
Wersja robocza przygotowana przez wykonawcę PZO do prac warsztatowych 
Zespołu Lokalnej Współpracy

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr …
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu z dnia …………………….…r. 

Identyfikacja istniejących i  potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych  oraz  gatunków roślin i  zwierząt  i  ich  siedlisk  będących przedmiotami
ochrony

Przedmiot
ochrony

Zagrożenia Opis zagrożenia

6110 Skały 
wapienne i 
neutrofilne z 
roślinnością 
pionierską 
(Alysso-Sedion)

Zagrożenia istniejące:

G05.01 Wydeptywania, 
nadmierne użytkowanie

Wydeptywanie, biwakowanie, wzmożony ruch 
turystyczny na grzbiecie Raduni powodują 
mechaniczne niszczenie roślin i runi.

K.02 – ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja

Powolne zarastanie powierzchni siedliska nalotem 
drzew i krzewów, co powoduje zmianę składu 
gatunkowego a tym samym właściwości siedliska.

6190 Murawy 
naskalne z 
kostrzewą bladą 
(Asplenio 
septentrionalis-
Festucion 
pallentis) na 
podłożach 
bezwapiennych

Zagrożenia istniejące:

G05.01 Wydeptywania, 
nadmierne użytkowanie

Wydeptywanie, biwakowanie, wzmożony ruch 
turystyczny powodują mechaniczne nieszczanie roślin i
runi.

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

Zagrożenia istniejące:

G05.01 Wydeptywania, 
nadmierne użytkowanie

Wydeptywanie, biwakowanie, wzmożony ruch 
turystyczny powodują mechaniczne nieszczanie roślin i
runi.

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja)

W miejsca muraw wchodzą zarośla drzew i krzewów.

K04.01 Konkurencja Konkurencja o światło z gatunkami drzewiastymi i 
krzewiastymi. W wyniku zacieniania giną stanowiska 
gatunków charakterystycznych muraw 
kserotermicznych.

G05.04 Wandalizm Nielegalne palenie ognisk, wypalanie roślinności 

E03.01 Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych/ obiektów 
rekreacyjnych.

Wyrzucanie śmieci, odpadów w kamieniołomach, 
zapadliskach. Dotyczy zwłaszcza obiektów 
sąsiadujących z zabudową rekreacyjną.
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Przedmiot
ochrony

Zagrożenia Opis zagrożenia

6410 
Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe 
(Molinion)

Zagrożenia istniejące:

A03.03 Zaniechanie /
brak koszenia

Zaniechanie koszenia. Brak koszenia prowadzi do 
rozprzestrzeniania się gatunków wysokich, 
szerokolistnych traw i turzyc oraz nalotu drzew i 
krzewów. Wycofują się gatunki charakterystyczne łąk 
trzęślicowych, przez co siedlisko traci swój charakter. 
W późniejszym stadium, dochodzi do całkowitego 
wypadania gatunków runi, przez co odtworzenie 
sieldiska staje się niemożliwe. W ten sposób zmniejsza
się areał łąk trzęślicowych.

G05.07 Niewłaściwie
realizowane działania
ochronne lub ich brak

Niewłaściwie określone i realizowane działania 
ochronne doprowadziły do zaniku większej części 
siedliska z powodu braku regularnego 
koszenia/wypasu oraz nie usuwania nalotu drzew i 
krzewów. Proces zarastania trwa.

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

Zagrożenia potencjalne:

I01 Obce gatunki 
inwazyjne

W ziołoroślach rozprzestrzeniają się gatunki inwazyjne 
obcego pochodzenia, takie jak rdestowiec 
ostrokończysty Reynoutria japonica i niecierpek 
gruczołowaty Impatiens glandulifera, co prowadzi do 
degeneracji siedliska.

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

Zagrożenia istniejące:

A03.03 Zaniechanie / 
brak koszenia
A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu

Pozostałe fragmenty siedliska zarosły drzewami i 
nkrzewami oraz roślinnością ruderalną. Nastąpiła 
całkowita utrata właściwości siedliska na skutek 
całkowitej zmiany składu gatunkowego.

