
Stawy w Borowej PLH020045 - dokumentacja planu zadań
ochronnych (PZO)
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru Stawy w Borowej
Kod obszaru PLH020045

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV
SDF Brak

Położenie Długołęka(gmina wiejska), Powiat: Wrocławski(woj. dolnośląskie)
Powierzchnia obszaru (w ha) 188.7

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2012-11-28

Termin zatwierdzenia Planu 2014-05-09
Koordynator Planu Łukasz Niedźwiedź
Planista regionalny Renata Sierżant
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

Brak krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywających się z obszarem, które powodują wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu

Teren objęty PZO: Stawy w Borowej o powierzchni 189 (ha)
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

Przeźroczysty - Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2022r. (Nadleśnictwo (PUL)) - Obszar niewyłączony
- Stawy w Borowej (Obszar Natura 2000)

Mapa poglądowa obszaru Natura 2000 z wyszczególnieniem powierzchni wyłączonych i niewyłączonych ze sporządzania planu zadań ochronnych.
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1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych Stawy w Borowej PLH020045 jest potrzeba utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu przedmiotów
ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy w Borowej PLH0200045 został zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE).
Obszar obejmujący kompleks czterech stawów hodowlanych wraz z otoczeniem, administracyjnie zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie
wrocławskim, na terenie gminy Długołęka (na południe od miejscowości Borowa). Obszar zaproponowano w celu ochrony rzadkiego gatunku rośliny: 1887 koleantusa
delikatnego Coelantus subtilis, dla którego było to pierwsze stanowisko odkryte w Polsce oraz dla siedliska z którym gatunek ten jest związany, czyli siedliska 3130
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, IsoëtoNanojuncetea. Koleantus jest gatunkiem namuliskowym występującym na dnie
osuszanych zbiorników wodnych, gdzie towarzyszą mu inne rzadkie gatunki roślin naczyniowych, jak namulnik brzegowy Limosella aquatica czy mysiurek drobny
Myosurus minimus. Trwający od wieków po dziś dzień tradycyjny sposób użytkowania stawów polega na okresowym spuszczaniu wody, co powoduje cykliczne
odsłanianie mulisto-piaszczystego dna. Jest to główny czynnik warunkujący występowanie siedliska 3130 oraz koleantusa delikatnego. Od dwóch lat na powierzchni
stawów –  w obrębie przybrzeżnych wypłyceń pojawia się  nie  obserwowany wcześniej  kożuch glonów (informacja niepublikowana przekazana przez lokalnego
eksperta). Brzegi stawów porasta pas roślinności szuwarowej o zmiennej szerokości – nie przekraczającej jednak 10 m. Przez obszar przebiega dwutorowa linia
kolejowa oddzielająca Staw Kolejowy (położony na północy obszaru) od trzech pozostałych stawów rozdzielonych jedynie wąskimi groblami. Po obu stronach linii
kolejowej znajduje się szeroki na kilkanaście metrów pas zakrzewień i zadrzewień. Na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie obszar graniczy z polami
uprawnymi oraz rozproszoną zabudową wiejską. W odległości około 200 metrów na zachód od obszaru znajduje się składowisko odpadów przemysłowych. Lista
przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac przy opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych.

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
który stanowi, iż dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się
w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty.
Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Przy zastosowaniu publicznie dostępnego systemu komunikacyjno-
informacyjnego na każdym etapie prac możliwe jest zapoznawanie się z ich wynikami, tj. bieżącym projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach
prac materiałami. Na poszczególnych etapach opracowania projektu planu zadań ochronnych istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w
formie zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska, kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Stawy w Borowej PLH020045 sporządzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. W trakcie przygotowywania
projektu planu ustalony zostanie  teren objęty  projektem oraz przedmioty ochrony obszaru,  sformułowane zostaną założenia  do sporządzenia  projektu planu,
informacja  o  zamiarze  przystąpienia  do  sporządzenia  projektu  planu  zadań ochronnych  podana zostanie  do  publicznej  wiadomości,  zidentyfikowane zostaną
zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar. Podjęte
prace doprowadzą do stworzenia projektu planu, który zostanie uzgodniony zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie powyższym rozporządzeniem prace związane ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych obejmują:
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opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej,●

zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,●

ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,●

ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony,●

ustalenie celów działań ochronnych,●

ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów,●

ustalenie koniecznych zmian w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów●

zagospodarowania przestrzennego,

sporządzenie dokumentacji projektu planu w formie elektronicznej, opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych,●

map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych.

Ustalenia przedmiotowego planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej, organy administracji samorządowej i
terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników wód, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru. W planie zadań ochronnych
analizuje się również istniejące dokumenty planistyczne: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz plany urządzenia lasu.

Podsumowując, projekt planu zadań ochronnych ma służyć wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu zagrożeń poprzez podejmowanie właściwych działań ochronnych i
tym samym ochronę obszaru i przedmiotów jego ochrony. Jest to dokument dotyczący całego obszaru Natura 2000, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu
10 lat.
 
 
 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa
łacińska

%
pokrycia

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca

się
Pop.

zimująca
Ocena pop.
/ Stopień
reprezen.

Ocena
st.

zach.

Ocena izol.
/ Pow.

względna
Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

S1 3130 Brzegi lub osuszane dna
zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z Littorelletea,
Isoëto-Nanojuncetea

1,13 A A B A Z uwagi na niewielką
powierzchnię siedliska po
weryfikacji terenowej
obniżono ocenę

R1 1887 Koleantus delikatny Coleanthus
subtilis

A A B A Z uwagi na niewielką
powierzchnię zajętą przez
gatunek po weryfikacji
terenowej obniżono ocenę
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

W dniu 30 listopada 2012 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 listopada
2012 r. informujące o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000,
w tym dla obszaru Stawy w Borowej PLH020045. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia do Wójta Gminy Długołęka i  Starosty
Wrocławskiego. W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów będących właścicielami działek położonych w granicach
obszaru Natura 2000, prowadzących działalność w ich obrębie lub z innych przyczyn będących zainteresowanymi pracami nad projektem planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Łachy. W procesie prac nad projektem Planu przewidziano minimum 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 protokoły, które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Długołęka,
przy ul. Robotnicza 12, Mirków w dniu 16 października 2013 r. 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 Koordynatorów
projektu Planu i brał udział w jego opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji podczas spotkań dyskusyjnych. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 21 stycznia 2014 r.
w Urzędzie Gminy Długołęka. Obwieszczeniem z dnia 18 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału
społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do
publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 20 marca 2014 r. Obwieszczenie było
również wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w dniach 20 marca 2014 r. - 10 kwietnia 2014 r. i Urzędu Gminy w Długołęce w
dniach 20 marca 2014 r. - 10 kwietnia 2014 r.

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

 

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

Dolnośląskiego
Planowanie przestrzenne, polityka regionalna, promocja regionu ul. Wybrzeże Słowackiego 12- 14

50-411 Wrocław
e-mail: umwd@dolnyslask.pl tel.: (71) 776 90 00

2 Starosta Wrocławski Planowanie przestrzenne, zarządzanie gospodarką
przestrzenną, nadzór nad gospodarką przestrzenną w lasach
prywatnych, ochrona środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji

ul. T.Kościuszki 131 50-440
Wrocław

tel./fax 71 722 17 00 fax 71 722 17 06 e-mail:
starostwo@powiatwroclawski.pl

3 Wójt Gminy Długołęka Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska na obszarze
gminy, zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie
przestrzenne, udostępnianie informacji

ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków tel. 071 323 02 03 fax. 071 323 02 04

4 Spółka Stawy Milickie S.A. Hodowla rybacka na stawach Ruda Sułowska 20 56-300 Milicz tel.: 71 38 47 110 lub 71 38 32 482, fax: 71 38 47 110
(wewn. 25) e-mail: biuro@stawymilickie.pl
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5 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych

Nadzór nad gospodarka leśną, prowadzenie działań w zakresie
edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

ul. Grunwaldzka 90, 50-950
Wrocław

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl tel: (71) 377 17 00

6 Nadleśnictwo Oleśnica Śląska Prowadzenie gospodarki leśnej oraz działań w zakresie edukacji
ekologicznej i ochrony przyrody

ul. Spacerowa 3 56 - 400 Oleśnica olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 071-314-00-01 fax.
71-314-00-00

7 Dolnośląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych

zarządzanie wodami, planowanie i realizacja zadań z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW

ul. J. Matejki 5 50-333 Wrocław e-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl tel.: (71) 322 66 81

8 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, prowadzenie działań
w zakresie ochrony przyrody na terenie województwa

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-
951 Wrocław

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

9 Polskie Koleje Państwowe Nadzór nad torami kolejowymi ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław Tel.: (71) 717 33 64
10 Towarzystwo Miłośników Kamienia

i Regionu Długołęka
Promocja regionu Opalowa 4 55-095 Kamień

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

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

1 Andrzej Ruszlewicz Planista, moderator, przedstawiciel RDOŚ we
Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu

e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl tel.: 721468852

2 Marta Łysiak Koordynator planu, przedstawiciel RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu

e-mail: mlysiak@rdos.wroclaw.pl tel.: 71 340 68 39

3 Zygmunt Dajdok Ekspert Uniwersytet Wrocławski
4 Karolina Walczak Przedstawiciel Urzędu Gminy Długołęka Urząd Gminy Długołęka k.walczak@gmina.dlugoleka.pl
5 Dorota Wołowiec Przedstawiciel Urzędu Gminy Długołęka Urząd Gminy Długołęka d.wolowiec@gmina.dlugoleka.pl
6 Edyta Staniszewska -

Kowalska
Przedstawiciel spółki Stawy Milickie S.A. Stawy Milickie S.A. e.kowalska@satwymilickie.pl

7 Sylwia Burzyńska - Gurbierz Przedstawiciel PKP PLK S.A. PKP PKL S.A. Sylwia.burzyńska-gurbierz@pkp-sa.pl
8 Piotr Gorzelak Przedstawiciel Nadleśnictwa Oleśnica Nadleśnictwo Oleśnica Śląska apgorzelak@gmail.com
9 Maria Mornik Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Kamienia i

Regionu Długołęka
Towarzystwo Miłośników Kamienia i Regionu
Długołęka

10 Agnieszka Górska Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Kamienia i
Regionu Długołęka

Towarzystwo Miłośników Kamienia i Regionu
Długołęka

11 Ewa Szpila Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Kamienia i
Regionu Długołęka

Towarzystwo Miłośników Kamienia i Regionu
Długołęka

12 Adam Hruszowiec Przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Starostwo Powiatowe we Wrocławiu adam.hruszowiec@powiatwroclawski.pl
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Etap II Opracowanie projektu Planu
 

Moduł A

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych
1 Materiały publikowane Dajdok Z., Perzanowska J. red. 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik
metodyczny. Część druga. Biblioteka
Monitoringu Środowiska.

