozlewiska cieków, stawy wśród łąk). - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: 50-300 osobników co stanowi do 2% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);. 

Stan zachowania: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie, jednakże część miejsc rozrodu nie przedstawia optymalnych warunków dla rozwoju 

populacji, a w krótkiej perspektywie czasu może ulec degradacji,  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- zagrożenie polegające na nagromadzeniu materii organicznej i eutrofizacji zbiorników pośrednio wynika z niskiego stanu wód gruntowych co z kolei wpływa 

na obniżony poziom wód w zbiornikach zasiedlonych przez traszkę,  powoduje to przyspieszenie procesu eutrofizacji zbiorników wodnych oraz ich szybsze 

zarastanie (lądowienie), 

- zagrożenie w postaci suszy i zmniejszeniu opadów stanowiące czynnik bezpośrednio wpływający na przyspieszone zarastanie zbiorników będących 

siedliskiem traszki i obniżanie stanu siedliska. 

Potencjalne:  

- zagrożenie związane jest z realizacją (w obrębie siedlisk gatunków) zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do 

ujścia Widawy w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i związaną z tym możliwością zwiększenia śmiertelności osobników gatunków na 

skutek w wzmożonego ruchu pojazdów (negatywne oddziaływanie na siedliska gatunków zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 2000”). 

 

 

 

Ze względu na obecność dużej rzeki nizinnej oraz rozbudowanej sieci cieków i starorzeczy otoczonych zwartymi kompleksami leśnymi  Obszar stanowi ważne 



 

 

miejsce występowania (żerowania) nietoperzy. W Obszarze nie są zlokalizowane zimowiska oraz kolonie rozrodcze nietoperzy będących przedmiotami 

ochrony Obszaru. Cieki wodne stanowią również istotne korytarze migracyjne dla tej grupy zwierząt. 

 

Mopek Barbastella barbastellus - 1308 

Populacja wykorzystująca prawie cały Obszar  - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: liczebność trudna do oceny, natomiast biorąc pod uwagę rozległość obszaru i lokalizację głównie w obrębie dużych kompleksów leśnych wzdłuż  

dolin rzecznych Obszar wykorzystywany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,). 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże kompleksy leśne z drzewostanami dogodnymi dla żerowania gatunku),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Brak zagrożeń. 

 

Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme - 1318 

Populacja wykorzystująca prawie cały Obszar, koncentrująca  się wzdłuż koryt rzecznych i przybrzeżnej strefy lasu - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: liczebność trudna do oceny, natomiast biorąc pod uwagę rozległość obszaru i lokalizację głównie w obrębie dolin rzecznych Obszar 

wykorzystywany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,). 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (dolina dużej rzeki nizinnej, liczne starorzecza, i zbiorniki wodne stanowią 

dogodne żerowiska gatunku),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Brak zagrożeń. 
 



 

 

Nocek duży Myotis myotis - 1324 

Populacja wykorzystująca prawie cały Obszar  - ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: liczebność trudna do oceny, natomiast biorąc pod uwagę rozległość obszaru i lokalizację głównie w obrębie dużych kompleksów leśnych wzdłuż  

dolin rzecznych Obszar wykorzystywany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej  – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,). 

Stan zachowania: ocena A, w tym:  

stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże kompleksy leśne z drzewostanami dogodnymi dla żerowania gatunku),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano,  

Izolacja: ocena C. 

Brak zagrożeń 

 

Bóbr Castor fiber – 1337 

Populacja osiadła wykorzystująca prawie cały Obszar, koncentrująca  się wzdłuż koryt rzecznych i w obrębie starorzeczy i populacja migrująca wykorzystująca 

obszar jako miejsce przystankowe w trakcie dyspersji. Liczebność populacji szacowana na 40 - 100 osobników. Biorąc pod uwagę, iż jest to gatunek pospolity i 

szeroko rozpowszechniony w Polsce populacja jest nieistotna w skali kraju  – ocena D. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- zagrożenie związane z realizacją zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedlisko zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 2000”, a za 

zniszczenia spowodowane w siedlisku, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nałożona została decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej). 

 
Wydra Lutra lutra – 1355 

Populacja osiadła wykorzystująca prawie cały Obszar, koncentrująca się wzdłuż koryt rzecznych i w obrębie starorzeczy i populacja migrująca wykorzystująca 

obszar jako miejsce przystankowe w trakcie dyspersji. Liczebność populacji szacowana na 10 - 20 osobników. Biorąc pod uwagę, iż jest to gatunek pospolity i 



 

 

szeroko rozpowszechniony w Polsce populacja jest nieistotna w skali kraju  – ocena D. 

Zagrożenia 

Istniejące:  

- zagrożenie związane z realizacją zadania B2.6 Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy w ramach 

modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (negatywne oddziaływanie na siedlisko zostało poddane ocenie oddziaływania na „obszar Natura 2000”, a za 

zniszczenia spowodowane w siedlisku, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nałożona została decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 
skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 
stanu  

ochrony 
po 

weryfikacj
i  wg skali 
FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska 
wg skali 

FV,U1, U2, 
XX 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 
wg skali 
FV, UI, 
U2, XX 

Uwagi 

1. Starorzecza i 
naturalne 
eutroficzne zbiorniki 
wodne ze 
zbiorowiskami z 
Nympheion i 
Potamion –  

3150 
 

01 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk makrofi-
tów 

brak danych 
FV 

Barwa wody brak danych FV 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

02 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

Barwa wody brak danych FV 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

03 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV U1  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 



 

 

Barwa wody brak danych U1 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych U1 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

04 Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

 
Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

 Barwa wody brak danych FV 

 Przewodnictwo brak danych XX 

 Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

05 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

Barwa wody brak danych FV 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

06 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

Barwa wody brak danych FV 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

07 Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

 
Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

 Barwa wody brak danych FV 

 Przewodnictwo brak danych XX 



 

 

 Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

08 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

Barwa wody brak danych FV 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy 
ochrony 

 
brak danych 

FV 

09 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

Barwa wody brak danych FV 

Przewodnictwo brak danych XX 

Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy 
ochrony 

 
brak danych 

FV 

10 Powierzchnia siedliska brak danych FV FV  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
FV 

 
Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
FV 

 Barwa wody brak danych FV 

 Przewodnictwo brak danych XX 

 Przezroczystość brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

11 
 

Powierzchnia siedliska brak danych FV XX  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

brak danych 
XX 

Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk 
makrofitów 

brak danych 
XX 

Barwa wody brak danych XX 

Przewodnictwo brak danych XX 



 

 

Przezroczystość brak danych XX 

Perspektywy ochrony brak danych XX 

2.  Zalewane muliste 
brzegi rzek 

3270 01 Powierzchnia siedliska brak danych XX FV FV 

 

Struktura i 
funkcje 

Szerokość strefy tworzenia namulisk brak danych FV 

Pokrycie namulisk przez roślinność zielną brak danych FV 

Wysokość warstwy zielnej brak danych FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  brak danych FV 

Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) brak danych FV 

Obce gatunki inwazyjne brak danych FV 

Obecność kompleksu siedlisk nadrzecznych 91E0, 
6430 

brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

02 Powierzchnia siedliska brak danych XX U1  

Struktura i 
funkcje 

Szerokość strefy tworzenia namulisk brak danych FV 

Pokrycie namulisk przez roślinność zielną brak danych FV 

Wysokość warstwy zielnej brak danych FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  brak danych FV 

Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) brak danych U1 

Obce gatunki inwazyjne brak danych FV 

Obecność kompleksu siedlisk nadrzecznych 91E0, 
6430 

brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

3. Ziołorośla górskie 
(Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne 
(Convolvuletalia 
sepium) 

6430 01 Powierzchnia siedliska brak danych XX U1 U1 

 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne brak danych FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych brak danych U1 

Bogactwo gatunkowe brak danych U1 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) brak danych U1 

Naturalny kompleks siedlisk brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

02 Powierzchnia siedliska brak danych XX U1  

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne brak danych FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych brak danych U1 

Bogactwo gatunkowe brak danych FV 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Naturalnośc koryta rzecznego (brak regulacji) brak danych U1 

Naturalny kompleks siedlisk brak danych FV 



 

 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

03 Powierzchnia siedliska brak danych XX U1  

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne brak danych FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych brak danych U1 

Bogactwo gatunkowe brak danych U1 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Naturalnośc koryta rzecznego (brak regulacji) brak danych FV 

Naturalny kompleks siedlisk brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

4. Łąki selernicowe 
(Cnidion dubii) 
 

6440 
 

01 Powierzchnia siedliska brak danych U1 U1 U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych FV 

Gatunki charakterystyczne brak danych XX 

Gatunki dominujące brak danych U1 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U1 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych FV 

Obce gatunki inwazyjne brak danych FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska brak danych U1 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

02 
Powierzchnia siedliska 

brak 
danych  U1 

U1 

  

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych FV 

Gatunki charakterystyczne brak danych XX 

Gatunki dominujące brak danych U1 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U1 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych FV 

Obce gatunki inwazyjne brak danych FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska brak danych U1 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U1 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

03 Powierzchnia siedliska brak danych U2 U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych U1 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych FV 

Gatunki charakterystyczne brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych U1 



 

 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U1 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych U2 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Struktura przestrzenna płatów siedliska brak danych U1 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U2 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

04 Powierzchnia siedliska brak danych U1 U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych U1 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych FV 

Gatunki charakterystyczne brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych U1 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U1 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych U2 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Struktura przestrzenna płatów siedliska brak danych U1 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U1 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

05 Powierzchnia siedliska brak danych U1 U2 

 

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych U1 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych FV 

Gatunki charakterystyczne brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych U2 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U2 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych FV 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Struktura przestrzenna płatów siedliska brak danych FV 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U2 

Perspektywy ochrony brak danych U2 

06 Powierzchnia siedliska brak danych U1 U2 
 

 

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych U1 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych U2 

Gatunki charakterystyczne brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych U2 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U2 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych U2 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U2 

Struktura przestrzenna płatów siedliska brak danych U1 



 

 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U1 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

5. 

Niżowe i górskie łąki 
świeże użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion 

elatioris) 
 

6510 01 Powierzchnia siedliska brak danych FV U2 
 

U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych U2 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych FV 

Gatunki charakterystyczne brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych U1 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U1 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych U2 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U1 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U1 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

02 Powierzchnia siedliska brak danych U2 U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Cenne składniki flory brak danych U2 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew brak danych U2 

Gatunki charakterystyczne brak danych U2 

Gatunki dominujące brak danych U2 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych brak danych U2 

Martwa materia organiczna (wojłok) brak danych U2 

Obce gatunki inwazyjne brak danych U2 

Zachowanie płatów lokalnie typowych brak danych U2 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

6. Grąd 
środkowoeuropejski 
i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

9170 01 Powierzchnia siedliska brak danych FV U2 U1 

  
  

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U1 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych U1 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U2 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych U2 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 



 

 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych U1 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

02 Powierzchnia siedliska brak danych XX 

U1 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych FV 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych FV 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych FV 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych U1 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych U1 



 

 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

03 Powierzchnia siedliska brak danych  XX 

U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U2 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych U2 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych U1 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U2 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U2 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych U2 

Wiek drzewostanu brak danych U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych  U1 

04 Powierzchnia siedliska brak danych XX 

U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U2 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych U1 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych U1 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 



 

 

Martwe drewno brak danych U2 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych U1 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych U1 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych  

05 Powierzchnia siedliska brak danych  

U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U2 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych U2 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych U1 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U2 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 



 

 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych U1 

Wiek drzewostanu brak danych U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych  U1 

06 Powierzchnia siedliska brak danych  XX 

U1 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U1 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych FV 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych  FV 

07 Powierzchnia siedliska brak danych   

U1 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych FV 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych FV 



 

 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych FV 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych U1 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

08 Powierzchnia siedliska brak danych  

U1 
 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych FV 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych FV 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 



 

 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych U1 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych U1 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

09 Powierzchnia siedliska brak danych   

U1 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U1 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych FV 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 



 

 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

10 Powierzchnia siedliska brak danych  

U2 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U2 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych U2 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych U1 

Wiek drzewostanu brak danych U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

11 Powierzchnia siedliska brak danych  

U1 

  

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa brak danych U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

brak danych U1 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)  

brak danych FV 

Udział graba brak danych U1 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych U1 



 

 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>50 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w 
tym gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych U1 

Mechaniczne zniszczenia runa i gleby  brak danych U1 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

7. Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 
i jesionowe  

  

91E0  
 

01 Powierzchnia siedliska XX XX U1 U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne  XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

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 U1 

Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub 
stojące >3 m długości i >50 cm średnicy) XX 

U2 

Naturalność koryta rzecznego XX FV 

Reżim wodny w tym rytm zalewów XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna XX 

FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych XX 

FV 

Ogólnie struktura i funkcje  XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 



 

 

91E0  
 

02 Powierzchnia siedliska XX XX U2 

 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie XX U1 

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 XX FV 

Wiek drzewostanu XX U2 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna XX 

FV 

Inne zniekształcenia XX U1 

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych XX 

FV 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 

Perspektywy ochrony XX U2 

91E0  
 

03 Powierzchnia siedliska XX XX U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub 
stojące >3 m długości i >50 cm średnicy) XX 

U2 

Naturalność koryta rzecznego XX - 

Reżim wodny w tym rytm zalewów XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna XX 

FV 



 

 

Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych XX 

FV 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

91E0  
 

04 Powierzchnia siedliska XX XX U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

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 U1 

Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub 
stojące >3 m długości i >50 cm średnicy) XX 

U2 

Naturalność koryta rzecznego XX FV 

Reżim wodny w tym rytm zalewów XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna XX 

FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych XX 

FV 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

          

8. Łęgowe lasy dębo-
wo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-
Ulmetum 

91F0 01 
  

Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

U1 
 

  
  

  

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 



 

 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych U1 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

02 
  

Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych U1 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 



 

 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

03 
  

Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych U1 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