E01.02 nieciągła 
zabudowa miejska

W miejscu łąk świeżych powstała zabudowa domków 
jednorodzinnych

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

Zagrożenia istniejące:

X Brak zagrożeń i 
nacisków

8150 
Środkowoeurope
jskie wyżynne 
piargi i gołoborza
krzemianowe

Zagrożenia istniejące:

K.02.01 sukcesja 
roślinności leśnej
K.04.01 konkurencja o
światło

Naturalny proces powolnego odkładania materii 
organicznej na gołoborzach i wkraczania boru.
Ze względu na niewielką powierzchnię gołoborzy 
okalający je las w znacznym stopniu zacienia 
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Przedmiot
ochrony

Zagrożenia Opis zagrożenia

powierzchnie kamienisk.

Zagrożenia potencjalne:

K.02 – ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja

Stanowiska otoczone lasem mogą być zagrożone 
powolnym odkładaniem się materii organicznej, co 
spowoduje wkraczanie gatunków leśnych.

8220 Ściany 
skalne i urwiska 
krzemianowe ze 
zbiorowiskami  z 
Androsacion 
vandelii

Zagrożenia istniejące:

K02.02 Nagromadzenie 
materii organicznej

Na części stanowisk otoczonych lasem, w obrębie skał 
powoli odkłada się materia organiczna, która powoduje
ograniczenia w rozwoju roślinności właściwej dla 
siedliska.

Zagrożenia potencjalne:

G05.01 Wydeptywania, 
nadmierne użytkowanie

Obszar stanowi atrakcyjne turystycznie miejsce. 
Możliwa jest intensyfikacja eksploracji obszaru. 
Turystyka piesza jest w obszarze bardzo popularna, 
dlatego siedliska położone przy szlakach mogą być 
narażone na zniszczenia mechaniczne oraz 
zaśmiecanie. 

G01.04.01 Turystyka 
górska i wspinaczka

9110 Kwaśne 
buczyny (Luzulo-
Fagenion)

Zagrożenie istniejące:

B02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 
drzew

Usuwanie martwych drzew i martwego drewna o 
małych wymiarach

9130 Żyzne 
buczyny 
(Dentario 
glandulosae-
Fagenion, Galio 
odorati-
Fagenion)

Zagrożenie istniejące:

B02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 
drzew

Usuwanie martwych drzew i martwego drewna

9170 Grąd 
środkowoeuro-
pejski i 
subkontynenta-
lny (Galio-
Carpinetum i 
Tilio-
Carpinetum)

Zagrożenie istniejące:

B02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 
drzew

Usuwanie martwych drzew i martwego drewna

9180 Jaworzyny   
i lasy klonowo-
lipowe na stokach 
i zboczach (Tilio 
plathyphyllis-
Acerion 
pseudoplatani)

Zagrożenie istniejące:

I01 Obce gatunki 
inwazyjne

W obręb siedliska występuje gatunek inwazyjny obcego 
pochodzenia (powszechnie występujący i zadomowiony 
w obrębie część siedlisk leśnych w obszarze) – 
niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.

Zagrożenia potencjalne:
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Przedmiot
ochrony

Zagrożenia Opis zagrożenia

G01.02 Turystyka piesza, 
jazda konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych

Potencjalnym zagrożeniem może być wzrost 
niekontrolowanej penetracji lasów w pobliżu szlaków 
turystycznych. 

9190 Kwaśne 
dąbrowy 
(Quercetea robori-
petraeae)

Zagrożenia istniejące:

B02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 
drzew

Usuwanie martwych drzew i martwego drewna

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

Zagrożenia istniejące:

I01 Obce gatunki 
inwazyjne

Wzdłuż rzek rozprzestrzeniają się gatunki inwazyjne 
takie jak niecierpek drobnokwiatowy, klon jesionolistny.

Zagrożenia potencjalne:

B02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 
drzew

Usuwanie martwych drzew i martwego drewna, 
„sprzątanie” zmniejsza liczbę i powierzchnie dostępnych
siedlisk dla ksylobiontów.

91I0 Ciepłolubne 
dąbrowy 
(Quercetalia 
pubescenti-
petraeae)

Zagrożenia potencjalne:

L09 Pożar (naturalny) Ponieważ siedlisko występuje na suchych i 
nasłonecznionych stokach, ryzyko wystąpienia pożaru 
jest duże.

G05.04 Wandalizm Nielegalne palenie ognisk na sąsiadujących polanach 
może spowodować pożar.