Biologia i wymagania ekologiczne
koleantusa delikatnego,
rozmieszczenie w Polsce, metodyka
badań monitoringowych, ochrona
gatunku.

Wysoka – kompendium
wiedzy o gatunku.

2 Materiały publikowane Fabiszewski J. Cebrat J. 2003. Coleanthus
subtilis – a new species to Polish vascular
flora. Acta Soc. Bot. Pol. 72 (2): 135-138

Pierwsze informacje o koleantusie
delikatnym w Polsce

Wysoka

3 Materiały publikowane Dajdok Z. 2009. Coleanthus subtilis
(Poaceae) na terenie Stawów Milickich –
nowe stanowisko w Polsce. Frafm, Flor.
Geobot. Ser. Polonica 16(2): 227-236

Pierwsze informacje o koleantusie
delikatnym poza stanowiskiem w
Borowej.

Wysoka, choć
zdezaktualizowana

4 Materiały publikowane Popiela A., Hebrich J. red. 2004. Brzegi lub
osuszane dna zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z Littorellatea, Isoeto-
Nanojuncetea. Poradnik ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo Środowiska.
Warszawa. T. 2: 37-47

Charakterystyka i rozmieszczenie
siedliska.

Niepełna http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-3 

5 Materiały niepublikowane Należy podać tytuł opracowania, rok,
autora/właściciela informacji Zalewska-
Gałosz J.Brak tytułu – materiały robocze
udostępnione dzięki uprzejmości Instytutu
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.2013.

Metodyka badań monitoringowych
siedliska przyrodniczego 3130
Brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z
Littorellatea, Isoeto-Nanojuncetea.
Biologia i ekologia siedliska.

Ogólne informacje o
biologii i ekologii siedliska.
Wysoka wartość wskazań
metodycznych.
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6 Materiały niepublikowane Tabele stawowe udostępnione dzięki
uprzejmości prezesa Stawy Milickie S.A.

Terminy zalewania i spuszczania
stawów, dawki nawozów i wapna,
zabiegi uprawowe dna.

Niepełna

7 Plany/programy/strategie/projekty Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu wsi Borowa.
Dokument obowiązujący przyjęty uchwałą nr
XXIV/456/2004 Rady Gminy Długołęka z
dnia 27 sierpnia 2004.

Wskazanie przeznaczenia terenw w
obr￪bie wsi Borowa

Niewielka http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=134 

8 Plany/programy/strategie/projekty Projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Długołęka. Wyłożony do publicznej
wiadomości w dniach 16.07.-29.08.2013 r –
najbardziej aktualna wersja projektu
studium dostępna w momencie przekazania
niniejszej dokumentacji.

Wskazanie przeznaczenie terenów w
Gminie Długołęka

Niewielka Dokument w posiadaniu Zamawiającego oraz
dostępny w Urzędzie Gminy Długołęka 

9 Raporty Prace wykonane przez ekspertów w trakcie
prac na Planem Dajdok. Z, Bartosz R.2013.
Raport z prac terenowych
przeprowadzonych na obszarze Natura 2000
PLH020045 Stawy w Borowej.

Określenie powierzchni zbiorowisk z
dominacją kolantusa delikatnego
oraz powierzchni siedliska 3130.
Określenie stanu zachowania
gatunku oraz siedliska w
porównaniu z obserwacjami z
poprzednich lat. Identyfikacja
głównych istniejących i
potencjalnych zagrożeń dla gatunku
i siedliska.

Kompletna informacja o
wysokiej wartości
merytorycznej w zakresie
powierzchni siedliska i
zbiorowisk z dominacją
koleantusa oraz stanu
zachowania zarówno
siedliska, jak i gatunku.
Natężenie oddziaływania
czynników mogących
zagrażać przedmiotom
ochrony wymaga dalszych
badań.

Raport załączony do niniejszego projektu
dokumentacji Planu: Załącznik nr 6 Raport z
prac terenowych. 

10 Opinie Opinie ekspertów, członków Zespołu
Doradztwa Merytorycznego sformułowane w
trakcie prac nad Planem Dajdok Z.
Informacje ustne.

Stan ochrony koleantusa delikatnego
i siedliska przyrodniczego 3130 w
obszarze Natura 2000 i na innych
stanowiskach. Zagrożenia i metody
ochrony.

Wysoka poparta
kilkuletnimi obserwacjami
gatunku i siedliska.

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
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Położenie

Obszar  Natura 2000 Stawy w Borowej  PLH020045 położony jest  w regionie  biogeograficznym kontynentalnym .  Administracyjnie  obszar  zlokalzowany jest  w
województwie dolnośląskim, w powiecie Wrocławskim, w gminie Długołęka. Obszar położony jest na Równie Oleśnickiej (mezoregion wchodzący w skład Makroregionu
Nizina  Śląska)  (Kondracki  J.,  1994).  Pod  względem geologicznym jest  to  obszar  monokliny  śląsko-krakowskiej  i  monokliny  przedsudeckiej,  pokryty  osadami
plejstoceńskimi i holoceńskimi - iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. W części południowej przeważają gliny zlodowaceń środkowopolskich. Wg regionalizacji
geobotanicznej Polski wchodzi w skład Krainy Dolnośląskiej, Okręg Oleśnicki Zakrzowski (kod: B.5.2.a) (Matuszkiewicz J.M., 2008).

 

Struktura krajobrazu

Niespełna 60% obszaru pokrywają lasy (z przewagą lasów liściastych), pośród których leżą 4 duże stawy rybne (począwszy od strony północnej: Staw Kolejowy, Staw
Borowski, Staw Łąkowy, Staw Bielawski) powstałe w XII-XIII w. i stanowiące utrwalony element krajobrazu Równiny. Stawy zasilane są wodami rzek Oleśnicy (dopływ
Dobrej) i Topór (dopływ Widawy). Trwający od wieków po dziś dzień tradycyjny sposób użytkowania stawów polega na okresowym spuszczaniu wody, co powoduje
cykliczne odsłanianie mulisto-piaszczystego dna. Jest to główny czynnik warunkujący występowanie siedliska 3130 oraz koleantusa delikatnego. Stawy są regularnie
nawożone i wapnowane, co może wpływać na stan zachowania siedliska i gatunku. Od dwóch lat na powierzchni stawów – w obrębie przybrzeżnych wypłyceń pojawia
się nie obserwowany wcześniej kożuch glonów (informacja niepublikowana przekazana przez lokalnego eksperta). Brzegi stawów porasta pas roślinności szuwarowej o
zmiennej szerokości – nie przekraczającej jednak 10 m. Przez obszar przebiega dwutorowa linia kolejowa oddzielająca Staw Kolejowy (położony na północy obszaru) od
trzech pozostałych stawów rozdzielonych jedynie wąskimi groblami. Po obu stronach linii kolejowej znajduje się szeroki na kilkanaście metrów pas zakrzewień i
zadrzewień. Na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie obszar graniczy z polami uprawnymi oraz rozproszoną zabudową wiejską. W odległości około 200
metrów na zachód od obszaru znajduje się składowisko odpadów przemysłowych.

 

Korytarze ekologiczne

Obszar nie jest zlokalizowany w obrębie korytarza ekologicznego.

 

Istniejące formy ochrony przyrody

Obszar ostoi nie pokrywa się formami ochrony przyrody w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000
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Obszar nie jest powiązany z innymi obszarami Natura 2000.

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju

Obszar ostoi obejmuje stawy hodowlane oraz grunty leśne.

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%]
Lasy Skarb Państwa 113 59.8

Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty orne Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Łąki trwałe Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Pastwiska trwałe Skarb Państwa 1.2 0.6
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Sady Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0
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Grunty pod stawami Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 72.3 38.3

Nieużytki Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Wody stojące Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Wody płynące Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty zabudowane Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Inne - Tereny Przeysłowe Skarb Państwa 0.2 0.1
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Inne - Tereny Komunikacyjne (koleje) Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 1.5 0.8

Inne - Tereny Komunikacyjne (drogi) Skarb Państwa 0.7 0.4
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0
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2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE [ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu
Lasy Skarb Państwa 0 wg jednostek wdrażających

Własność komunalna 0 -
Własność prywatna 0 -
Inne 0 -

Sady Skarb Państwa 0 -
Własność komunalna 0 -
Własność prywatna 0 -
Inne 0 -

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa 0 -
Własność komunalna 0 -
Własność prywatna 0 -
Inne 0 -

Wody Skarb Państwa 0 -
Własność komunalna 0 -
Własność prywatna 0 -
Inne 0 -

Tereny zadrzewione lub zakrzewione Skarb Państwa 0 -
Własność komunalna 0 -
Własność prywatna 0 -
Inne 0 -

Inne - grunty pod stawami Skarb Państwa 0 -
Własność komunalna 0 -
Własność prywatna 0 -
Inne 72.3 „Działania wodno – środowiskowe

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
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L.p. Tytuł opracowania
Instytucja odpowiedzialna za

przygotowanie
planu/programu/wdrażanie

projektu

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty

ochrony
Przedmioty ochrony objęte

wpływem opracowania
Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub

kompensujących

1 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu wsi Borowa
przyjęty uchwałą nr XXIV/456/2004 Rady
Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004.
(http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=134).

Gmina Długołęka Przeznaczenie terenów w obrębach Borowa,
Bielawa, Kamień i Byków jako tereny
aktywności gospodarczej z dopuszczeniem
inwestycji uciążliwych. Przeznaczenie
trenów przylegających od strony wschodniej
do Stawu Kolejowego pod zabudowę
mieszkalną jednorodzinną oraz zabudowę
zagrodową.

3130 Brzegi lub osuszane dna
zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z Littorellatea,
Isoeto-Nanojuncetea; 1887
koleantus delikatny
(Coleanthus subtilis).

W trakcie opracowania planu nie
było dostępnych danych lub badań
umożliwiających określenie skali
oddziaływania. Z tego względu
każda inwestycja wymagała
będzie przeprowadzenia
indywidualnej oceny na etapie
procedury oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

 

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

L.p. Przedmiot ochrony Ocena
ogólna

Powierzchnia
(w ha)

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie
w obszarze Stopień rozpoznania Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do wyłączenie z prac

terenowych
Rośliny naczyniowe

1 1887 Koleantus
delikatny

B 2 Zobacz na mapie Dobry w zakresie stanu
zachowania siedliska.
Niewystarczający w
zakresie czynników
wpływających na stan
ochrony siedliska w
poszczególnych sezonach
oraz w dłuższej
perspektywie czasowej.