04 
  

Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 



 

 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

05 
  

Powierzchnia siedliska brak danych FV 

 
U2 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych U2 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych U1 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych U2 



 

 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych U1 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 

06 
  

Powierzchnia siedliska brak danych U1 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony U1 FV 

07 
  

Powierzchnia siedliska U1 U1 
U1 

 

Struktura i Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U1 U1 



 

 

funkcje Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie U1 U1 

Gatunki dominujące FV FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

FV FV 

Martwe drewno FV FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

U1 U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 U1 

Przejawy procesu grądowienia U1 U1 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów U1 U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

FV FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U1 FV 

Wiek drzewostanu FV FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

U1 U1 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 FV 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

08 
 
  

Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 



 

 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych U1 

09 Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych FV 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych FV 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 
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Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych U1 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych U1 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 
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Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych U1 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych FV 

Martwe drewno brak danych U1 



 

 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych U1 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 
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Powierzchnia siedliska brak danych FV 

U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych U1 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych U1 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych U1 

Martwe drewno brak danych U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U1 

Przejawy procesu grądowienia brak danych U1 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych FV 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 



 

 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych FV 

Perspektywy ochrony brak danych FV 
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Powierzchnia siedliska brak danych FV 

 
U2 

 

Struktura i 
funkcje 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie brak danych FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie brak danych U1 

Gatunki dominujące brak danych FV 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie brak danych FV 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie brak danych FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

brak danych FV 

Liczba gatunków z grupy ‘wiązy, dąb, jesion” wy-
stępujących w drzewostanie 

brak danych U1 

Martwe drewno brak danych FV 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i 
>30 cm grubości 

brak danych U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu brak danych U2 

Przejawy procesu grądowienia brak danych U1 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów brak danych U1 

Różnorodność występujących mchów, grzybów, 
ptaków lub owadów (jeżeli są takie dane lub ob-
serwacje) 

brak danych FV 

Stosunki wodno-wilgotnościowe brak danych XX 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu brak danych FV 

Wiek drzewostanu brak danych FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 
drewna 

brak danych FV 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne brak danych U1 

Perspektywy ochrony  U1 

 Gatunki    Względna liczebność 

1.  
  

Barczatka kataks 
Eriogaster catax  

1074 01 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

U1 FV 

 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX U1 



 

 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX U1 

02 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

03 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

04 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

05 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

U1 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX U1 

06 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 



 

 

07 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

U1 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX U1 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX U1 

08 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

U1 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX U1 

09 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

10 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

11 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

U1 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX U1 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX U1 

12 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV Izolacja XX FV 

Stan siedliska  Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 



 

 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

13 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

14 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

15 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

FV 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX FV 

16 
 
 

Stan populacji 
Względna liczebność XX XX 

U1 

Izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe XX FV 

Ekspozycja siedlisk XX FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

 
XX U1 

2. Przeplatka maturna 
Hypodryas maturna 
 

6169 
 

01 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX XX 

U1 FV 

 

Indeks liczebności XX XX 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 



 

 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

02 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX XX 

U1 

Indeks liczebności XX XX 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

03 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX XX 

U1 

Indeks liczebności XX XX 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

04 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

FV 

Indeks liczebności XX FV 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

05 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

FV 

Indeks liczebności XX FV 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

06 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX XX 

U1 Indeks liczebności XX XX 

Liczba oprzędów XX XX 



 

 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

07 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

FV 

Indeks liczebności XX FV 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

08 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX XX 

U1 

Indeks liczebności XX XX 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

09 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX XX 

U1 

Indeks liczebności XX XX 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 

10 

Stan populacji 

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

FV 

Indeks liczebności XX FV 

Liczba oprzędów XX XX 

izolacja XX FV 

Stan siedliska  
Baza pokarmowa XX FV 

Ekspozycja słoneczna mikrosiedlisk XX XX 

Perspektywy 
zachowania  

 
XX U1 



 

 

3. Modraszek telejus 
Phengaris teleius 

6177 01 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 U1  

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

02 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

03 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

04 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  Dostępność roślin żywicielskich XX FV 



 

 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

05 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

06 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

07 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 



 

 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

08 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

4. 
 

Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous 

6179 01 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 U1  

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

02 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

03 
 

Stan populacji 
Indeks liczebności XX XX U1 

Izolacja XX XX 



 

 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

04 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

05 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

06 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 



 

 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

07 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

08 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX FV 

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX FV 

Stan siedliska  

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Dostępność mrówek gospodarzy XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX XX 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

5. 
 

Czerwończyk 
nieparek  
Lycaena dispar 

1060 01 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1   

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Baza pokarmowa XX FV 

Wiatrochrony XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX FV 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 



 

 

02 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1  

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Baza pokarmowa XX FV 

Wiatrochrony XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX FV 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

03 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1  

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Baza pokarmowa XX FV 

Wiatrochrony XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX FV 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Liczba obserwowanych osobników  XX FV 

04 
 Stan populacji 

Indeks liczebności XX XX U1  

Izolacja XX XX 

Powierzchnia XX U1 

Stan siedliska  

Baza pokarmowa XX FV 

Wiatrochrony XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX FV 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

 XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych 

XX FV 

6. Pachnica dębowa 
Osmoderma 
eremita 

1084 01 
 

Stan populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 

XX XX U2 

U1 

 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 
wszystkich drzew 

XX U2 



 

 

Stan siedliska  

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew grubych wśród drzew 
dziuplastych (lipy o pierśnicy ≥ 90 cm i dęby o 
pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa liściaste o pier-
śnicy ≥ 100 cm) 

XX XX 

Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu 
na 1 ha 

XX XX 

Izolacja XX XX 

Średnia z ocen zacienienia drzew na stanowisku XX U1 

 XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych 

XX FV 

02 
 

Stan populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 

XX XX U2  

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 
wszystkich drzew 

XX U2 

Stan siedliska  

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew grubych wśród drzew 
dziuplastych (lipy o pierśnicy ≥ 90 cm i dęby o 
pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa liściaste o pier-
śnicy ≥ 100 cm) 

 XX 

Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu 
na 1 ha 

XX XX 

Izolacja XX XX 

Średnia z ocen zacienienia drzew na stanowisku XX U1 

 XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych 

XX FV 

03 
 

Stan populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 

XX XX U2  

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 
wszystkich drzew 

XX U2 

Stan siedliska  Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 



 

 

Udział procentowy drzew grubych wśród drzew 
dziuplastych (lipy o pierśnicy ≥ 90 cm i dęby o 
pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa liściaste o pier-
śnicy ≥ 100 cm) 

XX XX 

Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu 
na 1 ha 

XX XX 

Izolacja XX XX 

Średnia z ocen zacienienia drzew na stanowisku XX U1 

 XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych 

XX FV 

04 
 

Stan populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 
drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 

XX XX FV  

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 
wszystkich drzew 

XX FV 

Stan siedliska  

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha XX XX 

Udział procentowy drzew grubych wśród drzew 
dziuplastych (lipy o pierśnicy ≥ 90 cm i dęby o 
pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa liściaste o pier-
śnicy ≥ 100 cm) 

XX XX 

Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu 
na 1 ha 

XX XX 

Izolacja XX XX 

Średnia z ocen zacienienia drzew na stanowisku XX FV 

 XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

Obecność gatunku 
XX FV 

7. Zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinus 

1086 01 
 

Parametry 
populacji 

Ilość martwego drewna 
XX FV U2 U1  

Parametry 
siedliska ga-

tunku 

Jakość martwego drewna XX U1 

Stopień naturalności ekosystemu leśnego XX U1 

Stopień naturalności składu gatunkowego drze-
wostanu 

XX U1 

Intensywność gospodarowania XX XX 



 

 

 XX U1 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX FV 

8. Kozioróg dębosz 
Cerambyx cerdo 

1088 01 
 Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U2 U1  

Liczba zasiedlonych drzew XX U2 

Stopień porażenia drzew XX FV 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu XX U2 

Udział podszytu i podrostu XX U2 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U2 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U2 

 
02 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U1  

Liczba zasiedlonych drzew XX U1 

Stopień porażenia drzew XX U1 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu XX U2 

Udział podszytu i podrostu XX U1 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U1 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U1 

 
03 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U1  

Liczba zasiedlonych drzew XX U1 

Stopień porażenia drzew XX U1 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu XX U1 

Udział podszytu i podrostu XX U1 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U1 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U1 

 
04 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U1  

Liczba zasiedlonych drzew XX U1 

Stopień porażenia drzew XX U1 



 

 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu  U2 

Udział podszytu i podrostu XX U1 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U1 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U1 

 
05 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U2  

Liczba zasiedlonych drzew XX U2 

Stopień porażenia drzew XX U1 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX U2 

Zwarcie drzewostanu  U1 

Udział podszytu i podrostu XX U1 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U1 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U1 

 
06 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U2  

Liczba zasiedlonych drzew XX U2 

Stopień porażenia drzew XX FV 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu XX U2 

Udział podszytu i podrostu XX U2 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U2 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U2 

 
07 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX U1  

Liczba zasiedlonych drzew XX U1 

Stopień porażenia drzew XX U1 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu XX U2 

Udział podszytu i podrostu XX U1 

Żywotność zasiedlonych drzew XX U1 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX U1 



 

 

 
08 

 
Stan populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych XX XX FV  

Liczba zasiedlonych drzew XX FV 

Stopień porażenia drzew XX FV 

Stan siedliska  

Potencjał siedliska XX FV 

Zwarcie drzewostanu  FV 

Udział podszytu i podrostu XX FV 

Żywotność zasiedlonych drzew XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX FV 

9. Kiełb białopłetwy 
Romanogobio 
albipinnatus 

6144 01 
 Stan populacji 

Względna liczebność XX FV FV FV  

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Stan siedliska  
EFI+ XX XX 

Jakość hydromorfologiczna XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX FV 

10. Boleń  
Aspius aspius 

1130 01 
 Stan populacji 

Względna liczebność XX FV FV FV  

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Stan siedliska  
EFI+ XX XX 

Jakość hydromorfologiczna XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX FV 

11. Różanka  
Rhodeus amarus 

5339 01 
 Stan populacji 

Względna liczebność XX FV FV FV  

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Stan siedliska  

EFI+ XX XX 

Jakość hydromorfologiczna XX XX 

Stopień porośnięcia linii brzegowej przez 
roślinność 

XX FV 

Względna liczebnośc małźy skójkowatych XX FV 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX FV 



 

 

12. Piskorz  
Misgurnus fossilis 

1145 01 
 Stan populacji 

Względna liczebność XX XX XX XX  

Struktura wiekowa XX XX 

Udział gatunku w zespole ryb i minogów XX XX 

Stan siedliska  
EFI+ XX XX 

Jakość hydromorfologiczna XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 
XX XX 

13. Koza  
Cobitis taenia 

1149 01 
 Stan populacji 

Względna liczebność XX FV FV FV  

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Stan siedliska  
EFI+ XX XX 

Jakość hydromorfologiczna XX XX 

Perspektywy 
ochrony/zach
owania  

 XX FV 

14. Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 
 

1166 01 
 

Stan populacji XX XX U2 U2  

Stan siedliska  

Powierzchnia zbiornika XX FV 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX FV 

Zacienienie zbiornika XX U1 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U1 

Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m XX U1 

Ocena jakości środowiska lądowego XX U2 

Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność XX FV 

Wskaźnik HSI XX U2 

Region geograficzny XX U1 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

02 
 

Stan populacji XX XX U2  

Stan siedliska  

Powierzchnia zbiornika XX FV 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX U1 

Zacienienie zbiornika XX U1 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U1 



 

 

Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m XX FV 

Ocena jakości środowiska lądowego XX U1 

Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność XX FV 

Wskaźnik HSI XX FV 

Region geograficzny XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

03 
 

Stan populacji XX U2 U2  

Stan siedliska  

Powierzchnia zbiornika XX FV 

Stałość zbiornika XX U2 

Jakość wody XX FV 

Zacienienie zbiornika XX U1 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U1 

Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m XX U1 

Ocena jakości środowiska lądowego XX U1 

Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność XX FV 

Wskaźnik HSI XX U2 

Region geograficzny XX U1 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

04 
 

Stan populacji XX XX U2  

Stan siedliska  

Powierzchnia zbiornika XX FV 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX FV 

Zacienienie zbiornika XX U1 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U1 

Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m XX U2 

Ocena jakości środowiska lądowego XX U1 

Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność XX FV 

Wskaźnik HSI XX U2 

Region geograficzny XX U1 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

15. 
 