4096 Mieczyk 
błotny Gladiolus 
palustris

Zagrożenia istniejące:

A03.03 Zaniechanie / brak
koszenia
A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu

Brak gospodarki łąkarskiej, zbyt późne koszeni lub 
zaniechanie koszenia spowodowały znaczną utratę 
areału siedliska dostępnego dla mieczyka oraz znaczne 
nasilenie konkurencji ze strony wysokich traw i turzyc, 
które zdominowały znaczne powierzchnie łąk, 
uniemożliwiając reprodukcję i dyspersję mieczyka.

K04.01 Konkurencja Konkurencja o światło wynikająca z zarastania trawami 
szerokolistnymi i podrostem drzew i krzewów.

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja)

Sukcesja lasu powoduje zmniejszanie areału siedliska 
potencjalnie dostępnego dla gatunku 

J03.01 Zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliska

Siedlisko traci charakter użytku zielonego, zarasta 
wysokimi trawami i turzycami zwiększającymi 
konkurencję o zasoby glebowe i światło, stąd 
niemożliwa jest rekrutacja w drodze rozmnażania 
generatywnego oraz kolonizacja nowych areałów na 
drodze rozmnażania wegetatywnego.
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Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr …
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu z dnia …………………………r. 

Cele działań ochronnych

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych

1. 6110 Skały wapienne i 
neutrofilne z 
roślinnością pionierską 
(Alysso-Sedion)

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.
2. Ograniczenie negatywnego wpływu antropopresji na siedlisko.

2. 6210 Murawy 
kserotermiczne 
(Festuco-Brometea) - 
priorytetowe są tylko 
murawy z istotnymi 
stanowiskami 
storczyków

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.
2. Ograniczenie negatywnego wpływu antropopresji na siedlisko.

3. 6190 Murawy naskalne 
z kostrzewą bladą 
(Asplenio 
septentrionalis-
Festucion pallentis) na 
podłożach 
bezwapiennych

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.
2. Ograniczenie negatywnego wpływu antropopresji na siedlisko.

4. 6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion)

1. Odtworzenie właściwej gospodarki łąkarskiej
2. Powstrzymanie zarastania łąk w wyniku sukcesji roślinności

5. 6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia 
sepium)

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.
2. Poprawa struktury i funkcji siedliska poprzez usuwanie gatunków 
obcych geograficznie i zanieczyszczeń.

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

1. Zachowanie lub odtworzenie siedliska i poprawa jego stanu 
poprzez ochronę czynną – ekstensywne użytkowanie łąkarskie lub 
łąkarsko-pastwiskowe.

7. 7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk

Nie planuje się

8. 8150 
Środkowoeuropejskie 
wyżynne piargi i 
gołoborza krzemianowe

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.

9. 8220 Ściany skalne i 
urwiska krzemianowe ze
zbiorowiskami  z 

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.
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Androsacion vandelii

10. 9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fagenion)

1. Poprawa struktury i funkcji siedliska poprzez odtworzenie właściwej
stratygrafii i struktury wiekowej drzewostanu

2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości martwego drewna w celu 
odtworzenia niszy ksylobiontów

11. 9130 Żyzne buczyny 
(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-
Fagenion)

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.
2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości martwego drewna w celu 
odtworzenia niszy ksylobiontów

12. 9170 Grąd 
środkowoeuro-pejski i 
subkontynenta-lny 
(Galio-Carpinetum i 
Tilio-
Carpinetum)

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie
2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości martwego drewna w celu 
odtworzenia niszy ksylobiontów

8. 9180 Jaworzyny   i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 
(Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudoplatani)

1. Ograniczenie presji ruchu turystycznego celem minimalizacji 
ekspansji gatunków inwazyjnych.

2. Utrzymanie właściwego stanu zachowania siedliska poprzez 
utrzymanie/odtworzenie stratygrafii i struktury wiekowej drzewostanu

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

1. Poprawa struktury i funkcji siedliska poprzez odtworzenie właściwej
stratygrafii i struktury wiekowej drzewostanu
2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości martwego drewna w celu 
odtworzenia niszy ksylobiontów

10. 91I0 Ciepłolubne 
dąbrowy (Quercetalia 
pubescenti-petraeae)

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie.