Na potrzeby sporządzenia niniejszej dokumentacji wykonano badania terenowe
opisane szczegółowo w stanowiącym Załącznik do Planu Raporcie z prac terenowych.
W kolejnych sezonach rekomendowane jest przeprowadzenie badań porównawczych w
oparciu o opisaną w Raporcie metodykę. Rekomendowane jest rozszerzenie badań o
przeprowadzanie przynajmniej raz do roku badania gleby pod kątem odczynu i
zawartości pierwiastków biogennych oraz ocenę pokrycia potencjalnego siedliska, tj.
mulisto-piaszczystego dna stawów, warstwą nierozłożonych szczątków organicznych.
Próbki należy pobierać z reprezentatywnych stanowisk, na których występuje w danym
sezonie fitocenoza oraz ze stanowisk, na których zanikła, ale występowała w
poprzednim sezonie/ sezonach. Próbki należy pobierać w okresie rozwoju siedliska, tj.
mniej więcej od końca kwietnia do połowy maja. Dokładne terminy należy dostosować
do panujących w danym sezonie warunków pogodowych oraz terminów zalewania
stawów. Dodatkowo należy monitorować zabiegi związane z gospodarką rybacka, takie
jak: uprawa dna stawów, dawki nawozów, wapna oraz sposób ich wprowadzania.
Wyniki wszystkich ww. badań i obserwacji należy skorelować ze stanem zachowania
siedliska w danym sezonie.

Siedliska przyrodnicze
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1 3130 Brzegi lub
osuszane dna
zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea

C 2.13 Zobacz na mapie Dobry w zakresie stanu
zachowania siedliska.
Niewystarczający w
zakresie czynników
wpływających na stan
ochrony siedliska w
poszczególnych sezonach
oraz w dłuższej
perspektywie czasowej.

Na potrzeby sporządzenia niniejszej dokumentacji wykonano badania terenowe
opisane szczegółowo w stanowiącym Załącznik do Planu Raporcie z prac terenowych.
W kolejnych sezonach rekomendowane jest przeprowadzenie badań porównawczych w
oparciu o opisaną w Raporcie metodykę. Rekomendowane jest rozszerzenie badań o
przeprowadzanie przynajmniej raz do roku badania gleby pod kątem odczynu i
zawartości pierwiastków biogennych oraz ocenę pokrycia potencjalnego siedliska, tj.
mulisto-piaszczystego dna stawów, warstwą nierozłożonych szczątków organicznych.
Próbki należy pobierać z reprezentatywnych stanowisk, na których występuje w danym
sezonie fitocenoza oraz ze stanowisk, na których zanikła, ale występowała w
poprzednim sezonie/ sezonach. Próbki należy pobierać w okresie rozwoju siedliska, tj.
mniej więcej od końca kwietnia do połowy maja. Dokładne terminy należy dostosować
do panujących w danym sezonie warunków pogodowych oraz terminów zalewania
stawów. Dodatkowo należy monitorować zabiegi związane z gospodarką rybacka, takie
jak: uprawa dna stawów, dawki nawozów, wapna oraz sposób ich wprowadzania.
Wyniki wszystkich ww. badań i obserwacji należy skorelować ze stanem zachowania
siedliska w danym sezonie.

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorellatea, Isoeto-Nanojuncetea

 

Charakterystyka

Siedlisko definiują zbiorowiska drobnych bylin lub roślin jednorocznych (terofitów) rozwijające się na okresowo odsłanianych dnach stawów rybnych. Zbiorowiska te
charakteryzują się udziałem gatunków atlantyckich, w Polsce bardzo rzadkich, występujących jedynie na izolowanych stanowiskach na granicy zasięgu ogólnego,
zlokalizowanych  w  Polsce  zachodniej.  Są  to  światłożądne,  pojawiające  się  efemerycznie  zbiorowiska  pionierskie,  o  jednowarstwowej  strukturze.  Zbiorowiska
namuliskowe mogą się pojawiać na stanowiskach wiosną oraz późną jesienią (potencjalnie dwa razy w roku). Ich pojawy uzależnione są od dostępności siedliska, tj.
wilgotnego piaszczysto mulistego podłoża oraz od warunków termicznych. Powierzchnia siedliska w poszczególnych latach może ulegać znacznym wahaniom.
Występowanie siedliska jest uzależnione od właściwej gospodarki rybackiej (cykliczne zalewanie i spuszczanie stawów rybnych w odpowiednich okresach sezonu
wegetacyjnego). Potencjalna powierzchnia siedliska w obszarze Natura 2000 Stawy w Borowej obejmuje areał den 4 stawów pomniejszony o powierzchnie zajęte przez
szuwary.  Dna  stawów  pozostają  odsłonięte  tylko  w  pierwszej  połowie  sezonu  wegetacyjnego,  dlatego  fitocenoza  rozwija  się  tylko  raz  w  roku  -  od  końca
kwietnia/początku maja do końca maja, kiedy rozpoczyna się napełnianie stawów.
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Staw Borowski - fragment siedliska 3130 (Zygmunt Dajdok)

 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
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Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 14 stanowiskach w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura
2000) uznano za właściwy (FV) (powierzchnia siedliska - FV, specyficzna struktura i funkcje – FV, perspektywy ochrony - FV)

 

 

 

Ranga w obszarze - istotna

 

 

 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia - 33 % (dane z SDF) 1,3 % (po weryfikacji)

 

Powierzchnia siedliska w poszczególnych latach jest zmienna. W 2011 roku płaty siedliska odnotowano we wszystkich czterech stawach, w 2012 tylko w jednym, a w
2013 w dwóch stawach. Ocena ogólna stanu zachowania siedliska w obszarze jest zła. O ocenie takiej decydują przede wszystkim wyraźny spadek powierzchni
siedliska w porównaniu z wcześniejszymi badaniami oraz pokrycie ponad 25% powierzchni siedliska przez ekspansywne rośliny zielne.

 

Stan zachowania w obszarze - A (dane z SDF), C (po weryfikacji)

 

Zagrożenia

Zagrożenie dla siedliska może stanowić intensyfikacja gospodarki rybackiej - przede wszystkim zwiększenie dawek nawozów oraz wapnowania. Ekstensyfikacja
gospodarki rybackiej i dopuszczenie do zarastania większych powierzchni roślinnością szuwarową. Nieznane jest natężenie oddziaływania w postaci emisji pyłów i
innych  zanieczyszczeń  ze  składowiska  odpadów  przemysłowych.  Siedlisku  mogą  zagrażać  ekspansywne  rośliny  zielne  konkurujące  z  gatunkami  tworzącymi
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zbiorowiska definiujące siedlisko. Potencjalne zagrożenie stanowią także obce gatunki inwazyjne, np. Veronica peregrina, które mogą oddziaływać na siedlisko poprzez
allelopatię. Dotychczas nie ma jednak jednoznacznych dowodów na takie oddziaływanie.

 

Wymogi i możliwości ochrony

Konieczne jest utrzymanie tych zabiegów związanych z gospodarką rybacką, które wpływają pozytywnie na oraz likwidacja lub jeśli to niemożliwe zminimalizowanie
negatywnego wpływu pozostałych zabiegów związanych z gospodarką rybacką. Likwidacja lub jeśli to niemożliwe minimalizacja negatywnego wpływu czynników
niezwiązanych z gospodarką rybacką. Zalecane jest również udostępnienie w odpowiednim czasie jak największej powierzchni siedliska, na której może się ono
rozwinąć.

 

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1887 Koleantus delikatny Coleanthus subtilis

 

Roślina jednoroczna z rodziny traw (Poaceae = Gramineae). Występuje okresowo na odsłanianych brzegach wód płynących lub stojących, a także na dnie sztucznych
zbiorników wodnych, jak np. stawy rybne. Jest rośliną światłożądną, pojawiającą się efemerycznie i tworzącą pionierskie (często niemal jednogatunkowe) zbiorowiska.
Koleantus może się rozwijać wiosną oraz późną jesienią (potencjalnie dwa razy w roku), co uzależnione jest od dostępności siedliska, tj. wilgotnego piaszczysto
mulistego podłoża oraz od warunków termicznych. Powierzchnia płatów z udziałem koleantusa w poszczególnych latach może ulegać znacznym wahaniom. Rozwój
roślin jest uzależniony od właściwej gospodarki rybackiej (cykliczne zalewanie i spuszczanie stawów rybnych w odpowiednich okresach sezonu wegetacyjnego).
Potencjalna powierzchnia siedliska w obszarze Natura 2000 Stawy w Borowej obejmuje areał den 4 stawów pomniejszony o powierzchnie zajęte przez szuwary. Dna
stawów pozostają odsłonięte tylko w pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego, dlatego koleantus pojawia się tylko raz w roku – od końca kwietnia/początku maja do
końca maja, kiedy rozpoczyna się napełnianie stawów. Powierzchnia płatów z udziałem koleantusa w poszczególnych latach jest zmienna.

 

17



Poza kompleksem stawów w Borowej gatunek występuje w stawach w Rudzie Milickiej oraz w Rudzie Sułowskiej. Stanowisko w Borowej jest znane najdłużej, bo od lat
90. XX wieku, a jednocześnie do 2011 roku było największym pod względem liczby roślin, a także zajmowanego przez nie areału. W ostatnich dwóch latach populacja
ta uległa znacznemu zmniejszeniu. W 2011 roku płaty roślinności z udziałem koleantusa odnotowano jeszcze we wszystkich czterech stawach, w 2012 tylko w jednym,
a w 2013 w dwóch . Porównanie składu gatunkowego płatów uwzględnionych w zbiorze danych w 2011 i 2013 ze Stawu Borowskiego wskazuje na zmniejszenie udziału
ilościowego koleantusa w płatach roślinności namuliskowej tego stawu, przy podobnym składzie gatunków dominujących w płatach. Ogólny stan populacji koleantusa
na stawach w Borowej Oleśnickiej w 2013 roku należy ocenić jako niezadowalający - płaty o zbliżonej liczebności osobników koleantusa i areale siedliska w stosunku
do 2011 roku stwierdzono tylko w jednym spośród czterech ocenianych stawów. W pozostałych zajmują znacznie mniejsza powierzchnię (jeden staw) lub nie
stwierdzono ich wcale (2 stawy). Zagrożenia dla koleantusa są tożsame z zagrożeniami opisanymi powyżej (pkt 2.6.1) dla siedliska Brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z Littorellatea, Isoeto-Nanojuncetea, które koleantus współtworzy i dla którego jest gatunkiem charakterystycznym.
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Staw Kolejowy - koleantus delikatny (Fot. Zygmunt Dajdok)

 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
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W ramach monitoringu GIOŚ, monitorowane było tylko 1 stanowisko położone w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Borowej. Stan jego zachowania uznano za zły
(U2) (populacja - U1, siedlisko - U1, perspektywy ochrony - U1)

 

Ranga w obszarze - istotna

 

 

 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia - 33 % (dane z SDF)1,3 % (po weryfikacji)

Powierzchnia siedliska gatunku w poszczególnych latach jest zmienna. W 2011 roku płaty gatunku odnotowano we wszystkich czterech stawach, w 2012 tylko w
jednym, a w 2013 w dwóch stawach. Ocena ogólna stanu zachowania gatunku w obszarze jest zła. O ocenie takiej decydują przede wszystkim wyraźny spadek
powierzchni gatunku w porównaniu z wcześniejszymi badaniami oraz pokrycie ponad 25% powierzchni siedliska gatunku przez ekspansywne rośliny zielne.