Kumak nizinny 
Bombina bombina 

1188 01 Stan populacji XX XX U1 FV  

Stan siedliska  
Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 



 

 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX U1 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX FV 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX U2 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

02 
 

Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX U1 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX FV 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX U2 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

03 
 

Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX FV 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX U1 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 



 

 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

04 
 

Stan populacji XX XX U1  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX U1 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX FV 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX U2 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

05 
 

Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX U1 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX FV 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX FV 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX U1 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

06 
 

Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX FV 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX FV 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX U1 



 

 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX U2 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

07 
 

Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX U1 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX FV 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

08 
 

Stan populacji XX XX U1  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX U2 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX U2 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX U1 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX FV 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

09 Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska  

Wysokość roślinności szuwarowej XX U1 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX FV 



 

 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX U1 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

10 Stan populacji XX XX FV  

Stan siedliska   

Wysokość roślinności szuwarowej XX FV 

Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru) XX U2 

Nachylenie brzegów zbiornika  XX FV 

Zacienienie zbiornika XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność  ryb XX FV 

Bariery wokół zbiornika XX FV 

Zabudowa otoczenia zbiornika XX FV 

Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m XX U1 

Droga asfaltowa XX FV 

Udział szuwaru w powierzchni siedliska XX FV 

Perspektywy ochrony/zachowania  
XX FV 

16. Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

1308 01 
 

Stan populacji Aktywność gatunku XX XX XX XX  

Stan siedliska  

Powierzchnia zalesiona XX XX 

Powierzchnia lasów liściastych XX XX 

Powierzchnia starodrzewów XX XX 

Powierzchnia starodrzewów liściastych XX XX 

Liczba drzew obumierających i martwych XX XX 

Grubość drzew żywych zapewniających 
potencjalne kryjówki dzienne 

XX XX 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 

17. Nocek łydkowłosy 
Myotis dasycneme 

1318 01 
 

Stan populacji Aktywność gatunku XX XX XX XX  

Stan siedliska  Powierzchnia żerowisk XX XX 

Perspektywy ochrony/zachowania  XX FV 



 

 

18. Nocek duży 
Myotis myotis 
 

1324 01 
 

Stan populacji 
Aktywność gatunku XX XX XX XX  

Stan siedliska  

Powierzchnia zalesiona XX XX 

Powierzchnia lasów liściastych XX XX 

Powierzchnia starodrzewów XX XX 

Obecność podszytu i roślinności runa XX XX 

Perspektywy zachowania  XX FV 

19 Bóbr europejski 
Castor fiber 
 

1337 01 
 

Stan populacji Liczebność XX FV FV FV  

Stan siedliska  
Dostępność bazy pokarmowej XX FV 

Dostępność schronień i kryjówek XX FV 

Perspektywy zachowania  XX FV 

20. Wydra 
Lutra lutra 
 

1355 01 
 

Stan populacji Liczebność XX FV FV FV  

Stan siedliska  
Dostępność bazy pokarmowej XX FV 

Dostępność schronień i kryjówek XX FV 

Perspektywy zachowania  XX FV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Analiza  zagrożeń 

 

L.p. Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 3150  
Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

01 
02 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

X  brak zagrożeń i nacisków H01.04 rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z 
rolnictwem i leśnictwem 
 
 
H02.06 rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
podziemnych z powodu 
działalności związanej z 
rolnictwem i leśnictwem 
 
 
 
J02.01.03 wypełnianie rowów, 
tam, stawów, sadzawek, bagien 
lub torfiarek 
 
 
 

H01.04 – zagrożenie związane jest z 
możliwością bezpośredniego 
spływu powierzchniowego wód 
zanieczyszczonych wskutek 
prowadzonej gospodarki rolniczej 
np. nawozy, środki ochrony roślin. 
 
H02.06 – zagrożenie pośrednie 
wynikające z przedostawania się do 
wód podziemnych zasilających 
siedlisko zanieczyszczeń 
pochodzących z prowadzonej 
gospodarki rolniczej np. nawozy, 
środki ochrony roślin. 
  
J02.01.03 – zagrożenie związane 
jest z możliwością bezpośredniego 
zniszczenia siedliska wskutek jego 
zasypania lub wypełniania 
odpadami. 

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

03 
04 
05 
 

X   brak zagrożeń i nacisków H01.04 rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z 
rolnictwem i leśnictwem 
 
H02.06 rozproszone 



 

 

zanieczyszczenie wód 
podziemnych z powodu 
działalności związanej z 
rolnictwem i leśnictwem 

2. 3270  
Zalewane muliste brzegi rzek 

01 
02 

X   brak zagrożeń i nacisków J02.02 usuwanie osadów (mułu) 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 
 
J02.03.02 regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych  
 
J02.05.05 niewielkie projekty 
hydroenergetyczne, jazy  
 
K02 ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

J02.02 – zagrożenie związane z 
ingerencją w koryto rzeki poprzez 
prowadzenie prac udrożnieniowych, 
utrzymaniowych lub 
konserwacyjnych cieków. Usunięcie 
namułów lub pogłębienie koryta, 
szczególnie w strefie brzegowej 
spowoduje czasową likwidację 
siedliska oraz potencjału tworzenia 
się siedliska, a w przypadku 
umocnienia skarp brzegowych 
całkowitą likwidację możliwości dla 
powstawania siedliska. 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
może być z jakąkolwiek ingerencją 
w koryto rzeczne poprzez 
prowadzenie prac zmieniających 
warunki morfologiczne koryta i 
zaburzające proces meandryzacji 
koryta. Pogłębianie koryta i 
nadawanie mu przekroju 
trapezowego, umacnianie brzegów, 
likwidacja wyrw spowoduje 
zaburzenia naturalnej meandryzacji 
rzeki niezbędnej dla procesów 
akumulacji i tworzenia odsypów, na 
których wykształca się siedlisko. 
 
J02.03.02 – zagrożenie związane 
może być z jakąkolwiek ingerencją 



 

 

w koryto rzeczne poprzez 
prowadzenie prac regulacyjnych 
koryta. Prostowanie koryta poprzez 
likwidację meandrów i 
ujednolicanie przekroju 
poprzecznego rzeki spowoduje 
całkowitą likwidację siedliska oraz 
długotrwały brak możliwości 
odtworzenia się siedliska.  
 
J02.05.05 – zagrożenie związane 
może być z powstaniem budowli 
piętrzących na potrzeby 
regulowania przepływów lub na 
potrzeby energetyki. Istnienie 
budowli powodować może zanik 
występowania wahań poziomu wód 
w rzece niezbędnych dla 
występowania siedliska.  
 
K02 – siedlisko jest pierwszym 
etapem procesu siedliskotwórczego 
w korytach rzek. W ramach 
naturalnego procesu przekształca 
się w ziołorośla nadrzeczne, a 
następnie w siedliska łęgów 
nadrzecznych. Jednakże proces ten 
może być nienaturalnie zachwiany i 
przyspieszony wskutek długiego 
utrzymywania się niskich stanów 
wód. 

3. 6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 

Nie stwierdzono 
w obszarze 

U nieznane zagrożenia   Nie identyfikowano zagrożeń dla 
siedliska ponieważ w trakcie prac 
terenowych nie odnaleziono 
siedliska w granicach obszaru 



 

 

Natura 2000. 

4. 6430 
Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

01 

02 

03 

J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

J02.02 usuwanie osadów (mułu) 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 
 
J02.03.02 regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych 
 
K02 ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

J02.03.01 – zagrożenie istniejące 
związane jest z realizacją zadania 
B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Realizacja przedsięwzięcia 
spowoduje zniszczenie płatów 
siedliska wzdłuż Odry. Należy 
zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000”,  
 
J02.02 – zagrożenie związane z 
ingerencją w koryto rzeki poprzez 
prowadzenie prac udrożnieniowych, 
utrzymaniowych lub 
konserwacyjnych cieków. 
Prowadzenie prac (ruch maszyn, 
odkładanie namułów szczególnie w 
strefie brzegowej może 
spowodować bezpośrednie 
zniszczenie siedliska, a w przypadku 
umocnienia skarp brzegowych np. 
narzutem kamiennym lub 
materacami gabionowymi całkowitą 
likwidację możliwości dla 
odtworzenia się siedliska. 
 
J02.03.01 zagrożenie potencjalne 
związane może być z jakąkolwiek 
ingerencją w koryto rzeczne 



 

 

poprzez prowadzenie prac 
zmieniających warunki 
morfologiczne koryta i zaburzające 
proces meandryzacji koryta. 
Pogłębianie koryta i nadawanie mu 
przekroju trapezowego, umacnianie 
brzegów, likwidacja wyrw 
spowoduje zaburzenia naturalnej 
meandryzacji rzeki niezbędnej dla 
procesów akumulacji i tworzenia 
odsypów, na których wykształca się 
siedlisko. 
 
J02.03.02 – zagrożenie związane 
może być z jakąkolwiek ingerencją 
w koryto rzeczne poprzez 
prowadzenie prac regulacyjnych 
koryta. Prostowanie koryta poprzez 
likwidację meandrów i stref 
brzegowych, spowoduje 
bezpośrednie zniszczenie siedliska 
oraz długotrwały brak możliwości 
odtworzenia się siedliska. 
 
K02 – siedlisko jest pośrednim 
etapem procesu siedliskotwórczego 
w strefach brzegowych rzek. W 
ramach naturalnego procesu 
przekształca się w łęgi nadrzeczne. 

 
5. 

6440 
Łąki selernicowe (Cnidion 
dubii) 

01 D02.02 rurociągi  
 
I01 obce gatunki inwazyjne 
 
I02 problematyczne gatunki 
rodzime 

A02.03 usuwanie trawy pod 
grunty orne 
 
G05.06 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

A03.01 – zagrożenie związane ze 
zbyt częstym pokosem, 
użytkowaniem niedostosowanym 
do siedliska przyrodniczego i jego 
specyficznych komponentów -  
powoduje zubożenie jakościowe i 



 

 

 ilościowe gatunków budujących 
zbiorowisko roślinne. 
 
A03.03 – zagrożenie związane z nie 
prowadzeniem użytkowania 
kośnego prowadzące do eutrofizacji 
siedliska i procesów sukcesji w 
kierunku terenów zakrzewionych 
lub zadrzewionych. 
 
D02.02 – zagrożenie związane jest z 
planowaną budową w obrębie 
jednego z płatów siedliska 
gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 na 
odcinku węzeł Gałów – węzeł 
Kiełczów w ramach budowy 
gazociągu granica RP (Lasów – 
Taczalin – Radakowice – Gałów – 
Wierzchowice 
 
I01, I02 – zagrożenie wynikające 
pośrednio z braku użytkowania 
rolniczego łąki i podstawowych 
zabiegów pratotechnicznych 
powodujące ekspansję obcych i 
rodzimych gatunków 
niepożądanych oraz ubożenie 
ilościowe i jakościowe gatunków 
łąkowych budujących siedlisko 
przyrodnicze. 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska) zadania B2.6 
Przebudowa koryta Odry na 

6440 
Łąki selernicowe (Cnidion 
dubii) 

02 
03 

A03.03 zaprzestanie użytkowania 
kośnego 
 
I01 obce gatunki inwazyjne 
 
I02 problematyczne gatunki 
rodzime 
 
K02 ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 
 

A02.03 usuwanie trawy pod 
grunty orne 
 
G05.06 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

6440 
Łąki selernicowe (Cnidion 
dubii) 

04 
05 

A03.01 intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 
 
G05.06 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 
 

A03.03 zaprzestanie użytkowania 
kośnego 
 
K02 ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 
  

6440 
Łąki selernicowe (Cnidion 
dubii) 

06 A03.01 intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 
 
I01 obce gatunki inwazyjne 
 
I02 problematyczne gatunki 
rodzime 
 
G05.06 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 
 
K02 ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 
 

A03.03 zaprzestanie użytkowania 
kośnego 
 
K02 ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 



 

 

odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000” a za 
zniszczenia spowodowane w 
siedlisku nałożona została (decyzją 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach) konieczność 
wykonania kompensacji 
przyrodniczej. 
K02 – zagrożenie wynikające 
pośrednio z braku użytkowania 
rolniczego łąki, prowadzącego w 
dalszym etapie do nagromadzenia 
materii organicznej i eutrofizacji 
siedliska, a w końcowym efekcie 
zarastania ekspansywnymi 
gatunkami roślin, a następnie 
krzewami i drzewami. 
 
A02.03 – zagrożenie związane ze 
zmianą sposobu uprawy tj. 
przekształceniem siedliska na 
grunty orne 
 
G05.06 – w obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie  jednego 
z płatów siedliska znajduje się 
punkt biwakowy (parking, miejsce 
na ognisko, piaskownica), w 
przypadku zbyt intensywnego 



 

 

wykorzystania punktu może dojść 
do zadeptywania lub niszczenia łąki 
przez pojazdy i osoby biwakujące. 

6. 6510  
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

01 U nieznane zagrożenia  Nie analizowano zagrożeń dla 
siedliska z powodu planowanego 
usunięcia siedliska z listy 
przedmiotów ochrony 

7. 9170  
Grąd środkowoeuropejski  
i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 
 
J02.04.01 zalewanie 
 
M02.01 przesunięcie i zmiana 
siedlisk 

X   brak zagrożeń i nacisków J03.01 - zagrożenie związane jest z:  
 

 preferowaniem w odnowieniach 
jednego gatunku np. dębu lub 
odnowienia gatunkami 
niezgodnymi z siedliskiem; zbyt 
mały proporcjonalny udział 
odnowień gatunkami 
charakterystycznymi dla 
siedliska.  Spowodowało to 
zubożenie bioróżnorodności 
siedliska. 
  

 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 

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

01 

02 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 
 
I01 obce gatunki inwazyjne 
 
M02.01 przesunięcie i zmiana 
siedlisk 
 

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

03 J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 
 
 
 



 

 

siedliska. 
 

 wycinką i usuwaniem stojących 
lub leżących martwych lub 
obumierających drzew co 
spowodowało zubożenie 
bioróżnorodności siedliska i 
ujednolicanie struktury 
przestrzennej siedliska. 

 
I01 – zagrożenie związane jest z 
występowaniem w niektórych 
płatach siedliska obcych 
geograficznie gatunków drzew (dąb 
czerwony, robinia) oraz 
ekspansywnych roślin zielnych w 
runie (niecierpek drobnokwiatowy). 
W przypadku niecierpka 
drobnokwiatowego 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. 
 



 

 

J02.04.01 – zagrożenie związane 
jest z możliwością zmiany 
warunków wodnych w siedlisku 
wskutek realizacji w ramach 
modernizacji Wrocławskiego Węzła 
Wodnego zadania B3.37 Paniowice - 
rozbiórka wału p/pow. (obiekt 
WWW nr 19) oraz przewidzianych 
działań związanych z kompensacją 
przyrodniczą dla zadania B2.6 
Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy 
polegających na okresowym 
podpiętrzaniu wód na stopniu Brzeg 
Dolny – powodujących zwiększenie 
obszaru objętego częstszymi 
(regularnymi) zalewami wód rzeki 
Widawy i Odry i związanym z tym 
naturalnym procesem 
przechodzenia siedliska w siedlisko 
o charakterze łęgu. Należy 
zaznaczyć, iż proces ten będzie 
właściwy dla drzewostanów 
rosnących w strefie zalewowej rzek, 
a siedlisko przekształcone w 
siedlisko łęgowe będzie bardziej niż 
grąd zgodne z typem siedliska 
charakterystycznego dla dolin 
dużych rzek nizinnych. Proces ten 
będzie pożądany z przyrodniczego 
punktu widzenia.  
 