2. Ograniczenie zagrożeń wynikających z antropopresji i wandalizmu.

11. 9190 Kwaśne dąbrowy 
(Quercetea robori-
petraeae)

1. Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie w 
tym ograniczenie presji ze strony zwierzyny łownej (płowej) i ruchu 
turystycznego.
2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości martwego drewna w celu 
odtworzenia niszy ksylobiontów

12. 4096 Mieczyk błotny 
Gladiolus palustris

1. Zachowanie ginącej populacji mieczyka błotnego
2. Zachowanie powierzchni siedliska potencjalnie dostepnej dla 
mieczyka błotnego
3. Odtworzenie właściwej niszy umożliwiającej reprodukcję i 
kolonizację nowych stanowisk.
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Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr …
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
z dnia ……………………….…r. 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot
ochrony

Działanie ochronne Obszar wdrażania
Podmiot odpowiedzialny za

wykonanie

Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 
gospodarowania

6110 Skały 
wapienne i 
neutrofilne z 
roślinnością 
pionierską 
(Alysso-Sedion)

Wycinanie krzewów i podrostu drzew 
zarastających powierzchnie muraw

Stanowisko nr 1, grań Raduni Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK

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

Wycinanie krzewów i podrostu drzew 
zarastających powierzchnie muraw

Na wszystkich stanowiskach Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK

Postawienie tablicy informującej o zakazie 
rozpalania ognisk, nie wyznaczanie szlaków
turystycznych przez powierzchnie muraw

Na stanowisku nr 3 Gmina Sobótka, obręb 
Sulistrowice, Działki ew. 1526/188, 1526/189

Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK

6410 
Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion)

Działania obligatoryjne

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony, 
położonych na trwałych użytkach zielonych

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb 
Sulistrowice Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Właściciele lub zarządcy gruntów 
(rolnicy) których gospodarstwa rolne 
lub jego części położone są na 
obszarze Natura 2000

Ekstensywne użytkowanie kośne trwałych 
użytków zielonych. Jednokrotne koszenie łąki w 
okresie od 1 sierpnia do 30 września.

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb 
Sulistrowice Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Właściciele lub zarządcy gruntów 
(rolnicy) których gospodarstwa rolne 
lub jego części położone są na 
obszarze Natura 2000

Działania fakultatywne
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Przywracanie właściwego stanu siedliska: 
usunięcie nalotu drzew i krzewów w płatach 
siedliska w miejscach z zachowaną roślinnością
łąkową, po wycięciu drzew – karczowanie, aby 
nie dopuścić do odrastania, jednorazowe 
wykoszenie całej działki (w pierwszym roku 
użytkowania)

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb 
Sulistrowice, Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Właściciele lub zarządcy gruntów 
(rolnicy) których gospodarstwa rolne 
lub jego części położone są na 
obszarze Natura 2000 

Ekstensywne  użytkowanie  łąkarskie  bez
nawożenia,  stosowania  chemicznych  środków
ochrony roślin i podsiewu.  Koszenie w terminie
od  15  września  do  31  października,  z
usunięciem  biomasy  poza  teren  siedliska  w
ciągu  14  dni  od  skoszenia  (lub  to  30  dni  w
wypadku  niekorzystnych  warunków
pogodowych).  Koszenie  na  wysokości  10-15
cm;  nie należy kosić okrężnie od zewnątrz  do
środka koszonej powierzchni.

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb 
Sulistrowice, Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Właściciele lub zarządcy gruntów 
(rolnicy) których gospodarstwa rolne 
lub jego części położone są na 
obszarze Natura 2000 

Pozostawianie  40-50%  powierzchni
niewykaszanej  na  działkach,  na  których
występuje siedlisko,  co roku w innym miejscu.
Część  niewykaszana  działek  powinna
obejmować  miejsca  występowania  kosaćca
syberyjskiego  i  mieczyka  dachówkowatego,
mieczyka  błotnego,  a  te  fragmenty  siedliska
mogą być niewykaszane przez 3 lata (te same
części działki).