 

Stan zachowania w obszarze - A (dane z SDF), C (po weryfikacji)

 

Zagrożenia

Zagrożenie może stanowić intensyfikacja gospodarki  rybackiej  -  przede wszystkim zwiększenie dawek nawozów oraz wapnowania.  Ekstensyfikacja gospodarki
rybackiej  i  dopuszczenie do zarastania większych powierzchni roślinnością szuwarową. Nieznane jest natężenie oddziaływania w postaci  emisji  pyłów i  innych
zanieczyszczeń ze składowiska odpadów przemysłowych. Koleantuswi mogą zagrażać ekspansywne rośliny zielne konkurujące z gatunkami tworzącymi zbiorowiska
definiujące siedlisko. Potencjalne zagrożenie stanowią także obce gatunki inwazyjne, np. Veronica peregrina, które mogą oddziaływać poprzez allelopatię. Dotychczas
nie ma jednak jednoznacznych dowodów na takie oddziaływanie.

 

Wymogi i możliwości ochrony
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Konieczne  jest  utrzymanie  tych  zabiegów związanych  z  gospodarką  rybacką,  które  wpływają  pozytywnie  na  gatunek  oraz  likwidacja  lub  jeśli  to  niemożliwe
zminimalizowanie negatywnego wpływu pozostałych zabiegów związanych z gospodarką rybacką. Likwidacja lub jeśli to niemożliwe minimalizacja negatywnego
wpływu czynników niezwiązanych z gospodarką rybacką. Zalecane jest również udostępnienie w odpowiednim czasie jak największej powierzchni siedliska gatuku, na
której może się on rozwinąć.

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
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Moduł B
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie

dostępnych
danych wg skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony po

weryfikacji wg
skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony

stanowiska
wg skali

FV,U1,U2,XX

Ogólna ocena
stanu ochrony

siedliska/gatunku
wg skali

FV,U1,U2,XX

Uwagi

1 Brzegi lub osuszane dna
zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea

3130 4ca4 Powierzchnia siedliska:
U2

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1 U2 U2
Gatunki ekspansywne roślin zielnych
(h21)

brak U2

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów
siedliska (h58)

brak FV

Gatunki dominujące (h85) brak FV
2 Brzegi lub osuszane dna

zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea

3130 8fed Powierzchnia siedliska:
U2

Struktura i funkcje: U1

Perspektywy ochrony:
U1

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1 U2 U2
Gatunki ekspansywne roślin zielnych
(h21)

brak U2

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV
Struktura przestrzenna płatów
siedliska (h58)

brak FV

Gatunki dominujące (h85) brak FV
Gatunki
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1 Koleantus delikatny 1887 782f Stan populacji: FV

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

udział gatunku w próbach (a103) brak FV U1 U1
Gatunki ekspansywne (h19) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Zabiegi gospodarki rybackiej (p121) brak U1
Udział (%) os. koleantusa w płatach
roślinności (p122)

brak U1

Powierzchnia potencjalnego
siedliska (p22)

brak FV

Powierzchnia zajętego siedliska
(p23)

brak U1

Liczba (%) osobników
generatywnych (p30)

brak FV

2 Koleantus delikatny 1887 8ea8 Stan populacji: FV

Stan siedliska: U1

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U1

udział gatunku w próbach (a103) brak FV U1 U1
Gatunki ekspansywne (h19) brak U1
Obce gatunki inwazyjne (h38) brak U1
Zabiegi gospodarki rybackiej (p121) brak U1
Udział (%) os. koleantusa w płatach
roślinności (p122)

brak U1

Powierzchnia potencjalnego
siedliska (p22)

brak FV

Powierzchnia zajętego siedliska
(p23)

brak U1

Liczba (%) osobników
generatywnych (p30)

brak FV
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4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot ochrony Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis zagrożeniaistniejące potencjalne
1 Koleantus delikatny

1887
782f 1. problematyczne

gatunki rodzime; 2.
eutrofizacja
(naturalna); 3.
nagromadzenie
materii organicznej;
4. konkurencja; 5.
zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja);

6. intensywna hodowla ryb,
intensyfikacja; 7. Usuwanie
osadów (mułu...); 8.
Zanieczyszczenie powietrza,
zanieczyszczenia przenoszone
drogą powietrzną; 9.
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z zakładów
przemysłowych; 10. składowisko
przemysłowe; 11. drogi
kolejowe, w tym TGV; 12.
rozproszone zanieczyszczenie
wód powierzchniowych z
powodu działalności związanej z
rolnictwem i leśnictwem; 13.
inne lub mieszane formy
międzygatunkowej konkurencji
wśród roślin; 14. obce gatunki
inwazyjne; 15. Zaniechanie
gospodarki wodnej;

1. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum)
oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania); 2. Niepełny rozkład szczątków
roślinnych może być konsekwencją spuszczania wody ze stawów wiosną (a nie jesienią poprzedniego
sezonu), co skraca czas rozkładu materii organicznej na odsłoniętych dnach stawów do ok. 2-3
tygodni.; 3. Nagromadzone na dnie stawów nierozłożone szczątki roślinne ograniczają powierzchnię
dostępną dla koleantusa delikatnego i innych gatunków roślin wchodzących w skład siedliska 3130.;
4. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum)
oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania); 5. Problem stanowić mogą
ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum) oraz inne gatunki roślin
wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na
biologię i powszechność występowania); 6. Poddawanie dna stawów intensywnym zabiegom
uprawowym prowadzić może do eliminacji koleantusa i siedliska 3130. Odławianie ryb na początku
kwietnia, może powodować, że okres dostępności dna dla rozwoju koleantusa będzie za krótki; 7.
Usuwanie osadów na całej powierzchni stawów mogłoby doprowadzić do eliminacji koleantusa i jego
nasion oraz innych gatunków roślin wchodzących w skład siedliska 3130.; 8. W dokumentach
planistycznych zakłada się możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których należą m.in.
zakłady przemysłowe mogące być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w wodę.; 9. W
dokumentach planistycznych zakłada się możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których
należą m.in. zakłady przemysłowe mogące być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w
wodę.; 10. Emisja do atmosfery pyłów z leżącego ok. 200 m na zachód od obszaru składowiska
odpadów Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Pyły osiadające na powierzchni
stawów mogą powodować zmianę chemizmu wody oraz osadów–w tym ich alkalizację.; 11. W wyniku
modernizacji linii kolejowej lub zastosowaniem herbicydów na torowisku i nasypach lub substancji
toksycznych do konserwacji drewnianych podkładów może dojść do zanieczyszczenia wody w
stawach: Kolejowym i Borowskim.; 12. Zanieczyszczenie cieków, z których pobierana jest woda do
napełniania stawów zawierających związki biogenne i inne substancje spływające z pól uprawnych,;
13. Nadmierny rozwój roślinności szuwarowej może doprowadzić do zmniejszenia powierzchni
dostępnej dla koleantusa i siedliska przyrodniczego.; 14. Występujący w rozproszeniu na powierzchni
wszystkich stawów przetacznik obcy (Veronica peregrina) może potencjalnie oddziaływać na
koleantusa i siedlisko 3130.; 15. Cykliczne zalewanie i odsłanianie dna stawów stanowi podstawowy
warunek zachowania przedmiotów ochrony.;
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2 Koleantus delikatny
1887

8ea8 1. problematyczne
gatunki rodzime; 2.
zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja); 3.
konkurencja; 4.
nagromadzenie
materii organicznej;
5. eutrofizacja
(naturalna);

6. intensywna hodowla ryb,
intensyfikacja; 7. Zaniechanie
gospodarki wodnej; 8. obce
gatunki inwazyjne; 9. inne lub
mieszane formy
międzygatunkowej konkurencji
wśród roślin; 10. rozproszone
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z powodu
działalności związanej z
rolnictwem i leśnictwem; 11.
drogi kolejowe, w tym TGV; 12.
składowisko przemysłowe; 13.
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z zakładów
przemysłowych; 14.
Zanieczyszczenie powietrza,
zanieczyszczenia przenoszone
drogą powietrzną; 15. Usuwanie
osadów (mułu...);

1. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum)
oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania); 2. Problem stanowić mogą
ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum) oraz inne gatunki roślin
wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na
biologię i powszechność występowania); 3. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj.
rdest kolankowy (Polygonum nodosum) oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130
(zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność
występowania); 4. Nagromadzone na dnie stawów nierozłożone szczątki roślinne ograniczają
powierzchnię dostępną dla koleantusa delikatnego i innych gatunków roślin wchodzących w skład
siedliska 3130.; 5. Niepełny rozkład szczątków roślinnych może być konsekwencją spuszczania wody
ze stawów wiosną (a nie jesienią poprzedniego sezonu), co skraca czas rozkładu materii organicznej
na odsłoniętych dnach stawów do ok. 2-3 tygodni.; 6. Poddawanie dna stawów intensywnym zabiegom
uprawowym prowadzić może do eliminacji koleantusa i siedliska 3130. Odławianie ryb na początku
kwietnia, może powodować, że okres dostępności dna dla rozwoju koleantusa będzie za krótki; 7.
Cykliczne zalewanie i odsłanianie dna stawów stanowi podstawowy warunek zachowania
przedmiotów ochrony.; 8. Występujący w rozproszeniu na powierzchni wszystkich stawów przetacznik
obcy (Veronica peregrina) może potencjalnie oddziaływać na koleantusa i siedlisko 3130.; 9.
Nadmierny rozwój roślinności szuwarowej może doprowadzić do zmniejszenia powierzchni dostępnej
dla koleantusa i siedliska przyrodniczego.; 10. Zanieczyszczenie cieków, z których pobierana jest
woda do napełniania stawów zawierających związki biogenne i inne substancje spływające z pól
uprawnych,; 11. W wyniku modernizacji linii kolejowej lub zastosowaniem herbicydów na torowisku i
nasypach lub substancji toksycznych do konserwacji drewnianych podkładów może dojść do
zanieczyszczenia wody w stawach: Kolejowym i Borowskim.; 12. Emisja do atmosfery pyłów z
leżącego ok. 200 m na zachód od obszaru składowiska odpadów Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich Kogeneracja S.A. Pyły osiadające na powierzchni stawów mogą powodować zmianę
chemizmu wody oraz osadów–w tym ich alkalizację.; 13. W dokumentach planistycznych zakłada się
możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których należą m.in. zakłady przemysłowe mogące
być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w wodę.; 14. W dokumentach planistycznych
zakłada się możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których należą m.in. zakłady przemysłowe
mogące być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w wodę.; 15. Usuwanie osadów na
całej powierzchni stawów mogłoby doprowadzić do eliminacji koleantusa i jego nasion oraz innych
gatunków roślin wchodzących w skład siedliska 3130.;
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3 Brzegi lub osuszane
dna zbiorników
wodnych ze
zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 3130