M02.01 – zagrożenie związane jest z 
możliwością zmiany warunków w 



 

 

siedlisku wskutek realizacji w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego 
zadania B3.37 Paniowice - rozbiórka 
wału p/pow. (obiekt WWW nr 19) 
oraz przewidzianych działań 
związanych z kompensacją 
przyrodniczą dla zadania B2.6 
Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy 
polegających na okresowym 
podpiętrzaniu wód na stopniu Brzeg 
Dolny – powodujących zwiększenie 
obszaru objętego częstszymi 
(regularnymi) zalewami wód rzeki 
Widawy i Odry i związanym z tym 
naturalnym procesem 
przechodzenia siedliska w siedlisko 
o charakterze łęgu. Należy 
zaznaczyć, iż proces ten będzie 
właściwy dla drzewostanów 
rosnących w strefie zalewowej rzek, 
a siedlisko przekształcone w 
siedlisko łęgowe będzie bardziej niż 
grąd zgodne z typem siedliska 
charakterystycznego dla dolin 
dużych rzek nizinnych. Proces ten 
będzie pożądany z przyrodniczego 
punktu widzenia. 

8. 91E0  
Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion) 

01 

02 

03 

J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

J02.02 usuwanie osadów (mułu) 
 
J02.03.02 regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych 
 

J02.03.01 – zagrożenie istniejące 
związane jest z realizacją zadania 
B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 



 

 

04 J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000” a za 
zniszczenia spowodowane w 
siedlisku nałożona została (decyzją 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach) konieczność 
wykonania kompensacji 
przyrodniczej. 
 
 
J02.02 , J02.03.02 – zagrożenia 
związane mogą być z bezpośrednim 
niszczeniem siedliska (wycinka 
drzew i krzewów) w trakcie 
realizacji prac oraz zmianą 
(obniżaniem)  poziomu wód 
gruntowych w siedlisku poprzez 
pogłębienie cieków.   
 
 
J02.05.05 – zagrożenie związane 
może być z powstaniem budowli 
piętrzących na potrzeby 
regulowania przepływów lub na 
potrzeby energetyki. Istnienie 
budowli powodować może zanik 
występowania wahań poziomu wód 
w rzece i związanych z tym zalewów 
siedlisk poniżej budowli, a także 
wystąpienie cofki wskutek 
piętrzenia i nadmierne podtopienie 



 

 

lub zatopienie siedlisk powyżej 
budowli. Obie sytuacje byłyby 
niekorzystne dla zachowania 
siedliska. 

 
9. 

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

13 J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 
 
I01 obce gatunki inwazyjne 
 
K04.03 zawleczenie choroby 
(patogeny mikrobowe) 
 
M01.02 susze i zmniejszenie 
opadów 
 
M02.01 przesunięcie i zmiana 
siedlisk 

J02.12.02 tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach 
wodnych 
 
J02.05.05 niewielkie projekty 
hydroenergetyczne, jazy 

J03.01 - zagrożenie związane jest z:  
 

 preferowaniem w odnowieniach 
jednego gatunku np. dębu lub 
odnowienia gatunkami 
niezgodnymi z siedliskiem; zbyt 
mały proporcjonalny udział 
odnowień gatunkami 
charakterystycznymi dla 
siedliska.  Spowodowało to 
zubożenie bioróżnorodności 
siedliska. 
  

 usuwaniem w trakcie cięć 
pielęgnacyjnych (czyszczeń i/lub 
trzebieży) drzew gatunków 
charakterystycznych dla 
siedliska o niskim udziale w 
siedlisku (głównie wiązu i 
jesionu) 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 

 

 wycinką i usuwaniem stojących 
lub leżących martwych lub 

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

01 

02 

03 

04 

05 

07 

08 

10 

11 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 
 
K04.03 zawleczenie choroby 
(patogeny mikrobowe) 
 
M01.02 susze i zmniejszenie 
opadów 
 
M02.01 przesunięcie i zmiana 
siedlisk 

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

06 
09 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska 

91F0  12 K04.03 zawleczenie choroby 



 

 

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

(patogeny mikrobowe) 
 
M01.02 susze i zmniejszenie 
opadów 
 
M02.01 przesunięcie i zmiana 
siedlisk 

obumierających drzew co 
spowodowało zubożenie 
bioróżnorodności siedliska i 
ujednolicanie struktury 
przestrzennej siedliska. 

 
I01 – zagrożenie związane jest z 
występowaniem w niektórych 
płatach siedliska obcych 
geograficznie gatunków drzew (dąb 
czerwony, robinia) oraz 
ekspansywnych roślin zielnych w 
runie (niecierpek drobnokwiatowy). 
W przypadku niecierpka 
drobnokwiatowego 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. 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska) zadania B2.6 
Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 



 

 

Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000”. 
 
K04.03 – zagrożenie związane jest z 
występowaniem i możliwością 
nasilenia chorób drzew silnie 
limitujących podatne na nie gatunki 
(holenderska choroba wiązów, 
chorobowe zamieranie jesionu i 
dębu). 
 
M01.02, M02.01  – zagrożenie 
związane jest z obserwowanymi od 
dłuższego okresu zmianami 
klimatycznymi i związanymi z tym 
anomaliami pogodowymi i 
zmniejszaniem ilości opadów i 
obniżaniem zwierciadła wód 
gruntowych. Powoduje to zmianę 
warunków hydrologicznych siedliska 
i zmianę układów 
fitosocjologicznych (tzw. proces 
grądowienia łęgów).  
 
J02.05.05, J02.12.02  – zagrożenie 
związane może być z powstaniem 
budowli piętrzących na potrzeby 
regulowania przepływów lub na 
potrzeby energetyki lub ochrony 
przeciwpowodziowej. Istnienie 



 

 

budowli powodować może zanik 
występowania wahań poziomu wód 
w rzece i związanych z tym zalewów 
siedlisk poniżej budowli, a także 
wystąpienie cofki wskutek 
piętrzenia i nadmierne podtopienie 
lub zatopienie siedlisk powyżej 
budowli. Obie sytuacje byłyby 
niekorzystne dla zachowania 
siedliska. 

10.  9190 
Kwaśne dąbrowy 

Nie stwierdzono 
w obszarze 

U nieznane zagrożenia   Nie identyfikowano zagrożeń dla 
siedliska ponieważ w trakcie prac 
terenowych nie odnaleziono 
siedliska w granicach obszaru 
Natura 2000. 
 

11. 6169 
Przeplatka maturna 
Euphydryas maturna 

 D01.01 ścieżki, szlaki piesze, 
szlaki rowerowe 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 
 
K04.03 zawleczenie choroby 
(patogeny mikrobowe) 

B02.02 wycinka lasu  
 
B04 stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 

B02.02 – zagrożenie związane jest z 
obecną możliwością prowadzenia 
prac związanych z wycinką 
drzewostanu w okresie cyklu 
rozwojowego motyla. Prowadzenie 
prac związanych z pozyskaniem i 
wywózką drewna, w tym przede 
wszystkim ścinanie drzew i ruch 
pojazdów w obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk 
gatunku przyczynia się do 
zwiększonej śmiertelności gąsienic i 
postaci imago. 
 
 
D01.01 – zagrożenie  związane jest z 
lokalizacją jednego z głównych 
miejsc występowania przeplatki w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

6169 
Przeplatka maturna 
Euphydryas maturna 

  
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, 
szlaki rowerowe 
 
K04.03 zawleczenie choroby 
(patogeny mikrobowe) 

6169 
Przeplatka maturna 
Euphydryas maturna 

  
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 
 
K04.03 zawleczenie choroby 



 

 

(patogeny mikrobowe) prowadzącej do parkingu 
zlokalizowanego w Lesie 
Rędzińskim. Pojazdy mechaniczne 
poruszające się drogą w okresie 
rójki oraz stadium larwalnego 
motyla rozjeżdżają gąsienice jak 
również osobniki imago gatunku. 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska gatunku) zadania 
B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000”. 
 
K04.03 – zagrożenie pośrednie, 
związane jest z występowaniem i 
możliwością nasilenia choroby silnie 
limitującej jesiony (chorobowe 
zamieranie jesionu). 
Ze względu na niski udział jesionów 
w ogólnej strukturze drzewostanów 
nasilenie choroby może silnie 
negatywnie oddziaływać na 
populacje przeplatki poprzez 
redukcję głównego gatunku 
żywicielskiego gąsienic tego 
gatunku. 
 



 

 

 
B04 – zagrożenie związane może 
być z wykonywaniem w okresie od 
początku kwietnia do połowy 
czerwca wielkoobszarowych 
oprysków samolotowych w celu 
zwalczania form larwalnych 
kuprówki rudnicy, zwójki zieloneczki 
lub innych owadów powodujących 
defoliację drzewostanów. 

12. 6177  
Modraszek telejus  
Phengaris teleius 
 
6179  
Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous 
 

 A03 koszenie/ścinanie trawy 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

 A03 – zagrożenie związane jest z 
utrzymaniem (koszeniem) 
prawobrzeżnego wału  
przeciwpowodziowego rzeki  
Bystrzycy. Wał porastany jest przez 
roślinę żywicielską motyla krwiściąg 
lekarski Sanguisorba officinalis L. 
Wykaszanie wału w okresie 
kwitnienia krwiściągu powoduje 
bezpośrednią śmiertelność gąsienic 
żerujących w główkach kwiatowych 
rośliny żywicielskiej i brak 
możliwości dokończenia cyklu 
rozwojowego, a także pozbawia 
owady dorosłe miejsc żerowania i 
złożenia jaj. 
Zagrożenie to jako zagrożenie 
potencjalnie może wystąpić na 
odcinkach wałów oraz terenów 
użytkowanych kośnie gdzie 
występuje krwiściąg. 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska gatunku) zadania 

6177  
Modraszek telejus  
Phengaris teleius 
 
6179  
Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous 

 A03 koszenie/ścinanie trawy  



 

 

B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000”. 

13. 1060  
Czerwończyk nieparek  
Lycaena dispar 

 X brak zagrożeń i nacisków A03 koszenie/ścinanie trawy 
 

A03 – zagrożenie może potencjalnie 
wystąpić w miejscach gdzie 
prowadzone jest koszenie (łąki, 
skarpy cieków i rowów)  
porastanych przez rośliny 
żywicielskie motyla – szczawie 
Rumex sp. Wykaszanie może 
powodować bezpośrednią 
śmiertelność gąsienic żerujących na 
roślinach żywicielskich niszczenie 
poczwarek i jaj, a także  brak 
możliwości dokończenia cyklu 
rozwojowego oraz pozbawia owady 
dorosłe miejsc żerowania i złożenia 
jaj. 

14. 1074  
Barczatka kataks  
Eriogaster catax 

 A10.01 usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

A07 stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 
 
B04 stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 

A10.01 – zagrożenie związane jest z 
wycinką lub wypalaniem roślinności 
rosnącej na miedzach w celu 
poprawy warunków użytkowania 
rolnego np. ułatwienia przejazdu 
maszynom rolniczym lub 
powiększenia areału użytkowanego 
rolniczo. Zagrożenie związane 
również z  
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 



 

 

jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska gatunku) zadania 
B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000”. 
 
A07 – zagrożenie istotne dla siedlisk 
zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie pół uprawnych. 
Nierozważne stosowanie środków 
ochrony roślin zarówno 
chwastobójczych jak i 
owadobójczych (wykonywanie 
oprysków przy silnym wietrze lub 
przypadkowe lub umyślne 
opryskiwanie zakrzewień rosnących 
na miedzach) może powodować 
śmiertelność gąsienic (w przypadku 
oprysków wykonanych w okresie od 
początku kwietnia do połowy 
czerwca) lub zamieranie roślin 
żywicielskich - tarniny i głogów.  
 
 
B04 – zagrożenie związane może 
być z wykonywaniem w okresie od 
początku kwietnia do połowy 
czerwca wielkoobszarowych 
oprysków samolotowych w celu 



 

 

zwalczania form larwalnych 
kuprówki rudnicy, zwójki zieloneczki 
lub innych owadów powodujących 
defoliację drzewostanów. 

15. 1084  
Pachnica dębowa  
Osmoderma eremita 

 G05.06 chirurgia drzewna, 
ścinanie na potrzeby 
bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

B02.04 usuwanie martwych lub 
umierających drzew  
 

B02.04 – zagrożenie związane z 
wycinaniem drzew próchniejących 
zasiedlonych przez owada 
 
G05.06 – zagrożenie związane z 
wycinką zasiedlonych przez owada 
drzew próchniejących stanowiących 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, 
głównie drzew przydrożnych 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska gatunku) zadania 
B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000” 

16. 1088  
Kozioróg dębosz  
Cerambyx cerdo 

 G05.06 chirurgia drzewna, 
ścinanie na potrzeby 
bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 
 
J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

B02.04 usuwanie martwych lub 
umierających drzew 

B02.04 – zagrożenie związane z 
wycinaniem drzew próchniejących 
zasiedlonych przez owada 
 
G05.06 – zagrożenie związane z 
wycinką zasiedlonych przez owada 
drzew próchniejących stanowiących 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, 
głównie drzew przydrożnych 



 

 

 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie jednego 
z płatów siedliska gatunku) zadania 
B2.6 Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedlisko zostało 
poddane ocenie oddziaływania na 
„obszar Natura 2000” 

17. 6144  
Kiełb bialopłetwy 
Romanogobio albipinnatus 
 
1130 
Boleń Aspius aspius 
 
5339  
Różanka  
Rhodeus amarus 
 
1145 
Piskorz 
Misgurnus fossilis 
 
1149  
Koza  
Cobitis taenia 
 

 J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę 

J02.02 usuwanie osadów (mułu) J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie siedlisk 
gatunków) zadania B2.6 
Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Należy zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedliska 
gatunków zostało poddane ocenie 
oddziaływania na „obszar Natura 
2000”. 
 
J02.02 – zagrożenie związane może 
być z bezpośrednim niszczeniem 
siedliska gatunku oraz zabijaniem 
postaci larwalnych. 