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb 
Sulistrowice, Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Właściciele lub zarządcy gruntów 
(rolnicy) których gospodarstwa rolne 
lub jego części położone są na 
obszarze Natura 2000 

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

Nie planuje się

11



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

Nie planuje się, siedlisko już nie występuje w 
formie zdolnej do regeneracji

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

Nie planuje się

8150 
Środkowoeuropej
skie wyżynne 
piargi i gołoborza 
krzemianowe

Bierna ochrona obecnego stanu siedliska Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK

8220 Ściany 
skalne i urwiska 
krzemianowe ze 
zbiorowiskami z 
Androsacion 
vandelii

Bierna ochrona obecnego stanu siedliska Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK

9110 Kwaśne 
buczyny (Luzulo-
Fagenion)

Utrzymanie sposobu gospodarki w 
wydzieleniach wyłączonych z użytkowania
W wydzieleniach użytkowanych:
Prowadzenie gospodarki przerębowej, 
pozostawianie części drzewostanu do dalszego 
wzrostu i naturalnej śmierci.
Pozostawianie martwych drzew o długości pnia 
>3m i grubości >50 cm (złomy, wywroty) na 
powierzchniach w ilości minimum 5 sztuk/ha
Pozostawianie na powierzchni martwego 
drewna w ilości > 10% miąższości drzewostanu

Wszystkie stanowiska Nadleśnictwo Miękinia

9170 Grąd 
środkowoeuro-
pejski i 

Pozostawianie martwych drzew o długości pnia 
>3m i grubości >50 cm (złomy, wywroty) na 
powierzchniach w ilości minimum 5 sztuk/ha

Wszystkie stanowiska Nadleśnictwo Miękinia
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subkontynenta-
lny (Galio-
Carpinetum i 
Tilio-
Carpinetum)

Pozostawianie na powierzchni martwego 
drewna w ilości > 10% miąższości drzewostanu

9180 Jaworzyny i
lasy klonowo-
lipowe na stokach
i zboczach (Tilio 
plathyphyllis-
Acerion 
pseudoplatani)

Pozostawianie martwych drzew o długości pnia 
>3m i grubości >50 cm (złomy, wywroty) na 
powierzchniach w ilości minimum 5 sztuk/ha

Pozostawianie na powierzchni martwego 
drewna w ilości > 10% miąższości drzewostanu

Wszystkie stanowiska Nadleśnictwo Miękinia

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

Utrzymanie sposobu gospodarki w 
wydzieleniach wyłączonych z użytkowania
W wydzieleniach użytkowanych:
Prowadzenie gospodarki przerębowej, 
pozostawianie części drzewostanu do dalszego 
wzrostu i naturalnej śmierci.

Pozostawianie martwych drzew o długości pnia 
>3m i grubości >50 cm (złomy, wywroty) na 
powierzchniach w ilości minimum 5 sztuk/ha

Pozostawianie na powierzchni martwego 
drewna w ilości > 10% miąższości drzewostanu

Wszystkie stanowiska Nadleśnictwo Miękinia

4096 Mieczyk 
błotny Gladiolus 
palustris

Odnowienie populacji mieczyka na bazie 
lokalnych zasobów. 
Pobranie nasion.
Rozmnożenie z zastosowaniem lokalnego 
podłoża i propagul z lokalnej populacji.  

Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 w 
porozumieniu z zarządcą obiektu.

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

6410 
Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion)

Kontrola areału łąk trzęślicowych. 
Pomiary powierzchni łąk, stanu 
zadrzewienia (zakrzaczenia), składu 
gatunkowego

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb Sulistrowice, 
Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK
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Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony

4096 Mieczyk 
błotny Gladiolus 
palustris

Badanie dynamiki populacji oraz 
zdolności reprodukcyjnych mieczyka.

Na stanowisku nr 1 Gmina Sobótka, obręb Sulistrowice, 
Działki ew. 82/2, 82/1, 84/4, 84/5

Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, DZPK
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Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr …
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia …………………………r. 

Wskazania  do  zmian  w  istniejącym studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Sobótka  dotyczące  eliminacji  lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych, lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany

1. Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Sobótka – Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady
Miejskiej  w  Sobótce  z  dnia  29  kwietnia
2010r.

Zapis: ZL – tereny leśne i przeznaczone do 
zalesienia, należy zmienić na zapis: Rz – 
tereny użytków zielonych bez prawa 
zabudowy oraz z zakazem zalesiania oraz 
wprowadzania zadrzewień i zakrzewień.

Zmiana konieczna z uwagi na 
zabezpieczenie przed postępującym 
kurczeniem się siedliska 6410 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i zmianę 
jego istotnych cech wyróżniających.