4ca4 1. problematyczne
gatunki rodzime; 2.
eutrofizacja
(naturalna); 3.
nagromadzenie
materii organicznej;
4. konkurencja; 5.
zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja);

6. intensywna hodowla ryb,
intensyfikacja; 7. Usuwanie
osadów (mułu...); 8.
Zanieczyszczenie powietrza,
zanieczyszczenia przenoszone
drogą powietrzną; 9.
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z zakładów
przemysłowych; 10. składowisko
przemysłowe; 11. drogi
kolejowe, w tym TGV; 12.
rozproszone zanieczyszczenie
wód powierzchniowych z
powodu działalności związanej z
rolnictwem i leśnictwem; 13.
inne lub mieszane formy
międzygatunkowej konkurencji
wśród roślin; 14. obce gatunki
inwazyjne; 15. Zaniechanie
gospodarki wodnej;

1. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum)
oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania); 2. Niepełny rozkład szczątków
roślinnych może być konsekwencją spuszczania wody ze stawów wiosną (a nie jesienią poprzedniego
sezonu), co skraca czas rozkładu materii organicznej na odsłoniętych dnach stawów do ok. 2-3
tygodni.; 3. Nagromadzone na dnie stawów nierozłożone szczątki roślinne ograniczają powierzchnię
dostępną dla koleantusa delikatnego i innych gatunków roślin wchodzących w skład siedliska 3130.;
4. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum)
oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania); 5. Problem stanowić mogą
ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum) oraz inne gatunki roślin
wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na
biologię i powszechność występowania); 6. Poddawanie dna stawów intensywnym zabiegom
uprawowym prowadzić może do eliminacji koleantusa i siedliska 3130. Odławianie ryb na początku
kwietnia, może powodować, że okres dostępności dna dla rozwoju koleantusa będzie za krótki; 7.
Usuwanie osadów na całej powierzchni stawów mogłoby doprowadzić do eliminacji koleantusa i jego
nasion oraz innych gatunków roślin wchodzących w skład siedliska 3130.; 8. W dokumentach
planistycznych zakłada się możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których należą m.in.
zakłady przemysłowe mogące być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w wodę.; 9. W
dokumentach planistycznych zakłada się możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których
należą m.in. zakłady przemysłowe mogące być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w
wodę.; 10. Emisja do atmosfery pyłów z leżącego ok. 200 m na zachód od obszaru składowiska
odpadów Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Pyły osiadające na powierzchni
stawów mogą powodować zmianę chemizmu wody oraz osadów–w tym ich alkalizację.; 11. W wyniku
modernizacji linii kolejowej lub zastosowaniem herbicydów na torowisku i nasypach lub substancji
toksycznych do konserwacji drewnianych podkładów może dojść do zanieczyszczenia wody w
stawach: Kolejowym i Borowskim.; 12. Zanieczyszczenie cieków, z których pobierana jest woda do
napełniania stawów zawierających związki biogenne i inne substancje spływające z pól uprawnych,;
13. Nadmierny rozwój roślinności szuwarowej może doprowadzić do zmniejszenia powierzchni
dostępnej dla koleantusa i siedliska przyrodniczego.; 14. Występujący w rozproszeniu na powierzchni
wszystkich stawów przetacznik obcy (Veronica peregrina) może potencjalnie oddziaływać na
koleantusa i siedlisko 3130.; 15. Cykliczne zalewanie i odsłanianie dna stawów stanowi podstawowy
warunek zachowania przedmiotów ochrony.;
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4 Brzegi lub osuszane
dna zbiorników
wodnych ze
zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 3130

8fed 1. problematyczne
gatunki rodzime; 2.
zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja); 3.
konkurencja; 4.
nagromadzenie
materii organicznej;
5. eutrofizacja
(naturalna);

6. intensywna hodowla ryb,
intensyfikacja; 7. Zaniechanie
gospodarki wodnej; 8. obce
gatunki inwazyjne; 9. inne lub
mieszane formy
międzygatunkowej konkurencji
wśród roślin; 10. rozproszone
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z powodu
działalności związanej z
rolnictwem i leśnictwem; 11.
drogi kolejowe, w tym TGV; 12.
składowisko przemysłowe; 13.
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych z zakładów
przemysłowych; 14.
Zanieczyszczenie powietrza,
zanieczyszczenia przenoszone
drogą powietrzną; 15. Usuwanie
osadów (mułu...);

1. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum)
oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania); 2. Problem stanowić mogą
ekspansywne gatunki rodzime, tj. rdest kolankowy (Polygonum nodosum) oraz inne gatunki roślin
wchodzące w skład siedliska 3130 (zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na
biologię i powszechność występowania); 3. Problem stanowić mogą ekspansywne gatunki rodzime, tj.
rdest kolankowy (Polygonum nodosum) oraz inne gatunki roślin wchodzące w skład siedliska 3130
(zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność
występowania); 4. Nagromadzone na dnie stawów nierozłożone szczątki roślinne ograniczają
powierzchnię dostępną dla koleantusa delikatnego i innych gatunków roślin wchodzących w skład
siedliska 3130.; 5. Niepełny rozkład szczątków roślinnych może być konsekwencją spuszczania wody
ze stawów wiosną (a nie jesienią poprzedniego sezonu), co skraca czas rozkładu materii organicznej
na odsłoniętych dnach stawów do ok. 2-3 tygodni.; 6. Poddawanie dna stawów intensywnym zabiegom
uprawowym prowadzić może do eliminacji koleantusa i siedliska 3130. Odławianie ryb na początku
kwietnia, może powodować, że okres dostępności dna dla rozwoju koleantusa będzie za krótki; 7.
Cykliczne zalewanie i odsłanianie dna stawów stanowi podstawowy warunek zachowania
przedmiotów ochrony.; 8. Występujący w rozproszeniu na powierzchni wszystkich stawów przetacznik
obcy (Veronica peregrina) może potencjalnie oddziaływać na koleantusa i siedlisko 3130.; 9.
Nadmierny rozwój roślinności szuwarowej może doprowadzić do zmniejszenia powierzchni dostępnej
dla koleantusa i siedliska przyrodniczego.; 10. Zanieczyszczenie cieków, z których pobierana jest
woda do napełniania stawów zawierających związki biogenne i inne substancje spływające z pól
uprawnych,; 11. W wyniku modernizacji linii kolejowej lub zastosowaniem herbicydów na torowisku i
nasypach lub substancji toksycznych do konserwacji drewnianych podkładów może dojść do
zanieczyszczenia wody w stawach: Kolejowym i Borowskim.; 12. Emisja do atmosfery pyłów z
leżącego ok. 200 m na zachód od obszaru składowiska odpadów Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich Kogeneracja S.A. Pyły osiadające na powierzchni stawów mogą powodować zmianę
chemizmu wody oraz osadów–w tym ich alkalizację.; 13. W dokumentach planistycznych zakłada się
możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których należą m.in. zakłady przemysłowe mogące
być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w wodę.; 14. W dokumentach planistycznych
zakłada się możliwość lokalizacji inwestycji uciążliwych, do których należą m.in. zakłady przemysłowe
mogące być źródłem zanieczyszczeń cieków zasilających stawy w wodę.; 15. Usuwanie osadów na
całej powierzchni stawów mogłoby doprowadzić do eliminacji koleantusa i jego nasion oraz innych
gatunków roślin wchodzących w skład siedliska 3130.;
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5. Cele zadań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony Stan
ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony

1 Brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
3130

U2 Osiągnięcie właściwego (FV) stanu
ochrony siedliska przyrodniczego.

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony jest realne po 5 latach od wdrożenie działań ochronnych. Uznano,
że jest to czas wystarczający na odtworzenie właściwego stanu zachowania siedlisk przedmiotów ochrony
oraz przywrócenie potencjału reprodukcyjnego koleantusa oraz innych roślin współtworzących zespoły
definiujące siedlisko przyrodnicze.

2 Koleantus delikatny 1887 U1 Osiągnięcie właściwego (FV) stanu
ochrony siedliska gatunku.

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony jest realne po 5 latach od wdrożenie działań ochronnych. Uznano,
że jest to czas wystarczający na odtworzenie właściwego stanu zachowania siedlisk przedmiotów ochrony
oraz przywrócenie potencjału reprodukcyjnego koleantusa oraz innych roślin współtworzących zespoły
definiujące siedlisko przyrodnicze.
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Moduł C
 

6. Ustalenie działań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony
Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania Szacunkowe koszty (w tys. zł) Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie
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1 1887 - Koleantus
delikatny - 782f

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie warstwy

nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów.
Każdego roku w okresie
wiosennym dokonać wizji
terenowej w celu ustalenia
konieczności podjęcia działań:

potrzeby wykonania zabiegu związanego z usuwaniem warstwy nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów. Zabieg powinien zostać wykonany jak najszybciej po spuszczeniu
wody ze stawów, kiedy tylko warunki pozwolą na wjazd ciągnika. Ze względu na ograniczoną
dostępność centralnych partii zbiorników zabiegiem objąć wybrane szerokie na kilkanaście
metrów fragmenty brzegów. Należy wybierać te odcinki brzegów, na których w poprzednich
sezonach stwierdzono najlepiej zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego oraz liczną
populację kleantusa. Zebraną materię organiczną należy zagospodarować poza siedliskiem
3130 i siedliskiem koleantusa.

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Rozpoczęcie prac oraz częstotliwość
prowadzenia kolejnych są uzależnione od
sytuacji zaistniałej w danym sezonie Zabieg
będzie wykonywany zwykle w drugiej połowie
kwietnia.