18. 1086 
Zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinus 

 B02.04 usuwanie martwych lub 
umierających drzew 

X brak zagrożeń i nacisków B02.04 – zagrożenie związane z 
wycinaniem zamierających drzew i 
usuwaniem wywrotów i złomów, 



 

 

powodujące zmniejszenie 
zasobności siedliska w dostępne 
miejsca dla rozwoju gatunku. 

19 1337  
Bóbr europejski  
Castor fiber 
 
1355  
Wydra  
Lutra lutra 

 X brak zagrożeń i nacisków  Nie analizowano zagrożeń dla 
gatunków z powodu planowanego 
usunięcia ich z listy przedmiotów 
ochrony. 

 1308  
Mopek  
Barbastella barbastellus 
 
1318  
Nocek łydkowłosy  
Myotis dasycneme 
 
1324  
Nocek duży  
Myotis myotis 

 X brak zagrożeń i nacisków   

20. 1146  
Koza złotawa  
Sabanejewia aurata 

nie stwierdzono 
w obszarze 

U nieznane zagrożenia   Nie identyfikowano zagrożeń dla 
gatunku ponieważ w trakcie prac 
terenowych nie odnaleziono 
gatunku w granicach obszaru 
Natura 2000. 
 

21. 1166  
Traszka grzebieniasta Triturus 
cristatus 
 
1188  
Kumak nizinny  
Bombina bombina 

 K02.02 nagromadzenie materii 
organicznej 
 
K02.03 eutrofizacja 
 
M01.02 susze i zmniejszenie 
opadów 

J02.03.01 zmiana przebiegu koryt 
rzecznych na dużą skalę  
 

K02.02, K02.03 – zagrożenie 
pośrednio wynika z niskiego stanu 
wód gruntowych co z kolei wpływa 
na obniżony poziom wód w 
zbiornikach zasiedlonych przez 
traszkę. Deficyt wody powoduje 
przyspieszenie procesu eutrofizacji 
zbiorników wodnych oraz ich 



 

 

szybsze zarastanie (lądowienie) w 
wyniku nagromadzonej materii 
organicznej. 
 
M01.02 – zagrożenie stanowiące 
czynnik bezpośrednio wpływający 
na przyspieszone zarastanie 
zbiorników będących siedliskiem 
traszki i obniżanie stanu siedliska. 
 
J02.03.01 – zagrożenie związane 
jest z realizacją (w obrębie siedlisk 
gatunków) zadania B2.6 
Przebudowa koryta Odry na 
odcinku od mostów kolejowych 
Poznańskich do ujścia Widawy w 
ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego i 
wiązaną z tym możliwością 
zwiększenia śmiertelności 
osobników gatunków na skutek w 
zmozonego ruchu pojazdów. Należy 
zaznaczyć, że negatywne 
oddziaływanie na siedliska 
gatunków zostało poddane ocenie 
oddziaływania na „obszar Natura 
2000”. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Cele działań ochronnych 
 

 

L.p. Przedmiot ochrony Stan 
ochrony 

Cel działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu ochrony 

1. 3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

FV Zachowanie siedliska w Obszarze we właściwym stanie. 2023 

2. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek FV Zachowanie siedliska w Obszarze we właściwym stanie. 2023 

3. 6410 Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 

XX Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia z listy 

przedmiotów ochrony. 

- 

4. 6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae)  
i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

U1 Zachowanie siedliska w Obszarze w niepogorszonym stanie (co najmniej 

U1). 

2023 

5. 6440 Łąki selemicowe  
(Cnidion dubii) 

U2 Zachowanie lub odtworzenie siedliska i poprawa jego stanu (do stanu U1)  
poprzez ochronę czynną – ekstensywne użytkowanie łąkarskie oraz 
modyfikację metod gospodarowania. 

2023 

6. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

U2 Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia z listy 
przedmiotów ochrony. 

- 

7. 9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

U1 Zachowanie siedliska i poprawa jego stanu (głównie w zakresie wskaźników: 
udział graba, martwe drewno) poprzez modyfikację metod gospodarowania. 

Ograniczenie ekspansji obcych gatunków inwazyjnych runa. 

2023 

8. 9190 Kwaśne dąbrowy XX Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia z listy 
przedmiotów ochrony. 

- 



 

 

9. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) 

U1 Zachowanie siedliska w Obszarze w niepogorszonym stanie (co najmniej 
U1). 

2023 

10. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe  
(Ficario-Ulmetum) 

U1 Zachowanie siedliska i poprawa jego stanu (głównie w zakresie wskaźników: 
gatunki dominujące, martwe drewno) poprzez modyfikację metod 
gospodarowania. 

Ograniczenie ekspansji obcych gatunków inwazyjnych runa. 

2023 

11. 1037 Trzepla zielona  
Ophiogomphus cecilia 

FV Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu gatunku w Obszarze  - 
Aktualizacja Standardowego Formularza Danych polegająca na dodaniu 
gatunku. 

- 

12. 6169 Przeplatka maturna 
Euphydryas maturna  

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźników: 
baza pokarmowa i izolacja ) poprzez ochronę czynną i zmianę sposobu 
gospodarowania. 

2022 

13. 6177 Modraszek telejus  
Phengaris teleius  

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźników 
izolacja i dostępność roślin żywicielskich) poprzez ochronę czynną. 

2022 

14. 1060 Czerwończyk nieparek  
Lycaena dispar  

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźników 
izolacja i baza pokarmowa) poprzez ochronę czynną. 

2022 

15 6179 Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous  

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźników 
izolacja i dostępność roślin żywicielskich) poprzez ochronę czynną. 

2022 

16. 1074 Barczatka kataks 
 Eriogaster catax  

FV Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze w niepogorszonym stanie. 2022 

17. 1084 Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita  

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźnika: 
liczba zasiedlonych drzew) poprzez modyfikację metod gospodarowania. 

2022 

18. 1086 Zgniotek cynobrowy  
Cucujus cinnaberinus 

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźnika: 
ilość i jakość martwego drewna) poprzez modyfikację metod 
gospodarowania. 

2022 

19. 1088 Kozioróg dębosz  
Cerambyx cerdo  

U1 Zachowanie siedlisk gatunku i poprawa ich stanu (w zakresie wskaźników: 
liczba zasiedlonych drzew i potencjał siedliska) poprzez modyfikację metod 
gospodarowania. 

2022 

20. 1130 Boleń  
Aspius aspius 

FV Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze we właściwym stanie. 2022 



 

 

 

21. 6144 Kiełb bialopłetwy 
Romanogobio albipinnatus  

FV Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze we właściwym stanie. 2022 

22. 5339 Różanka  
Rhodeus amarus  

FV Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze we właściwym stanie. - 

23. 1145 Piskorz 
 Misgurnus fossilis  
 

XX Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze we właściwym stanie. 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji i siedlisk 
gatunku. 

- 

24. 1146 Koza złotawa  
Sabanejewia aurata 

XX Nie określono celów ochrony ponieważ w trakcie prac terenowych nie 
odnaleziono gatunku w granicach obszaru Natura 2000.  

2022 

25. 1149 Koza  
Cobitis taenia  

FV Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze we właściwym stanie. 2022 

26. 1166 Traszka grzebieniasta  
Triturus cristatus  

U2 Poprawa stanu siedlisk gatunku - w zakresie wskaźników określających 
stopień eutrofizacji zbiorników - poprzez ochronę czynną. 

- 

27. 1188 Kumak nizinny  
Bombina bombina  

FV Zachowanie siedlisk gatunku w Obszarze we właściwym stanie. - 

28. 1308 Mopek  
Barbastella barbastellus 
  

XX Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji i siedlisk 
gatunku. 

- 

29. 1318 Nocek łydkowłosy  
Myotis dasycneme  
 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji i siedlisk 
gatunku. 

2022 

30. 1324 Nocek duży  
Myotis myotis  
 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji i siedlisk 
gatunku. 

2022 

31. 1337 Bóbr europejski  
Castor fiber  

FV Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia z listy 
przedmiotów ochrony. 

2022 

32. 1355 Wydra  
Lutra lutra  

FV Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia z listy 
przedmiotów ochrony. 

2022 

 

 

 



 

 

 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

L.p. 
Nr  Nazwa 

Zakres prac 
 

Miejsce  
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

 1. 6440  
 Łąki selemicowe 

(Cnidion dubii) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

   Odkrzewianie 
łąk. 

Usunięcie zakrzaczeń i podrostów drzew w 
terminie 1 październik – 15 marzec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydzielenia: 459m, 
459t, 459bx, 459ix, 
459dx, 459kx, 459o, 
459x - obręb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oborniki Śląskie 
Wydzielenia: 456j, 
456k - obręb Oborniki 

1 październik 
2016 
- 15 marzec 
2017 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

właściciel lub 
posiadacz terenu na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem 
Natura 2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
dochodowości 

 
 
GDDKiA Oddział we 
Wrocławiu 
 



 

 

 
 
Naprawa słupków wokół parkingu 
 

Śląskie 
 
Wydzielenie 18c – 
obręb Rędzin 

 
 

10 
 
 

 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Użytkowanie 
kośne lub 
wypas. 

Przywrócenie corocznego użytkowania 
kośnego 
Działania obligatoryjne:  
zachowanie siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony, położonych na 
trwałych użytkach zielonych, 
ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 
pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych 
użytków zielonych.                              
 
Działania fakultatywne:  
jeden pokos w roku z zebraniem skoszonej 
biomasy, nie wcześniej niż od dnia 1 
września.                                         
 
Użytkowanie kośne lub pastwiskowe 

Wydzielenia: 459m, 
459t, 459bx, 459ix, 
459dx, 459kx, 459o, 
459x - obręb Oborniki 
Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydzielenia: 456j, 

2014 - 2023 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

właściciel lub 
posiadacz terenu na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem 
Natura 2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
dochodowości 
 
GDDKiA Oddział we 



 

 

Działania obligatoryjne:  
zachowanie siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony, położonych na 
trwałych użytkach zielonych, 
ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 
pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych 
użytków zielonych. 
Działania fakultatywne:  
nie więcej  niż jeden pokos w roku z 
zebraniem  skoszonej biomasy,  nie 
wcześniej niż od dnia 1 września.     
 

456k - obręb Oborniki 
Śląskie 
 
Dz. ew. nr 3/3, obręb 
Świniary, 
AM-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydzielenia: 3a, 4b, 
5a, 8c, 9f, 12f, 14c, 
16b,18c, 19d - obręb 
Rędzin 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

 

Wrocławiu 
 
 
właściciel lub 
posiadacz terenu na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem 
Natura 2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
dochodowości 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 

  

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji działań 
ochronnych. 

Sprawdzenie czy działanie wykonywane 
jest zgodnie z zapisami planu. 
 

We wszystkich płatach 
siedliska. 

W 3, 6 i 9 
roku 
obowiązywa
nia planu po 
15 września. 

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

2. 9170  Nr Działania związane z ochroną czynną 



 

 

 
 
 

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

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Naturalna 
regeneracja 
drzewostanów  

  
  
  
  
  
  
 Zwiększenie 

udziału graba, 
lipy i liściastych 
gatunków do-
mieszkowych z 
jednoczesnym 
ograniczaniem 
udziału dębu  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Zwiększenie 

zróżnicowania 
struktury pio-
nowej i prze-
strzennej drze-
wostanu 
 
 

Złożenie stosownego wniosku o 
wyznaczenie powierzchni referencyjnych 
bez wskazań gospodarczych w celu 
umożliwienia wystąpienia naturalnych 
procesów siedliskotwórczych 
 
 
 
 
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. 
 
Preferowanie graba i lipy w planowaniu 
cięć pielęgnacyjnych i rębni. 
 
Pozostawianie drzew w wieku 
przeszłorębnym oraz przestojów Gb, Lp, 
Bk, Jw, Brz, Klpol. 
 
 
Planowanie cięć rębnych przy 
zastosowaniu rębni z długimi i bardzo 
długimi okresami odnowienia i długimi 
okresami nawrotu cięć (głównie rębnie 
stopniowe), dopuszcza się stosowanie 
rębni II i III, o ile ich zakres i sposób 
przeprowadzenia zapewni utrzymanie lub 

Wydzielenie 456a 
(cześć północna) - 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
 
 
 
Wydzielenia: 7 b, c, d, 
f; 9 b, c, f, g, h, j; 10 n, 
o, p; 11 a, d, f; 12 a, b, 
c, d, j, m, n, o – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 449 d; 
450 a, c;  452 c, g; 454 
c, h, i, j, l, m; 455 a, d, 
f; 456 l; 457 c, f, g; 458 
a, c, g; 459 a, b; 552 a, 
b, c, f, g, h, i, j, k, l - 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie  
 
 
Wydzielenia: 7 b, c, d, 
f; 9 b, c, f, g, h, j; 10 n, 
o, p; 11 a, d, f; 12 a, b, 
c, d, j, m, n, o – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia  
 

2014 - 2023 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
we Wrocławiu  
 
 
 
 
 
 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Miękinia 
 
 
 
 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Miękinia 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiększenie 
ilości martwego 
drewna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poprawę parametru struktura i funkcje 
siedliska. 
 
 
Nie planowanie cięć rębnych w skrajnym 
30 metrowym pasie drzewostanu 
przylegającym do rzeki Odry. 
 
 
 
 
 
 
Zwiększenie ilości martwego drewna do 
nie mniej niż 10 % miąższości 
drzewostanu, w tym do powyżej 5 sztuk na 
hektar drewna leżącego lub stojącego 
(powyżej 3 m długości i 0,5 m grubości): 
 - nie usuwanie wywrotów i złomów z 
wyłączeniem sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 
ludzkiego i w przypadku konieczności 
wykonania cięć sanitarnych.  
 - pozostawianie martwych drzew 
stojących, 
 - nie usuwanie drzew dziuplastych i 
próchniejących. 
 