15 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

2 Pozostawianie nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna.

Pozostawienia na każdym ze stawów refugiów o powierzchni 200 m2 brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym. Nieuprawiane powierzchnie powinny obejmować te
fragmenty brzegowej części dna, na których w poprzednim sezonie stwierdzono najlepiej
zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego charakteryzujące się jednocześnie dużą
liczebnością koleantusa. W sytuacji, kiedy ten sam fragment dna nie jest uprawiany przez kilka
sezonów może nastąpić sukcesja roślinności konkurencyjnej. Wówczas taki fragment dna
należy poddać zabiegom uprawowym na rzecz pozostawienia bez zabiegów innego fragmentu,
na którym stwierdzono obecność przedmiotów ochrony

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Fragmenty brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym
powinny być pozostawiane każdego roku.

Pozostawienie fragmentów dna bez
zabiegów uprawowych nie generuje
dodatkowych kosztów.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Utrzymanie dotychczasowego

rytmu zalewania i spuszczania
stawów.

Spuszczanie wody jesienią i rozpoczęcie napełniania stawów w pierwszej połowie maja
następnego roku. W sytuacji kiedy nie można uniknąć spuszczenia stawów w terminie
wiosennym, spuścić wodę tak wcześnie jak to możliwe i rozpocząć napełnianie nie wcześniej
niż w pierwszej połowie maja, tak aby czas odsłonięcia dna był nie krótszy niż 30 dni
pozostawiając - do czasu zakończenia cyklu życiowego koleantusa delikatnego - 1/3 niezalanej
powierzchni Stawu Kolejowego od strony północno-wschodniej

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Ustalony rytm zalewania i spuszczania
stawów powinien by zachowany każdego
roku.

Działanie jest zbieżne z potrzebami
gospodarki rybackiej i nie generuje
dodatkowych kosztów

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring wpływu usuwania

materii organicznej z dna
stawów na przedmioty ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko oraz gatunek. Porównanie takich powierzchni z powierzchniami, na których nie
prowadzono zabiegu, a występuje na nich siedlisko oraz gatunek Monitoring należy
przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu. Kontrola rozwoju zbiorowisk
definiujących siedlisko przyrodnicze oraz
populacji koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Działania dotyczące monitoringu
realizacji działań ochronnych
Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów. Monitoring wpływu
terminów nap

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Monitoring wpływu terminów
zalewania i spuszczania
stawów na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie na podstawie obserwacji terenowych lub analizy udostępnionych przez
właściciela lub użytkownika stawów hodowlanych ksiąg stawowych terminów spuszczania i
napełniania stawów. Porównanie stanu zachowania siedliska przyrodniczego gatunku w
poszczególnych sezonach różniących się terminami zalewania i spuszczania stawów.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola rozwoju zbiorowisk definiujących
siedlisko przyrodnicze oraz populacji
koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Monitoring wpływu terminów
napełniania stawów na przedmioty
ochrony można prowadzić przy
okazji monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony,
dlatego nie powinien generować
dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Monitoring wpływu
pozostawiania nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko przyrodnicze oraz populacja koleantusa delikatnego. Porównanie takich powierzchni
z powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu, a wstępują na nich przedmioty ochrony.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu , a wstępują na nich
przedmioty ochrony.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu, tj. Kontrola rozwoju
zbiorowisk definiujących siedlisko
przyrodnicze oraz populacji koleantusa w
terminie prowadzenia monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony, tj. w
pierwszej połowie maja.

Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania fitosocjologiczne –

wpływ konkurencji gatunków
ekspansywnych

Monitoring wpływu konkurencji rodzimych gatunków ekspansywnych, takich jak rdest
kolankowy oraz oddziaływań obcych gatunków inwazyjnych, takich jak przetacznik obcy na
przedmioty ochrony. Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania
stawów lub na początku tego procesu. Należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne na
reprezentatywnych powierzchniach, gdzie występuje koleantus i badać udział rdestu
kolankowego oraz przetacznika obcego Porównywać wyniki badań w poszczególnych sezonach
i w przypadku konieczności zaplanować odpowiednie działania ochronne.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania fitosocjologiczne należy prowadzić w
okresie pełnego rozwoju fitocenoz, tj. od.
końca kwietnia do połowy maja.

Badania fitosocjologiczne można
prowadzić przy okazji monitoringu
stanu zachowania przedmiotów
ochrony, dlatego nie powinny
generować dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Analizy chemiczne Badanie składu chemicznego podłoża oraz depozycji pyłów ze składowiska odpadów
przemysłowych na powierzchni stawów oraz badanie składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania składu chemicznego podłoża należy
prowadzić wiosną w okresie kiedy dno
stawów jest odsłonięte tj. od. końca kwietnia
do połowy maja.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Analizy chemiczne Skorelowanie wyników badań składu chemicznego podłoża z danymi dot. nawożenia i
wapnowania stawów oraz z wynikami dot. depozycji i składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania depozycji pyłów należy prowadzić w
ww. okresie oraz jesienią poprzedniego
sezonu – jeśli tylko dno stawów jest wówczas
odsłonięte. Badania należy rozpocząć
niezwłocznie po zatwierdzeniu pzo i
kontynuować co 2 lata.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.
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2 1887 - Koleantus
delikatny - 8ea8

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie warstwy

nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów.
Każdego roku w okresie
wiosennym dokonać wizji
terenowej w celu ustalenia
konieczności podjęcia działań:

potrzeby wykonania zabiegu związanego z usuwaniem warstwy nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów. Zabieg powinien zostać wykonany jak najszybciej po spuszczeniu
wody ze stawów, kiedy tylko warunki pozwolą na wjazd ciągnika. Ze względu na ograniczoną
dostępność centralnych partii zbiorników zabiegiem objąć wybrane szerokie na kilkanaście
metrów fragmenty brzegów. Należy wybierać te odcinki brzegów, na których w poprzednich
sezonach stwierdzono najlepiej zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego oraz liczną
populację kleantusa. Zebraną materię organiczną należy zagospodarować poza siedliskiem
3130 i siedliskiem koleantusa.

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Rozpoczęcie prac oraz częstotliwość
prowadzenia kolejnych są uzależnione od
sytuacji zaistniałej w danym sezonie Zabieg
będzie wykonywany zwykle w drugiej połowie
kwietnia.

15 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

2 Pozostawianie nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna.

Pozostawienia na każdym ze stawów refugiów o powierzchni 200 m2 brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym. Nieuprawiane powierzchnie powinny obejmować te
fragmenty brzegowej części dna, na których w poprzednim sezonie stwierdzono najlepiej
zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego charakteryzujące się jednocześnie dużą
liczebnością koleantusa. W sytuacji, kiedy ten sam fragment dna nie jest uprawiany przez kilka
sezonów może nastąpić sukcesja roślinności konkurencyjnej. Wówczas taki fragment dna
należy poddać zabiegom uprawowym na rzecz pozostawienia bez zabiegów innego fragmentu,
na którym stwierdzono obecność przedmiotów ochrony

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Fragmenty brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym
powinny być pozostawiane każdego roku.

Pozostawienie fragmentów dna bez
zabiegów uprawowych nie generuje
dodatkowych kosztów.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Utrzymanie dotychczasowego

rytmu zalewania i spuszczania
stawów.

Spuszczanie wody jesienią i rozpoczęcie napełniania stawów w pierwszej połowie maja
następnego roku. W sytuacji kiedy nie można uniknąć spuszczenia stawów w terminie
wiosennym, spuścić wodę tak wcześnie jak to możliwe i rozpocząć napełnianie nie wcześniej
niż w pierwszej połowie maja, tak aby czas odsłonięcia dna był nie krótszy niż 30 dni
pozostawiając - do czasu zakończenia cyklu życiowego koleantusa delikatnego - 1/3 niezalanej
powierzchni Stawu Kolejowego od strony północno-wschodniej

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Ustalony rytm zalewania i spuszczania
stawów powinien by zachowany każdego
roku.

Działanie jest zbieżne z potrzebami
gospodarki rybackiej i nie generuje
dodatkowych kosztów

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring wpływu usuwania

materii organicznej z dna
stawów na przedmioty ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko oraz gatunek. Porównanie takich powierzchni z powierzchniami, na których nie
prowadzono zabiegu, a występuje na nich siedlisko oraz gatunek Monitoring należy
przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu. Kontrola rozwoju zbiorowisk
definiujących siedlisko przyrodnicze oraz
populacji koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Działania dotyczące monitoringu
realizacji działań ochronnych
Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów. Monitoring wpływu
terminów nap

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Monitoring wpływu terminów
zalewania i spuszczania
stawów na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie na podstawie obserwacji terenowych lub analizy udostępnionych przez
właściciela lub użytkownika stawów hodowlanych ksiąg stawowych terminów spuszczania i
napełniania stawów. Porównanie stanu zachowania siedliska przyrodniczego gatunku w
poszczególnych sezonach różniących się terminami zalewania i spuszczania stawów.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola rozwoju zbiorowisk definiujących
siedlisko przyrodnicze oraz populacji
koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Monitoring wpływu terminów
napełniania stawów na przedmioty
ochrony można prowadzić przy
okazji monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony,
dlatego nie powinien generować
dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Monitoring wpływu
pozostawiania nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko przyrodnicze oraz populacja koleantusa delikatnego. Porównanie takich powierzchni
z powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu, a wstępują na nich przedmioty ochrony.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu , a wstępują na nich
przedmioty ochrony.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu, tj. Kontrola rozwoju
zbiorowisk definiujących siedlisko
przyrodnicze oraz populacji koleantusa w
terminie prowadzenia monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony, tj. w
pierwszej połowie maja.

Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania fitosocjologiczne –

wpływ konkurencji gatunków
ekspansywnych

Monitoring wpływu konkurencji rodzimych gatunków ekspansywnych, takich jak rdest
kolankowy oraz oddziaływań obcych gatunków inwazyjnych, takich jak przetacznik obcy na
przedmioty ochrony. Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania
stawów lub na początku tego procesu. Należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne na
reprezentatywnych powierzchniach, gdzie występuje koleantus i badać udział rdestu
kolankowego oraz przetacznika obcego Porównywać wyniki badań w poszczególnych sezonach
i w przypadku konieczności zaplanować odpowiednie działania ochronne.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania fitosocjologiczne należy prowadzić w
okresie pełnego rozwoju fitocenoz, tj. od.
końca kwietnia do połowy maja.