 
 
 
Usuwanie gatunków drzew i krzewów 
obcych siedliskowo i geograficznie na 
etapie zaplanowanych prac gospodarczych 
 
 
 
 

Wydzielenia: 449 d; 
450 a, c;  452 c, g; 454 
c, h, i, j, l, m; 455 a, d, 
f; 456 l; 457 c, f, g; 458 
a, c, g; 459 a, b; 552 a, 
b, c, f, g, h, i, j, k, l - 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
 
 
 
Wydzielenia: 7 b, c, d, 
f; 9 b, c, f, g, h, j; 10 n, 
o, p; 11 a, d, f; 12 a, b, 
c, d, j, m, n, o – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 449 d; 
450 a, c;      452 c, g; 
454 c, h, i, j, l, m; 455 a, 
d, f; 456 l; 457 c, f, g; 
458 a, c, g; 459 a, b; 
552 a, b, c, f, g, h, i, j, k, 
l - obręb Oborniki 
Śląskie, Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
Wydzielenia: 7 b, c, d, 
f; 9 b, c, f, g, h, j; 10 n, 
o, p; 11 a, d, f; 12 a, b, 
c, d, j, m, n, o – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Miękinia 
 
 
 
 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Miękinia 
 
 
 
 
Nadleśniczy 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydzielenia: 449 d; 
450 a, c;      452 c, g; 
454 c, h, i, j, l, m; 455 a, 
d, f; 456 a, l; 457 c, f, g; 
458 a, c, g; 459 a, b; 
552 a, b, c, f, g, h, i, j, k, 
l - obręb Oborniki 
Śląskie, Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 

0 
 
 
 
 
 
 
 

Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji działań 
ochronnych. 

Wszystkie parametry i wskaźniki zgodnie z 
metodyką PMŚ GIOŚ. Wykonywać w 9 roku 
obowiązywania planu. Sprawdzanie nie 
mniej niż 35 % płatów siedliska.  

We wszystkich płatach 
siedliska. 

 

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000  
 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

3. 
 
 
 

91F0  
 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-
Ulmetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Naturalna 
regeneracja 
drzewostanów 
 
 
 
 
Zwiększenie 
udziału jesionu i 
wiązu z 

Złożenie stosownego wniosku o 
wyznaczenie powierzchni referencyjnych z 
brakiem wskazań gospodarczych w celu 
zaistnienia naturalnych procesów 
siedliskotwórczych. 
 
 
Zwiększenie udziału jesionu i wiązu w 
zaplanowanych odnowieniach (w celu 
osiągnięcia składu gatunkowego zgodnego 

Wydzielenia: 450 h; 
454 d; 456 a (cześć 
południowa)  - obręb 
Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
Wydzielenia: 7 a; 9 t; 
10 b, d, i, j, k – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 

2014-2023 
 
 
 
 
 
 
2014-2023 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Miękinia 
 



 

 

jednoczesnym 
ograniczaniem 
udziału dębu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiększenie 
zróżnicowania 
struktury 
pionowej i 
przestrzennej 

ze składem określonym 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 %). 
 
Preferowanie Js i Wz w planowaniu cięć 
pielęgnacyjnych i rębni. 
 
Pozostawianie drzew w wieku 
przeszłorębnym oraz przestojów Js i Wz. 
 
Planowanie cięć rębnych przy 
zastosowaniu rębni z długimi i bardzo 
długimi okresami odnowienia i długimi 
okresami nawrotu cięć (głównie rębnie 
stopniowe), dopuszcza się stosowanie 

Miękinia 
 
Wydzielenia: 448 a; 
449 a, b, f, g, h; 450 g, 
i; 451 a, b, c, f, h, i; 452 
b, f, h, i, j; 453 b, c, d; 
454 a, g; 455 b, c, g; 
456 h, o; 458 j, k, n; 
459 i, k, n, y, w, cx, fx, 
jx, lx, nx - obręb 
Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1 a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 
m; 2 a, b, c, d, f, g; 3 b, 
d, f; 4 a, c, d, f; 5 b, c, d 
f; 7 a, b; 8 b, 9 b, c, d, 
g, i, k; 11 a; 12 a, b, c, 
d, g, h; 13 a; 14 a, b; 16 
a, 18 a, d, f, g; 19 a, c; 
20 a; 21 a, b, c. 
 
 
 
 
 
 
 
Wydzielenia: 7 a; 9 t; 
10 b, d, i, j, k – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
 
 



 

 

drzewostanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiększenie 
ilości martwego 
drewna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rębni II i III, o ile ich zakres i sposób 
przeprowadzenia zapewni utrzymanie lub 
poprawę parametru struktura i funkcje 
siedliska.  
 
Nie planowanie cięć rębnych w skrajnym 
30 metrowym pasie drzewostanu 
przylegającym lub położonym najbliżej 
rzeki Odry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W miarę wydzielania się zwiększać ilość 
martwego drewna stojącego i leżącego 
poprzez: 
 
- nie usuwanie wywrotów i złomów, 
  
- pozostawianie martwych drzew stoją-
cych i nie usuwanie drzew dziuplastych i 
próchniejących, 
 
- we fragmentach pozostawiać do natural-
nego rozpadu nieuporządkowane pozosta-
łości pozrębowe (nie zagrażające trwałości 

 
Wydzielenia: 448 a; 
449 a, b, f, g, h; 450 g, 
i; 451 a, b, c, f, h, i; 452 
b, f, h, i, j; 453 b, c, d; 
454 a, g; 455 b, c, g; 
456 h, o; 458 j, k, n; 
459 i, k, n, y, w, cx, fx, 
jx, lx, nx - obręb 
Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1 a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k,l, m; 
2 a, b, c, d, f, g; 3 b, d, f; 
4 a, c, d, f; 5 b, c, d f; 7 
a, b; 8 b, 9 b, c, d, g, i, 
k; 11 a; 12 a, b, c, d, g, 
h; 13 a; 14 a, b; 16 a, 
18 a, d, f, g; 19 a, c; 20 
a; 21 a, b, c. 
 
Wydzielenia: 7 a; 9 t; 
10 b, d, i, j, k – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 448 a; 
449 a, b, f, g, h; 450 g, 
i; 451 a, b, c, f, h, i; 452 
b, f, h, i, j; 453 b, c, d; 
454 a, g; 455 b, c, g; 
456 h, o; 458 j, k, n; 
459 i, k, n, y, w, cx, fx, 
jx, lx, nx - obręb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Zwiększenie 
ilości martwego 
drewna do nie 
mniej niż 3 % 
miąższości 
drzewostanu, w 
tym do powyżej 
3 sztuk na 
hektar drewna 
leżącego lub 
stojącego 
(powyżej 3 m 
długości i 0,5 m 
grubości) 
 
Usuwanie 
gatunków 
drzew i 
krzewów 
obcych 
siedliskowo i 
geograficznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lasu), 
  
z wyłączeniem sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 
ludzkiego i w przypadku wykonywania 
cięć sanitarnych. 
 
Nie usuwanie wywrotów i złomów, z 
wyłączeniem sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 
ludzkiego i w przypadku konieczności 
wykonania cięć sanitarnych.  
 
Pozostawianie martwych drzew stojących, 
 
Nie usuwanie drzew dziuplastych i 
próchniejących. 
 
 
 
 
 
Usuwanie gatunków drzew i krzewów 
obcych siedliskowo i geograficznie na 
etapie zaplanowanych prac 
gospodarczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
 
 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1 a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k,l, m; 
2 a, b, c, d, f, g; 3 b, d, f; 
4 a, c, d, f; 5 b, c, d f; 7 
a, b; 8 b, 9 b, c, d, g, i, 
k; 11 a; 12 a, b, c, d, g, 
h; 13 a; 14 a, b; 16 a, 
18 a, d, f, g; 19 a, c; 20 
a; 21 a, b, c 
 
 
 
 
Wydzielenia: 7 a; 9 t; 
10 b, d, i, j, k – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 448 a; 
449 a, b, f, g, h; 450 g, 
h , i; 451 a, b, c, f, h, i; 
452 b, f, h, i, j; 453 b, c, 
d; 454 a, d, g; 455 b, c, 
g; 456 a, h, o; 458 j, k, 
n; 459 i, k, n, y, w, cx, 
fx, jx, lx, nx - obręb 
Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 

 
 
 
 
 
 
 
2014 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ograniczanie 
rozprzestrzenia
nia się obcych 
gatunków 
inwazyjnych 
runa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie prowadzenie prac związanych z 
pozyskaniem drewna w okresie 
wegetacyjnym (od początku kwietnia do 
końca października) celem zachowania w 
stanie nienaruszonym struktury 
roślinności runa, z wyłączeniem sytuacji 
stwarzających zagrożenie zdrowia, życia 
lub mienia ludzkiego 

 
 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1 a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k,l, m; 
2 a, b, c, d, f, g; 3 b, d, f; 
4 a, c, d, f; 5 b, c, d f; 7 
a, b; 8 b, 9 b, c, d, g, i, 
k; 11 a; 12 a, b, c, d, g, 
h; 13 a; 14 a, b; 16 a, 
18 a, d, f, g; 19 a, c; 20 
a; 21 a, b, c 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1 a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k,l, m; 
2 a, b, c, d, f, g; 3 b, d, f; 
4 a, c, d, f; 5 b, c, d f; 7 
a, b; 8 b, 9 b, c, d, g, i, 
k; 11 a; 12 a, b, c, d, g, 
h; 13 a; 14 a, b; 16 a, 
18 a, d, f, g; 19 a, c; 20 
a; 21 a, b, c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 - 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji 
działań 
ochronnych. 

Wszystkie parametry i wskaźniki zgodnie z 
metodyką PMŚ GIOŚ. Wykonywać w 9 roku 
obowiązywania planu. Sprawdzanie nie 
mniej niż 35 % płatów siedliska.  

We wszystkich płatach 
siedliska. 

 5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000  
 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       



 

 

4. 
 
 

9190  
Kwaśne dąbrowy 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu zidentyfikowanie płatów 
siedliska. 

Cały obszar Natura 
2000 

do końca 
2016  

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

5. 6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Propozycja aktualizacji Standardowego 
Formularza Danych poprzez przygotowanie 
wniosku do Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska o usunięcie siedlisk z listy 
przedmiotów ochrony i nadanie im oceny D; 

Cały obszar Natura 
2000 

do końca 
2016  

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 



 

 

siedliska nie występują w obecnych 
granicach obszaru Natura 2000, natomiast 
zlokalizowane są na terenach planowanego 
powiększenia obszaru Natura 2000. Z uwagi 
na ich niewielkie łączne  powierzchnie 
obszar Natura 2000 po powiększeniu nie 
będzie miał znaczenia dla ich ochrony.    

6. 6169 
Przeplatka maturna  

 Euphydryas maturna 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nasadzenia Stopniowe wzbogacanie stanowisk gatunku 
poprzez nasadzenia kaliny koralowej w 
obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie stref 
okrajkowych siedlisk gatunku. 
 

Wydzielenia: 7a, 9i, 
9o,p, 12l, 14a – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 448a, 
449a-g, 450a-c, f-i, 
452a, c-f, h-j, 456g, i, j - 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1h, 
5b, 9g, 14b, 18d, f, 21a 

2014 - 2023 20 Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Termin 
wykonywania 
prac 
gospodarczych 

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, z wyłączeniem sytuacji 
stwarzających zagrożenie zdrowia, życia 
lub mienia ludzkiego oraz sytuacji 
klęskowych stwarzających zagrożenie 

Oddziały:, 9a, i,o,p, 12,  
– obręb Miękinia, 
Nadleśnictwo Miękinia 
 
Oddziały: 448, 449, 
450, 452, 456, j - obręb 
Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 

Okres 
obowiązywa
nia planu 
zadań 
ochronnych . 

0 Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
 
 



 

 

trwałości drzewostanu. Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1 a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k,l, m; 
2 a, b, c, d, f, g; 3 b, d, f; 
4 a, c, d, f; 5 b, c, d f; 7 
a, b; 8 b, 9 b, c, d, g, i, 
k; 11 a; 12 a, b, c, d, g, 
h; 13 a; 14 a, b; 16 a, 
18 a, d, f, g; 19 a, c; 20 
a; 21 a, b, c. 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji 
działań 
ochronnych. 

Sprawdzenie czy działanie wykonano 
zgodnie z zapisami planu i sprawdzenie 
udatności przeprowadzonych nasadzeń. 

 

Wydzielenia: 7a, 9i, 
9o,p, 12l, 14a – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 448a, 
449a-g, 450a-c, f-i, 
452a, c-f, h-j, 456g, i, j - 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1h, 
5b, 9g, 14b, 18d, f, 21a 
 
dz. nr. 4 AM-13 obręb 
Pracze Odrzańskie, 

2016 0 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       



 

 

7. 6177  
Modraszek telejus  
Phengaris teleius 

  
6179  
Modraszek nausitous  
Phengaris nausithous 
 
1060  
Czerwończyk 
nieparek  
Lycaena dispar 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  Koszenie we 
właściwym 
terminie. 

Przeprowadzanie koszenia wałów 
przeciwpowodziowych i skarp rowów i 
cieków wodnych w okresie do końca  
czerwca lub po 15 września z zebraniem 
skoszonej biomasy i usunięciem poza 
obręb siedliska. 

 
 
 

Wszystkie wały 
przeciwpowodziowe  i 
wszystkie rowy 
melioracyjne i cieki 
wodne (z wyjątkiem 
odcinków wałów oraz 
rowów i cieków 
biegnących w zwartych 
obszarach leśnych). 

 

- Dyrektor 
Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych  
we Wrocławiu 
 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji działań 
ochronnych. 

Składanie przez Dyrektora Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
we Wrocławiu do RDOŚ we Wrocławiu 
sprawozdania obejmującego zakres 
przeprowadzonych – w danym roku - prac 
„utrzymaniowych” na terenie Obszaru. 
 
 
Sprawdzenie czy działanie wykonywane 
jest zgodnie z zapisami planu. 

 

Wszystkie wały 
przeciwpowodziowe i 
rowy i cieki wodne (z 
wyjątkiem odcinków 
wałów oraz rowów i 
cieków biegnących w 
zwartych obszarach 
leśnych). 

Corocznie do 
31 grudnia. 
 
 
 
 
 
 
Corocznie po 
30 września. 