Badania fitosocjologiczne można
prowadzić przy okazji monitoringu
stanu zachowania przedmiotów
ochrony, dlatego nie powinny
generować dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Analizy chemiczne Badanie składu chemicznego podłoża oraz depozycji pyłów ze składowiska odpadów
przemysłowych na powierzchni stawów oraz badanie składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania składu chemicznego podłoża należy
prowadzić wiosną w okresie kiedy dno
stawów jest odsłonięte tj. od. końca kwietnia
do połowy maja.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Analizy chemiczne Skorelowanie wyników badań składu chemicznego podłoża z danymi dot. nawożenia i
wapnowania stawów oraz z wynikami dot. depozycji i składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania depozycji pyłów należy prowadzić w
ww. okresie oraz jesienią poprzedniego
sezonu – jeśli tylko dno stawów jest wówczas
odsłonięte. Badania należy rozpocząć
niezwłocznie po zatwierdzeniu pzo i
kontynuować co 2 lata.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.
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3 3130 - Brzegi lub
osuszane dna
zbiorników wodnych
ze zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea - 4ca4

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie warstwy

nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów.
Każdego roku w okresie
wiosennym dokonać wizji
terenowej w celu ustalenia
konieczności podjęcia działań:

potrzeby wykonania zabiegu związanego z usuwaniem warstwy nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów. Zabieg powinien zostać wykonany jak najszybciej po spuszczeniu
wody ze stawów, kiedy tylko warunki pozwolą na wjazd ciągnika. Ze względu na ograniczoną
dostępność centralnych partii zbiorników zabiegiem objąć wybrane szerokie na kilkanaście
metrów fragmenty brzegów. Należy wybierać te odcinki brzegów, na których w poprzednich
sezonach stwierdzono najlepiej zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego oraz liczną
populację kleantusa. Zebraną materię organiczną należy zagospodarować poza siedliskiem
3130 i siedliskiem koleantusa.

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Rozpoczęcie prac oraz częstotliwość
prowadzenia kolejnych są uzależnione od
sytuacji zaistniałej w danym sezonie Zabieg
będzie wykonywany zwykle w drugiej połowie
kwietnia.

15 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

2 Pozostawianie nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna.

Pozostawienia na każdym ze stawów refugiów o powierzchni 200 m2 brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym. Nieuprawiane powierzchnie powinny obejmować te
fragmenty brzegowej części dna, na których w poprzednim sezonie stwierdzono najlepiej
zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego charakteryzujące się jednocześnie dużą
liczebnością koleantusa. W sytuacji, kiedy ten sam fragment dna nie jest uprawiany przez kilka
sezonów może nastąpić sukcesja roślinności konkurencyjnej. Wówczas taki fragment dna
należy poddać zabiegom uprawowym na rzecz pozostawienia bez zabiegów innego fragmentu,
na którym stwierdzono obecność przedmiotów ochrony

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Fragmenty brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym
powinny być pozostawiane każdego roku.

Pozostawienie fragmentów dna bez
zabiegów uprawowych nie generuje
dodatkowych kosztów.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Utrzymanie dotychczasowego

rytmu zalewania i spuszczania
stawów.

Spuszczanie wody jesienią i rozpoczęcie napełniania stawów w pierwszej połowie maja
następnego roku. W sytuacji kiedy nie można uniknąć spuszczenia stawów w terminie
wiosennym, spuścić wodę tak wcześnie jak to możliwe i rozpocząć napełnianie nie wcześniej
niż w pierwszej połowie maja, tak aby czas odsłonięcia dna był nie krótszy niż 30 dni
pozostawiając - do czasu zakończenia cyklu życiowego koleantusa delikatnego - 1/3 niezalanej
powierzchni Stawu Kolejowego od strony północno-wschodniej

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Ustalony rytm zalewania i spuszczania
stawów powinien by zachowany każdego
roku.

Działanie jest zbieżne z potrzebami
gospodarki rybackiej i nie generuje
dodatkowych kosztów

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring wpływu usuwania

materii organicznej z dna
stawów na przedmioty ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko oraz gatunek. Porównanie takich powierzchni z powierzchniami, na których nie
prowadzono zabiegu, a występuje na nich siedlisko oraz gatunek Monitoring należy
przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu. Kontrola rozwoju zbiorowisk
definiujących siedlisko przyrodnicze oraz
populacji koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Działania dotyczące monitoringu
realizacji działań ochronnych
Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów. Monitoring wpływu
terminów nap

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Monitoring wpływu terminów
zalewania i spuszczania
stawów na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie na podstawie obserwacji terenowych lub analizy udostępnionych przez
właściciela lub użytkownika stawów hodowlanych ksiąg stawowych terminów spuszczania i
napełniania stawów. Porównanie stanu zachowania siedliska przyrodniczego gatunku w
poszczególnych sezonach różniących się terminami zalewania i spuszczania stawów.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola rozwoju zbiorowisk definiujących
siedlisko przyrodnicze oraz populacji
koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Monitoring wpływu terminów
napełniania stawów na przedmioty
ochrony można prowadzić przy
okazji monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony,
dlatego nie powinien generować
dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Monitoring wpływu
pozostawiania nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko przyrodnicze oraz populacja koleantusa delikatnego. Porównanie takich powierzchni
z powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu, a wstępują na nich przedmioty ochrony.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu , a wstępują na nich
przedmioty ochrony.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu, tj. Kontrola rozwoju
zbiorowisk definiujących siedlisko
przyrodnicze oraz populacji koleantusa w
terminie prowadzenia monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony, tj. w
pierwszej połowie maja.

Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania fitosocjologiczne –

wpływ konkurencji gatunków
ekspansywnych

Monitoring wpływu konkurencji rodzimych gatunków ekspansywnych, takich jak rdest
kolankowy oraz oddziaływań obcych gatunków inwazyjnych, takich jak przetacznik obcy na
przedmioty ochrony. Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania
stawów lub na początku tego procesu. Należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne na
reprezentatywnych powierzchniach, gdzie występuje koleantus i badać udział rdestu
kolankowego oraz przetacznika obcego Porównywać wyniki badań w poszczególnych sezonach
i w przypadku konieczności zaplanować odpowiednie działania ochronne.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania fitosocjologiczne należy prowadzić w
okresie pełnego rozwoju fitocenoz, tj. od.
końca kwietnia do połowy maja.

Badania fitosocjologiczne można
prowadzić przy okazji monitoringu
stanu zachowania przedmiotów
ochrony, dlatego nie powinny
generować dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Analizy chemiczne Badanie składu chemicznego podłoża oraz depozycji pyłów ze składowiska odpadów
przemysłowych na powierzchni stawów oraz badanie składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania składu chemicznego podłoża należy
prowadzić wiosną w okresie kiedy dno
stawów jest odsłonięte tj. od. końca kwietnia
do połowy maja.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Analizy chemiczne Skorelowanie wyników badań składu chemicznego podłoża z danymi dot. nawożenia i
wapnowania stawów oraz z wynikami dot. depozycji i składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania depozycji pyłów należy prowadzić w
ww. okresie oraz jesienią poprzedniego
sezonu – jeśli tylko dno stawów jest wówczas
odsłonięte. Badania należy rozpocząć
niezwłocznie po zatwierdzeniu pzo i
kontynuować co 2 lata.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.
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4 3130 - Brzegi lub
osuszane dna
zbiorników wodnych
ze zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea - 8fed

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie warstwy

nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów.
Każdego roku w okresie
wiosennym dokonać wizji
terenowej w celu ustalenia
konieczności podjęcia działań:

potrzeby wykonania zabiegu związanego z usuwaniem warstwy nierozłożonej materii
organicznej z dna stawów. Zabieg powinien zostać wykonany jak najszybciej po spuszczeniu
wody ze stawów, kiedy tylko warunki pozwolą na wjazd ciągnika. Ze względu na ograniczoną
dostępność centralnych partii zbiorników zabiegiem objąć wybrane szerokie na kilkanaście
metrów fragmenty brzegów. Należy wybierać te odcinki brzegów, na których w poprzednich
sezonach stwierdzono najlepiej zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego oraz liczną
populację kleantusa. Zebraną materię organiczną należy zagospodarować poza siedliskiem
3130 i siedliskiem koleantusa.

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Rozpoczęcie prac oraz częstotliwość
prowadzenia kolejnych są uzależnione od
sytuacji zaistniałej w danym sezonie Zabieg
będzie wykonywany zwykle w drugiej połowie
kwietnia.

15 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

2 Pozostawianie nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna.

Pozostawienia na każdym ze stawów refugiów o powierzchni 200 m2 brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym. Nieuprawiane powierzchnie powinny obejmować te
fragmenty brzegowej części dna, na których w poprzednim sezonie stwierdzono najlepiej
zachowane fragmenty siedliska przyrodniczego charakteryzujące się jednocześnie dużą
liczebnością koleantusa. W sytuacji, kiedy ten sam fragment dna nie jest uprawiany przez kilka
sezonów może nastąpić sukcesja roślinności konkurencyjnej. Wówczas taki fragment dna
należy poddać zabiegom uprawowym na rzecz pozostawienia bez zabiegów innego fragmentu,
na którym stwierdzono obecność przedmiotów ochrony

Wybrane fragmenty brzegów
stawów: Staw Łąkowy – działka
nr 381/1, Staw Bielawski –
działka nr 381/2, Staw Kolejowy –
działka nr 392/1, Staw Borowski –
działka nr 410

Fragmenty brzegowej części dna
niepoddawanej zabiegom uprawowym
powinny być pozostawiane każdego roku.

Pozostawienie fragmentów dna bez
zabiegów uprawowych nie generuje
dodatkowych kosztów.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Utrzymanie dotychczasowego

rytmu zalewania i spuszczania
stawów.

Spuszczanie wody jesienią i rozpoczęcie napełniania stawów w pierwszej połowie maja
następnego roku. W sytuacji kiedy nie można uniknąć spuszczenia stawów w terminie
wiosennym, spuścić wodę tak wcześnie jak to możliwe i rozpocząć napełnianie nie wcześniej
niż w pierwszej połowie maja, tak aby czas odsłonięcia dna był nie krótszy niż 30 dni
pozostawiając - do czasu zakończenia cyklu życiowego koleantusa delikatnego - 1/3 niezalanej
powierzchni Stawu Kolejowego od strony północno-wschodniej

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Ustalony rytm zalewania i spuszczania
stawów powinien by zachowany każdego
roku.

Działanie jest zbieżne z potrzebami
gospodarki rybackiej i nie generuje
dodatkowych kosztów

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w
porozumieniu ze Stawy
Milickie S.A.

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Monitoring wpływu usuwania

materii organicznej z dna
stawów na przedmioty ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko oraz gatunek. Porównanie takich powierzchni z powierzchniami, na których nie
prowadzono zabiegu, a występuje na nich siedlisko oraz gatunek Monitoring należy
przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu. Kontrola rozwoju zbiorowisk
definiujących siedlisko przyrodnicze oraz
populacji koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Działania dotyczące monitoringu
realizacji działań ochronnych
Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów. Monitoring wpływu
terminów nap

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Monitoring wpływu terminów
zalewania i spuszczania
stawów na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie na podstawie obserwacji terenowych lub analizy udostępnionych przez
właściciela lub użytkownika stawów hodowlanych ksiąg stawowych terminów spuszczania i
napełniania stawów. Porównanie stanu zachowania siedliska przyrodniczego gatunku w
poszczególnych sezonach różniących się terminami zalewania i spuszczania stawów.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola rozwoju zbiorowisk definiujących
siedlisko przyrodnicze oraz populacji
koleantusa w terminie prowadzenia
monitoringu stanu zachowania przedmiotów
ochrony, tj. w pierwszej połowie maja.

Monitoring wpływu terminów
napełniania stawów na przedmioty
ochrony można prowadzić przy
okazji monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony,
dlatego nie powinien generować
dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Monitoring wpływu
pozostawiania nieuprawianych
fragmentów brzegowej części
dna na stan zachowania
przedmiotów ochrony

Sprawdzenie czy na fragmentach dna, na których przeprowadzono zabieg rozwinęły się
siedlisko przyrodnicze oraz populacja koleantusa delikatnego. Porównanie takich powierzchni
z powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu, a wstępują na nich przedmioty ochrony.
Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania stawów lub na początku
tego procesu powierzchniami, na których nie prowadzono zabiegu , a wstępują na nich
przedmioty ochrony.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Kontrola wykonania zabiegu tuż po jego
zrealizowaniu, tj. Kontrola rozwoju
zbiorowisk definiujących siedlisko
przyrodnicze oraz populacji koleantusa w
terminie prowadzenia monitoringu stanu
zachowania przedmiotów ochrony, tj. w
pierwszej połowie maja.

Monitoring skuteczności zabiegu
można prowadzić przy okazji
monitoringu stanu zachowania
przedmiotów ochrony, dlatego nie
powinien generować dodatkowych
kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Badania fitosocjologiczne –

wpływ konkurencji gatunków
ekspansywnych

Monitoring wpływu konkurencji rodzimych gatunków ekspansywnych, takich jak rdest
kolankowy oraz oddziaływań obcych gatunków inwazyjnych, takich jak przetacznik obcy na
przedmioty ochrony. Monitoring należy przeprowadzić tuż przed rozpoczęciem napełniania
stawów lub na początku tego procesu. Należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne na
reprezentatywnych powierzchniach, gdzie występuje koleantus i badać udział rdestu
kolankowego oraz przetacznika obcego Porównywać wyniki badań w poszczególnych sezonach
i w przypadku konieczności zaplanować odpowiednie działania ochronne.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania fitosocjologiczne należy prowadzić w
okresie pełnego rozwoju fitocenoz, tj. od.
końca kwietnia do połowy maja.

Badania fitosocjologiczne można
prowadzić przy okazji monitoringu
stanu zachowania przedmiotów
ochrony, dlatego nie powinny
generować dodatkowych kosztów.

Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

2 Analizy chemiczne Badanie składu chemicznego podłoża oraz depozycji pyłów ze składowiska odpadów
przemysłowych na powierzchni stawów oraz badanie składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania składu chemicznego podłoża należy
prowadzić wiosną w okresie kiedy dno
stawów jest odsłonięte tj. od. końca kwietnia
do połowy maja.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.

3 Analizy chemiczne Skorelowanie wyników badań składu chemicznego podłoża z danymi dot. nawożenia i
wapnowania stawów oraz z wynikami dot. depozycji i składu chemicznego pyłów.

Staw Łąkowy – działka nr 381/1,
Staw Bielawski – działka nr
381/2, Staw Kolejowy – działka nr
392/1, Staw Borowski – działka nr
410

Badania depozycji pyłów należy prowadzić w
ww. okresie oraz jesienią poprzedniego
sezonu – jeśli tylko dno stawów jest wówczas
odsłonięte. Badania należy rozpocząć
niezwłocznie po zatwierdzeniu pzo i
kontynuować co 2 lata.

8 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem.
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

L.p. Przedmiot ochrony Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac
monitoringowych Terminy/częstotliwość Miejsce Podmiot

odpowiedzialny
Szacowany

koszt (w
tys. zł)

1 Brzegi lub osuszane
dna zbiorników
wodnych ze
zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 3130

Osiągnięcie
właściwego (FV)
stanu ochrony
siedliska
przyrodniczego.

Ocena stanu
zachowania
siedliska i
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

Wszystkie
parametry ujęte w
załącznikach A i B
(metodyki badań)
do Raportu z prac
terenowych
stanowiącego
załącznik nr 6 do
niniejszej
dokumentacji.

Powtórzenie zakresu prac
monitoringowych
opisanego w Raporcie z
prac terenowych
stanowiącym załącznik nr 6
do niniejszej dokumentacji.
Podstawę do ustalenia
większości wskaźników dla
poszczególnych
parametrów stanowi
wykonanie zdjęcia
fitosocjologicznego.

Badania należy wykonywać
wiosną w 3,6 i 9 w okresie
rozwoju fitocenoz, tj. od
końca kwietnia do połowy
maja.

Za stanowisko badań
monitoringowych
należy uznać wszystkie
4 stawy. Zdjęcia
fitosocjologiczne w
poszczególnych
sezonach zgodnie z
metodyką mogą być
wykonywane w różnych
lokalizacjach w obrębie
dna stawów.

Organ
sprawujący
nadzór nad
obszarem

30

2 Koleantus delikatny
1887

Osiągnięcie
właściwego (FV)
stanu ochrony
siedliska
gatunku.

Ocena stanu
zachowania
siedliska i
gatunku według
parametrów
opracowanych w
ramach PMŚ.

Wszystkie
parametry ujęte w
załącznikach A i B
(metodyki badań)
do Raportu z prac
terenowych
stanowiącego
załącznik nr 6 do
niniejszej
dokumentacji.

Powtórzenie zakresu prac
monitoringowych
opisanego w Raporcie z
prac terenowych
stanowiącym załącznik nr 6
do niniejszej dokumentacji.
Podstawę do ustalenia
większości wskaźników dla
poszczególnych
parametrów stanowi
wykonanie zdjęcia
fitosocjologicznego.

Badania należy wykonywać
wiosną w 3,6 i 9 w okresie
rozwoju fitocenoz, tj. od
końca kwietnia do połowy
maja.

Za stanowisko badań
monitoringowych
należy uznać wszystkie
4 stawy. Zdjęcia
fitosocjologiczne w
poszczególnych
sezonach zgodnie z
metodyką mogą być
wykonywane w różnych
lokalizacjach w obrębie
dna stawów.

Organ
sprawujący
nadzór nad
obszarem

30
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

1

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Na etapie opracowania planu zadań ochronnych nie znaleziono przesłanek do sporządzenia planu ochrony.

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany
1 Ocena znaczenia obszaru dla siedliska 3130:

% pokrycia 331, Stopień reprezen. A.
Względna pow. B. Stan zachow. A. Ocena
ogólna A

Ocena znaczenia obszaru dla siedliska: pokrycie: do 2
do 63 ha. Stopień reprezen. B. Względna pow. C. Stan
zachow. C. Ocena ogólna C

Badania z 2013 r. oraz analiza materiałów publikowanych i niepublikowanych pokazały,
że ocena znaczenia obszaru zarówno dla siedliska 3130, jak i dla koleantusa delikatnego
powinna zostać obniżona.

2 Ocena znaczenia obszaru dla Coleanthus
subtilis: populacja >100000. Populacja A,
Stan zach. A, Izolacja B, Ogólnie A

Ocena liczebności populacji: brak danych, tj. jakość
danych DD. Populacja B. Stan zach. B, Izolacja B,
Ogólnie B

Badania z 2013 r. oraz analiza materiałów publikowanych i niepublikowanych pokazały,
że ocena znaczenia obszaru zarówno dla siedliska 3130, jak i dla koleantusa delikatnego
powinna zostać obniżona.

3 - 1188 Bombina bombina, Ocena ogólna D Z uwagi na stwierdzenie gatunku w obszarze wskazano na wpisanie do sdfu obszaru
gatunek 1188 Bombina bombina.

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany
Brak dokumentów
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11. Zestawienie uwag i wniosków

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
Moduł A

1 Uwagi dotyczyły opisu granic obszaru w postaci współrzędnych punktów załamania w
układzie współrzędnych płaskich prostokątnych.

Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska

Uwzględniono uwagę związaną z opisem granic obszaru.

2 Uwagi dotyczyły błędnie wpisanej nazwy obszaru Natura 2000 i nazwiska jednego z członków
Zespołu ZLW

Urząd Gminy
Długołęka

Uwzględniono uwagi.

3 W tabeli dot. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Borowa
oraz w pkt 2 dot. Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Długołęka w kolumnie zawierającej ustalenia dot. działań
minimalizujących lub kompensujących – zawnioskowano o wykreślenie zapisu dot. wymogu
przeprowadzenia indywidualnej oceny KAŻDEJ inwestycji na etapie procedury oceny
oddziaływania na środowisko, a wprowadzić zapis dotyczący wymogu przeprowadzenia
indywidualnej oceny każdej inwestycji UCIĄŻLIWEJ na etapie procedury oceny oddziaływania
na środowisko.

Urząd Gminy
Długołęka

W ocenie RDOŚ nie tylko inwestycje uciążliwe mogą oddziaływać na
obszar Natura 2000, dlatego nie zawężono katalogu inwestycji. Procedura
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadzane będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Moduł B
1 Uwaga dotyczyła zmiany na zagrożenie istniejące zidentyfikowanego jako potencjalne

zagrożenia o kodzie F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja.
Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska

Nie uwzględniono uwagi. Na stawach prowadzona jest ekstensywna
hodowla ryb. W przypadku jej zintensyfikowania, mogłyby nastąpić
niekorzystne zmiany związane np. z eutrofizacją. Przeredagowano
natomiast opis zagrożenia, aby był jednoznaczny.

Moduł C
1 Uwaga dotyczyła rozszerzenia zapisów dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za

działania związane z utrzymaniem siedliska 3130 i gatunku koleantusa delikatnego.
Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska

Ponieważ w obrębie stawów prowadzona jest gospodarka rybacka i
działania ochronne zostały dostosowane do prac prowadzonych na
stawach i nie musza być realizowane w uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska.

2 W pkt dot. Wskazania do dokumentów planistycznych zaproponowano wprowadzenie zapisu :
„Na etapie opracowania Planu zadań ochronnych nie znaleziono wskazań do zmian w
dokumentach planistycznych”.

Urząd Gminy
Długołęka

Uwagi nie uwzględniono, nie ma potrzeby uzupełniania tabeli.
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