0 
 
 
 
 
 

 
 

0 

Dyrektor 
Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych  
we Wrocławiu  
 
 
 
Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

8. 1074  
Barczatka kataks  
Eriogaster catax 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

   Zachowanie Zachowywać istniejące zarośla tarninowe W granicach obszaru. 2014-2023 0 Prezydent 



 

 

 
 
 
 
 

siedlisk. poprzez nie wydawanie zgody na ich 
wycinkę. 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. 

Wrocławia 
Burmistrz Obornik 
Śląskich 
Wójt Gminy 
Miękinia 
Wójt Gminy Wisznia 
Mała 
Starosta trzebnicki 
Starosta średzki 
RZGW we 
Wrocławiu 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Miękinia 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 
RDOŚ we Wrocławiu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji 
działań 
ochronnych. 

Monitoring przeprowadzić jako monitoring 
stanu zachowania populacji oraz siedlisk 
gatunku - według parametrów i wskaźników 
opracowanych w ramach PMŚ. 
 

Wydzielenia 7c, f, 9o – 
obręb Miękinia, 
Nadleśnictwo Miękinia 
 
Wydzielenia: 448a, 
450a, d, 451f, h-l, 452a, 
d-g, j, 454c, f, i, m, 
459fx,  552a, h - obręb 
Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 

W 
dziewiątym 
lub 
dziesiątym 
roku 
obowiązywa
nia planu. 

20 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 



 

 

Śląskie 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 8c, 
9f 
 
dz. nr 2/2 AM-4 obręb 
Pracze Odrzańskie,  
dz. nr 3/1, 3/2 AM-12 
obręb Pracze 
Odrzańskie,                                          
dz. nr 4 AM-13 obręb 
Pracze Odrzańskie,  
dz. nr 10 AM-21 obręb 
Pracze Odrzańskie,  
dz. nr 3 AM-12 obręb 
Rędzin,                    
dz. nr 1 AM-13 obręb 
Rędzin,                   
dz. nr 4 AM-2 obręb 
Świniary,                 
dz. nr 3/12 AM-7 obręb 
Świniary,                   
dz. nr 3 AM-23 obręb 
Świniary,                
dz. nr 205 obręb 
Paniowice,                      
dz. nr 328 obręb 
Kotowice. 
 
inne siedliska 
zidentyfikowane w 
obszarze  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       



 

 

9. 1084  
Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 
 
 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Zachowanie 
siedlisk. 

Zachowanie i utrzymanie stanowisk 
gatunków i potencjalnych miejsc ich 
rozwoju, poprzez pozostawienie 
zasiedlonych drzew lub drzew z widocznymi 
wypróchnieniami do naturalnej śmierci i 
rozpadu, z wyłączeniem sytuacji 
stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub 
mienia ludzkiego. 

50a,f,i,  451b,     452a, 
c, f, h, 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 5b, 
18, 20, 21; 
dz. nr 3 AM-8 obręb 
Pracze Odrzańskie, 
 
dz. nr 9 AM-1 obręb 
Świniary,              
 
 
 
dz. nr 3 AM-23 obręb 
Świniary,              
 
dz. nr 11 AM-21 obręb 
Pracze Odrzańskie 

2014-2023 0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu  
 
 
 
 
Wojewódzki 
Konserwator 
Zabytków/właściciel
e 
 
Urząd Miejski 
Wrocławia 
 
Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie 
realizacji 
działań 
ochronnych. 

Monitoring przeprowadzić jako monitoring 
stanu zachowania populacji oraz siedlisk 
gatunku - według parametrów i wskaźników 
opracowanych w ramach PMŚ. 

50a,f,i,  451b,     452a, 
c, f, h, 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 

W 
dziesiątym 
roku 
obowiązywa

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 



 

 

 Śląskie 
 
dz. nr 9 AM-1 obręb 
Świniary,  dz. nr 3 AM-
23 obręb Świniary,  dz. 
nr 3 AM-8 obręb Pracze 
Odrzańskie,  
dz. nr 11 AM-21 obręb 
Pracze Odrzańskie 
 

nia planu. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

10. 1086  
Zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Zwiększenie 
zasobów 
martwego 
drewna 

Zwiększenie zasobów martwego drewna w 
ilości od 2 – 9 sztuk na hektar drewna 
leżącego lub stojącego o pierśnicy powyżej 
0,3 m w różnych klasach rozkładu. 
 - nie usuwanie wywrotów i złomów z 
wyłączeniem sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 
ludzkiego i w przypadku konieczności 
wykonania cięć sanitarnych.  
 - pozostawianie martwych drzew stojących, 
 - nie usuwanie drzew dziuplastych i 
próchniejących 
 - nie korowanie drzew leżących. 

Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1, 
2, 3, 4 

do 2023 r. 0 Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Sprawdzenie Sprawdzenie czy działanie realizowane jest Lasy Gminne Miasta W 2 Organ sprawujący 



 

 

realizacji 
działań 
ochronnych. 

zgodnie z zapisami planu. Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1, 2 

dziewiątym 
roku 
obowiązywa
nia planu. 

nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie parametrów 
populacji i siedliska. 

Cały obszar Natura 
2000. 

do końca 
2016 

7 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

11. 1088  
Kozioróg dębosz 
Cerambyx cerdo 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Zachowanie 
siedlisk. 

Zachowanie i utrzymanie stanowisk 
gatunków i potencjalnych miejsc ich 
rozwoju, poprzez pozostawienie 
zasiedlonych drzew lub drzew z widocznymi 
wypróchnieniami do naturalnej śmierci i 
rozpadu, z wyłączeniem sytuacji 
stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub 
mienia ludzkiego. 

449c, h, 450a,f,i, 451b,     
451c,  452a, c, f, h, 
456o, 552a,f, i, l 
- obręb Oborniki 
Śląskie, Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
9k - obręb Miękinia, 
Nadleśnictwo Miękinia 
 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 5b, 
18, 20, 21; 
dz. nr 3 AM-8 obręb 
Pracze Odrzańskie 
 
dz. nr 9 AM-1 obręb 
Świniary,                

2014-2023 0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 
 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej we 
Wrocławiu  
 
 
 
 
Wojewódzki 
Konserwator 



 

 

 
 
 
dz. nr 3 AM-23 obręb 
Świniary, 
               
dz. nr 1/1 AM-6 obręb 
Świniary,            
 
 
 
dz. nr 11 AM-21 obręb 
Pracze Odrzańskie,  
 
 
dz. nr 4/2 AM-12 obręb 
Pracze Odrzańskie, dz. 
nr 1265 obręb Uraz 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

Zabytków/właściciel
e 
 
Urząd Miejski 
Wrocławia 
 
Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu 
 
Agencja 
Nieruchomości 
Rolnych 
 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Sprawdzenie 
realizacji 
działań 

Monitoring przeprowadzić jako monitoring 
stanu zachowania populacji oraz siedlisk 
gatunku - według parametrów i wskaźników 
opracowanych w ramach PMŚ. 

449c, h, 450a,f,i, 451b,     
451c,  452a, c, f, h, 
456o, 552a,f, i, l 
- obręb Oborniki 
Śląskie, Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
 
9k - obręb Miękinia, 
Nadleśnictwo Miękinia 
 
dz. nr 9 AM-1 obręb 
Świniary,  dz. nr 3 AM-
23 obręb Świniary, dz. 
nr 1/1 AM-6 obręb 
Świniary,            
dz. nr 3 AM-8 obręb 
Pracze Odrzańskie,  

W 
dziesiątym 
roku 
obowiązywa
nia planu. 

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 



 

 

dz. nr 11 AM-21 obręb 
Pracze Odrzańskie,  
dz. nr 4/2 AM-12 obręb 
Pracze Odrzańskie, dz. 
nr 1265 obręb Uraz 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

12. 1145  
Piskorz  
Misgurnus fossilis 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie parametrów 
populacji i siedliska. 

Wszystkie cieki, rowy i 
starorzecza w 
granicach obszaru 
Natura 2000. 

Do końca 
2016 

10 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

13. 1146  
Koza złotawa 
Sabanejewia aurata 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



 

 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie parametrów 
populacji i siedliska. 

Rzeka Widawa Do końca 
2016 

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

14. 1166  
Traszka grzebieniasta  
Triturus cristatus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie parametrów 
populacji i siedliska. 

Cały obszar Natura 
2000 

Do końca 
2016 

5 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

15. 1308  
Mopek  
Barbastella 
barbastellus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



 

 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie stopnia 
wykorzystania obszaru Natura 2000 oraz 
jego znaczenia dla gatunków. 
Potencjalne siedliska (miejsca żerowania, 
szlaki migracji lub przemieszczania) w 
granicach całego obszaru. 

Cały obszar Natura 
2000. 

do końca 
2016 

4 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

16. 1318  
Nocek łydkowłosy  
Myotis dasycneme 
 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie stopnia 
wykorzystania obszaru Natura 2000 oraz 
jego znaczenia dla gatunków. 
Potencjalne siedliska (miejsca żerowania, 
szlaki migracji lub przemieszczania) w 
granicach całego obszaru. 

Cały obszar Natura 
2000. 

do końca 
2016 

4 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

17. 1324  Nr Działania związane z ochroną czynną 



 

 

Nocek duży  
Myotis myotis 
 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w okresie pierwszych 
trzech lat obowiązywania planu badań 
mających na celu określenie stopnia 
wykorzystania obszaru Natura 2000 oraz 
jego znaczenia dla gatunków. 
Potencjalne siedliska (miejsca żerowania, 
szlaki migracji lub przemieszczania) w 
granicach całego obszaru. 

Cały obszar Natura 
2000. 

do końca 
2016 

4 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

18. 1337  
Bóbr europejski  
Castor fiber 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  Kompensacja Wykonanie przekopów w dwóch istniejących 
półwyspach w korycie rzeki Odry powyżej 
stopnia Brzeg Dolny w celu stworzenia wysp 
Okresowe wahania wody poprzez 
sterowanie poziomem wód w rzece Odrze 
powyżej stopnia w Brzegu Dolnym.  
Powyższe działania wykonywane w ramach 
kompensacji przyrodniczej dla zadania B2.6 
„Przebudowa koryta Odry na odcinku od 
mostów kolejowych Poznańskich do ujścia 
Widawy” w ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 

dz. ew.  nr 166 - obręb 
Jodłowice, gm. Brzeg 
Dolny  
dz. ew. nr 108/6 - obręb 
Prężyce, gm. Miękinia 

 

 Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu / 
wykonawca prac w 
ramach 
modernizacji 
Wrocławskiego 
Węzła Wodnego 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Aktualizacja 
SDF 

Nadanie gatunkowi oceny ogólnej C. SDF - 0 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

19. 1355  
Wydra  
Lutra lutra 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  Kompensacja Wykonanie przekopów w dwóch istniejących 
półwyspach w korycie rzeki Odry powyżej 
stopnia Brzeg Dolny w celu stworzenia wysp 
Okresowe wahania wody poprzez 
sterowanie poziomem wód w rzece Odrze 
powyżej stopnia w Brzegu Dolnym.  
Powyższe działania wykonywane w ramach 
kompensacji przyrodniczej dla zadania B2.6 
„Przebudowa koryta Odry na odcinku od 
mostów kolejowych Poznańskich do ujścia 
Widawy” w ramach modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 

dz. ew.  nr 166 - obręb 
Jodłowice, gm. Brzeg 
Dolny  
dz. ew. nr 108/6 - obręb 
Prężyce, gm. Miękinia 

 

 Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu / 
wykonawca prac w 
ramach 
modernizacji 
Wrocławskiego 
Węzła Wodnego 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       



 

 

20. 1037 
Trzepla zielona  
Ophiogomphus 
cecilia 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Aktualizacja 
SDF 

Aktualizacja Standardowego Formularza 
Danych polegająca na dodaniu gatunku - 
stwierdzono występowanie w „obszarze 
Natura 2000’ 

SDF - 0 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań 
ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 
monitoringowy

ch 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce Podmiot 
odpowiedzialny 

Szac. 
koszt 

(w tys. 
zł) 

1. 3150 
Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 
Nympheion i 
Potamion 

Zachowanie 
siedliska w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Powierzchnia 
siedliska 

 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
płatów siedliska 
w Obszarze. 

W  piątym i 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska  

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 

2. 3270  
Zalewane muliste 
brzegi rzek 

Zachowanie 
siedliska w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Powierzchnia 
siedliska 

 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
płatów siedliska 
w Obszarze. 

W  piątym i 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 

3. 6430  
Ziołorośla górskie 
(Adenostylion 
alliariae)  
i ziołorośla 
nadrzeczne 
(Convolvuletalia 
sepium) 

Zachowanie 
siedliska w 
Obszarze w 
niepogorszonym 
stanie (co 
najmniej U1). 

Powierzchnia 
siedliska 

 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
płatów siedliska 
w Obszarze. 

W  piątym i 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

2 



 

 

4. 6440  
Łąki selemicowe 
(Cnidion dubii) 

Zachowanie lub 
odtworzenie 
siedliska i 
poprawa jego 
stanu (do stanu 
U1)  poprzez 
ochronę czynną – 
ekstensywne 
użytkowanie 
łąkarskie oraz 
modyfikację 
metod 
gospodarowania. 

Powierzchnia 
siedliska 

 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
płatów siedliska 
w Obszarze. 
 

W 9 roku 
obowiązywania 
planu, 
jednokrotnie w 
okresie 
czerwiec-
sierpień. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 



 

 

6. 9170  
Grąd 
środkowoeuropejski i 
subkontynentalny  
(Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

Zachowanie 
siedliska i 
poprawa jego 
stanu (głównie w 
zakresie 
wskaźników: 
udział graba, 
martwe drewno) 
poprzez 
modyfikację 
metod 
gospodarowania. 

Ograniczenie 
ekspansji obcych 
gatunków 
inwazyjnych runa. 

Powierzchnia 
siedliska 
 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Sprawdzanie 
wybranych 
wydzieleń 
leśnych (we 
wszystkich 
płatach 
siedliska) na 
łącznej 
powierzchni nie 
mniejszej niż 35 
% powierzchni 
płatów siedliska, 
w granicach 
których 
położone są 
monitorowane 
wydzielenia. Do 
monitoringu 
należy wybrać 
wydzielenia 
inne niż 
monitorowane 
w ramach 
monitoringu 
realizacji działań 
ochronnych. 

W dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

W losowo wybranych 
wydzieleniach 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 

7. 91E0 
Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) 

Zachowanie 
siedliska w 
Obszarze w 
niepogorszonym 
stanie (co 
najmniej U1). 

Powierzchnia 
siedliska 
 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
płatów siedliska 
w Obszarze. 

W dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 



 

 

8. 91F0  
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

Zachowanie 
siedliska i 
poprawa jego 
stanu (głównie w 
zakresie 
wskaźników: 
gatunki 
dominujące, 
martwe drewno) 
poprzez 
modyfikację 
metod 
gospodarowania. 

Ograniczenie 
ekspansji obcych 
gatunków 
inwazyjnych runa. 

Powierzchnia 
siedliska 
 
Struktura i 
funkcje 
 
Perspektywy 
ochrony  

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Sprawdzanie 
wybranych 
wydzieleń 
leśnych (we 
wszystkich 
płatach 
siedliska) na 
łącznej 
powierzchni nie 
mniejszej niż 35 
% powierzchni 
płatów siedliska, 
w granicach 
których 
położone są 
monitorowane 
wydzielenia. Do 
monitoringu 
należy wybrać 
wydzielenia 
inne niż 
monitorowane 
w ramach 
monitoringu 
realizacji działań 
ochronnych. 

W dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

W losowo wybranych 
wydzieleniach 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 



 

 

9. 6169  
Przeplatka maturna 
Euphydryas maturna  

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźników:) 
poprzez ochronę 
czynną i zmianę 
sposobu 
gospodarowania. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wybranych 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
lub  dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu, 

Wydzielenia: 7a, 9i, 
9o,p, 12l, 14a – obręb 
Miękinia, Nadleśnictwo 
Miękinia 
 
Wydzielenia: 448a, 
449a-g, 450a-c, f-i, 
452a, c-f, h-j, 456g, i, j - 
obręb Oborniki Śląskie, 
Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie 
 
Lasy Gminne Miasta 
Wrocław - Las 
Rędziński oddziały: 1h, 
5b, 9g, 14b, 18d, f, 21a 
 
dz. nr. 4 AM-13 obręb 
Pracze Odrzańskie, 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 

10. 6177  
Modraszek telejus  
Phengaris teleius  

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźników 
izolacja i 
dostępność roślin 
żywicielskich) 
poprzez ochronę 
czynną. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

Dwukrotnie (w 
miesiącach 
czerwiec – 
sierpień) w 
dziewiątym lub 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 

11. 1060  
Czerwończyk 
nieparek  
Lycaena dispar  

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźników 
izolacja i baza 
pokarmowa) 
poprzez ochronę 
czynną. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

Dwukrotnie (w 
miesiącach 
czerwiec – 
sierpień) w 
dziewiątym lub 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 



 

 

12. 6179  
Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous  

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźników 
izolacja i 
dostępność roślin 
żywicielskich) 
poprzez ochronę 
czynną. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

Dwukrotnie (w 
miesiącach 
czerwiec – 
sierpień) w 
dziewiątym lub 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 

13. 1074  
Barczatka kataks 
Eriogaster catax  

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze w 
niepogorszonym 
stanie. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 

14. 1084  
Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita  

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźnika: liczba 
zasiedlonych 
drzew) poprzez 
modyfikację 
metod 
gospodarowania. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

2,5 

15. 1086  
Zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinus 

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźników: ilość 
i jakość martwego 
drewna) poprzez 
modyfikację 
metod 
gospodarowania. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym i 
dziesiątym roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

2 



 

 

16. 1088  
Kozioróg dębosz 
Cerambyx cerdo  

Zachowanie 
siedlisk gatunku i 
poprawa ich stanu 
(w zakresie 
wskaźników: 
liczba 
zasiedlonych 
drzew i potencjał 
siedliska) poprzez 
modyfikację 
metod 
gospodarowania. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

2,5 

17. 1130  
Boleń  
Aspius aspius 
 

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym  
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 

18. 1145  
Piskorz 
 Misgurnus fossilis  
 

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy w 
zakresie 
parametrów 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym  
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

We wszystkich 
siedliskach gatunku w 
obszarze Natura 2000 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 



 

 

19. 1146  
Koza złotawa  
Sabanejewia aurata 
  

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy w 
zakresie 
parametrów 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym  
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

Odcinek rzeki Widawy 
w granicach obszaru 
Natura 2000. 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 

20. 1149  
Koza  
Cobitis taenia  

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym  
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

Odcinek rzeki Widawy 
w granicach obszaru 
Natura 2000. 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 

21. 5339  
Różanka  
Rhodeus amarus  

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym  
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 

22. 6144 
Kiełb bialopłetwy 
Romanogobio 
albipinnatus  

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym  
lub dziesiątym 
roku 
obowiązywania 
planu 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 

23. 1166  
Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus  

Uzupełnienie 
stanu wiedzy w 
zakresie 
parametrów 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 



 

 

24. 1188  
Kumak nizinny  
Bombina bombina 

Zachowanie 
siedlisk gatunku w 
Obszarze we 
właściwym stanie. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wszystkich 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 

25. 1308  
Mopek  
Barbastella 
barbastellus 
  

Uzupełnienie 
stanu wiedzy w 
zakresie 
parametrów 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wybranych 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 

26. 1318  
Nocek łydkowłosy  
Myotis dasycneme  
 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy w 
zakresie 
parametrów 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wybranych 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 

27. 1324  
Nocek duży  
Myotis myotis  
 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy w 
zakresie 
parametrów 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wszystkie 
zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Monitoring 
stanu 
zachowania 
wybranych 
siedlisk gatunku 
w Obszarze. 

W  dziewiątym 
roku 
obowiązywania 
planu. 

Wszystkie płaty 
siedliska 

Organ 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5 

 

 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych  

W trakcie opracowywania planu nie zostały zidentyfikowane wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych. 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie zaistniały przesłanki sporządzenia planu ochrony dla całości lub części obszaru Natura 2000.  

 



 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt zaktualizowanego SDF stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 
 
Warstwa shp projektowanych zmian granic obszaru stanowi część danych GIS do niniejszej dokumentacji 
 

 

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic 
obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Plik PDF mapy i wektorowa warstwa informacyjna GIS Uzasadnienie merytoryczne dla wprowadzonych zmian 
 Powiększenie jako działanie w ramach kompensacji przyrodniczej dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 
A8 



 

 

 Powiększenie w celu objęcia ochroną cennego siedliska kozioroga dębosza i 
pachnicy dębowej. 

 Powiększenie w celu objęcia ochroną dobrze wykształconego siedliska 
przyrodniczego 91E0, oraz siedlisk bobra, piskorza, barczatki kataks, 
modraszków. 

 Powiększenie w celu objęcia ochroną dobrze wykształconego siedliska 
przyrodniczego 91E0, oraz siedlisk bobra, 

Powiększenie w celu objęcia ochroną dobrze wykształconego siedliska 
przyrodniczego 6410, oraz siedlisk modraszków. 



 

 

 

Powiększenie w celu objęcia ochroną całości płatów siedliska 91F0 oraz licznych 
siedlisk barczatki kataks i tym samym włączenia w granice Obszaru terenu 
międzywala po wybudowaniu nowego wału przeciwpowodziowego. 

 

     

Zmiana granicy polegająca na wyłączeniu z granic obszaru części działki nr 201 obręb 
Paniowice  wynika z faktu, iż jest to teren wojskowy otoczony betonowym murem . 
Fakt ten powoduje brak możliwości swobodnego dostępu i prowadzenia obserwacji lub 
badań inwentaryzacyjnych bądź monitoringowych . W obrębie proponowanej do 
wyłączenia działki zidentyfikowano płat siedliska 3150. 
Wyłączenie tego terenu z granic obszaru nie spowoduje zmniejszenia powierzchni tego 
siedliska w obszarze. Według danych sprzed prac nad pzo dla Obszaru powierzchnia 
siedliska w obszarze wynosiła niecałe 9 ha. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 
ramach pzo i zaktualizowaniu SDF powierzchnia tego siedliska w obszarze wzrosła do 
około 17 ha. 



 

 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

1 Uwaga dotycząca uzupełnienia dokumentacji w tabeli 2.5 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

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. 

2 Uwaga dotycząca 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. 

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

Nie uwzględniono.  
Projekt planu zadań ochronnych został wykonany 
zgodnie z szablonem dokumentu opracowanym na 
potrzeby projektu. 

 
Moduł B 

  

3 Zmiana opisu zagrożenia dla siedliska ekstensywnie użytkowane 
łąki świeże (6510) na zapis o brzmieniu „Nie identyfikowano 
zagrożeń dla siedliska ponieważ w trakcie prac terenowych nie 
odnaleziono siedliska w granicach obszaru Natura 2000”, 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Nie uwzględniono ponieważ siedlisko występuje i 
zostało odnalezione w obszarze Natura 2000 w 
trakcie prac terenowych. 

4 Zmiana opisu zagrożenia dla gatunków bóbr (1337), wydra (1355) 
na zapis o brzmieniu „Nie identyfikowano zagrożeń dla siedliska 
ponieważ w trakcie prac terenowych nie odnaleziono siedliska w 
granicach obszaru Natura 2000”, 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Nie uwzględniono ponieważ gatunki występują w 
obszarze Natura 2000, a ich występowanie zostało 
potwierdzone w trakcie prac terenowych. 

5 Zmiana opisu zagrożeń dla gatunków nietoperzy 1308, 1318, 1324  Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Uwzględniono uwagę – 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.” 

6 Uwagi dotyczące kozy złotawej (1146) Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Uwzględniono – poprzez dodanie celu ochrony: 
„Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów 
populacji i siedliska gatunku.” 

7 Uwagi dotyczące stanu zachowania populacji traszki 
grzebieniastej i kumaka nizinnego 

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

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. 
- 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 

8 Wniosek dotyczący nie wykreślania trzepli zielonej z listy 
przedmiotów ochrony 

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

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. 

9 Uwaga dotycząca nie usuwania z listy przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000 bobra i wydry 

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

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. 

10 Uwaga, iż brakuje zidentyfikowania potencjalnego zagrożenia dla 
motyli – modraszków, związanego z koszeniem łąk w okresie 
składania jaj  

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

Uwzględniono– poprzez dodanie zagrożenia jako 
zagrożenie potencjalne. 



 

 

i żerowania gąsienic 

11 Uwaga dotycząca pozostawienia siedliska 6510 jako przedmiotu 
ochrony w obszarze Natura 2000 

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

Nie uwzględniono  
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. 

12 Wniosek 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, 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Nie uwzględniono, jednocześnie uzupełniając opis 
zagrożenia o frazę w brzmieniu: „J03.01 - zagrożenie 
związane jest z prowadzeniem w przeszłości (często 
jeszcze w pierwszej połowie XX wieku) 
nieprawidłowej – z punktu widzenia zachowania 
właściwego stanu siedliska - gospodarki leśnej i 
związanych z nią: (…)” 

13 Wniosek 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 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Nie uwzględniono ponieważ w trakcie prac 
terenowych w ramach PZO zjawisko takie 
stwierdzono na gruncie. 



 

 

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 

14 Wniosek o zmianę klasyfikacji zagrożenia ,,I01 obce gatunki 
inwazyjne", opisanego jako związane z występowaniem w 
niektórych płatach siedliska obcych geograficznie gatunków drzew 
(dąb czerwony, robinia) 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Nie uwzględniono, ponieważ klasyfikacja zagrożenia 
oraz jego tytuł zostały określone zgodnie z 
podręcznikiem PIK. 

15 Wniosek 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. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

1. Nie uwzględniono ponieważ 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. 

16 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 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono – 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.” 

17 Wniosek 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 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Nie uwzględniono 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 



 

 

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, 

pierwszej połowie XX wieku) nieprawidłowej – z 
punktu widzenia zachowania właściwego stanu 
siedliska - gospodarki leśnej i związanych z nią: (…)” 

18 Wniosek dotyczący przeplatki maturny (6169), o przeniesienie z 
istniejącego na potencjalne zagrożenia B02.02 wycinka lasu 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono  

19 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 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono  

 
Moduł C 

  

20 Uwaga dotycząca uzupełnienia załączników mapowych oraz opisu 
obszaru. 

Dolnośląski Ruch Ochrony 
Przyrody 

Uwzględniono – 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. 

21 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, 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Nie uwzględniono, 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 %)(…)” 

22 Wnioski dotyczące siedlisk 9170, 91F0, o wykreślenie lub 
przeredagowanie opisu działania ochronnego Naturalna 
regeneracja drzewostanów 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono - 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” 

23 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” 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono - 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.” 

24 Uwagi dotyczące siedlisk 9170, 91F0, odnoszące się do działania 
opisanego jako Zwiększenie zróżnicowania struktury pionowej i 
przestrzennej drzewostanu 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono – 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 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. 

25 Wnioski dotyczące siedlisk 9170, 91F0, o całkowite wykreślenie 
zadania określonego jako „Nie prowadzenie prac związanych z 
pozyskaniem drewna w okresie wegetacyjnym (od początku 
kwietnia do końca października)”. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono. 
 

26 Wniosek dotyczący przeplatki maturny (6169) o przeredagowanie 
sformułowania działania ochronnego „Dokonanie nasadzeń kaliny 
koralowej w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie stref 
okrajkowych siedlisk gatunku” 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono - 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.” 

27 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” 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we 
Wrocławiu 

Uwzględniono – poprzez wyszczególnienie 
konkretnych wydzieleń leśnych jako obszar wdrażania 
działania ochronnego. 

28 Uwaga dotycząca uzupełnienia zapisu dotyczącego działania 
ochronnego dla gatunków o kodach 6177, 6179, 1060. 

Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Wrocławiu 

Uwzględniono – poprzez przeredagowanie treści 
zapisu działania ochronnego i nadanie mu brzmienia:  
„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. 

 

 

 


