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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Pątnów Legnicki 

Kod obszaru PLH020052 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Załącznik do projektu dokumentacji Planu 

Położenie Województwo dolnośląskie, powiat legnicki, gminy Kunice i Miłkowice 

Powierzchnia obszaru (w ha) 837,8  

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Masyw Chełmca PLH020057 został zatwierdzony przez Komisję 

Europejską na mocy Decyzji 2009/93/WE Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Unii 

Europejskiej L 43/63 z dnia 13 lutego 2009) 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

9-03-2012  

Termin zatwierdzenia Planu - 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 728 942 176.  

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl , +48721 468 852, 

Sprawujący nadzór RDOŚ we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy1, 50-153 Wrocław. 

 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować wyłączenie 

części terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

 Rezerwat Przyrody „Błyszcz” 

Rezerwat Przyrody „Ponikwa”  

brak  Nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie  

przyrody, które uzasadniałyby  

nieobejmowanie całości obszaru  

projektem Planu, tzn.:  

Legnicki” nie posiada planu 

ochrony, o którym mowa w art. 

29 ustawy;  

rodzaju obszarowymi formami 

przyrody (rezerwatem, parkiem 

narodowym, parkiem 

krajobrazowym), dla których 

ustanowiono plan ochrony 

uwzględniający zakres, o którym 

mowa w ust. 10 art. 28;  

rezerwatu przyrody lub parku 

narodowego dla którego 

ustanowiono zadania ochronne 

Rezerwat Przyrody 

„Błyszcz” - 54,46 ha  

Rezerwat Przyrody 

„Ponikwa” - 8,3 ha 
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uwzględniające zakres, o którym 

mowa w ust. 10 art. 28;  

morskiego dla którego nie ma 

obowiązku tworzenia planu 

zadań ochronnych. 

 

Teren objęty PZO: cały Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH020052 Pątnów Legnicki o powierzchni 837,8 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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Mapa obszaru na podkładzie z ortofotomapy została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji Planu.  

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 
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który to obowiązek wynika z art.6 (1) „dyrektywy siedliskowej”- (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 4 „dyrektywy ptasiej”-

(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.). 

Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) „Pątnów Legnicki” zajmujący powierzchnię 837,8 ha administracyjnie położony jest na terenie 

gmin Kunice oraz Miłkowice w powiecie legnickim, województwie dolnośląskim.  

 

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

6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

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

 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

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

 9190 kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae), 

 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy 

żródliskowe 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 

1355 Wydra Lutra lutra 

1188 kumak nizinny Bombina bombina 

5339 Różanka Rhodeus sericerus amarus 

1145 Piskorz Misgurnus fossilis 

1059 Modraszek telejus Maculinea teleius 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dis par 

1061 Modraszek nausitous Maculinea nausithous 

1074 barczatka kataks Eriogaster catax  

 

Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania barczatki kataks Eriogaster catax [1074] na Dolnym Śląsku dzięki zachowanym licznym 

zaroślom tarninowym i specyficznemu mikroklimatowi. Stawy otoczone łąkami i lasami są siedliskiem kumaka nizinnego Bombina bombina 

[1188]. 

 

 

Lista przedmiotów ochrony jest weryfikowana w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych (PZO). 
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Cały obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 jest objęty projektem planu zadań ochronnych. Rezerwaty 

„Błyszcz” i „Ponikwa” nie posiadają w momencie sporządzania PZO planów ochrony zawierających zakres planu zadań ochronnych 

(określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody), w związku z tym nie ma podstaw do wyłączenia części obszaru OZW ze 

sporządzania planu zadań ochronnych.  

Plan zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Pątnów Legnicki PLH020052 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w 

formie zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na okres 10 lat, tworzy ramy prawne do działania 

wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Struktura i zawartość Planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody i zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym 

w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c)  uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach  ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, 

których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze, 

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 będzie trwała wówczas, kiedy będzie oparta na 
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„wspólnym zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanych. Dlatego w procesie sporządzania 

projektu Planu, za kluczowe należy uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu 

planistycznego. Stąd też, utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy) 

wypracowujących w trakcie cyklu spotkań dyskusyjnych, praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu. Niezwykle ważne jest aby 

w warsztatach brali udział wszyscy interesariusze dla opracowywanego projektu Planu. Każda z grup, której Plan dotyczy, będzie mogła 

uczestniczyć w jego tworzeniu. 

 

 

 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

S1 6410 

Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe  

Molinion 0,45    A A C C 

Podłużna, 

użytkowana łąka 

na terenie 

rezerwatu 

„Błyszcz”. W 

wyniku prac nad 

planem 

podwyższono 

ocenę ogólną na 

B 

S2 6430 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylio

n alliariae, 

Convolvulet

alia sepium 

0,25    A A C C 

Wykształcone w 

wąskim pasie 

wzdłuż cieku 

„Młokita” oraz 

przy stawach 

hodowlanych. W 

wyniku prac nad 

planem obniżono 

ocenę stopnia 

reprezentacji na 

C, a stanu 
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zachowania na 

B, utrzymano 

ocenę ogólną C 

S3 6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

Arrhenatheri

on elatioris 
5,98    A A C A 

Duże kompleksy 

łąk, w 

większości 

użytkowanych 

we wschodniej i 

południowej 

części obszaru. 

W wyniku prac 

nad planem 

obniżono ocenę 

stopnia 

reprezentacji na 

B,  stanu 

zachowania na 

B, ocenę ogólną 

na B. 

S4 9170 

Grąd 

środkowoeu

ropejski i 

subkontynen

talny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

6,04    A A C A 

Grądy z bogatym 

runem chronione 

w rezerwatach 

„Błyszcz” i 

„Ponikwa”. W 

wyniku prac nad 

planem obniżono 

ocenę  stanu 

zachowania na 

B, a ocenę 

ogólną na B. 

S5 9190 
Kwaśne 

dąbrowy 

Betulo-

Quercetum 
5,63    A A C A 

Niewielkie 

fragmenty 

kwaśnych 

dąbrów 

zachowały się w 

centralnej części 

obszaru. W 

wyniku prac nad 

planem obniżono 

ocenę stopnia 

reprezentacji na 

B,  stanu 

zachowania na 
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B, ocenę ogólną 

na B. 

S6 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe, 

olsy 

źródliskowe 

Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae 

0,45    D    

W stosunku do 

zapisów w sdf 

podwyższono 

rangę siedliska w 

obszarze – 

dobrze 

zachowane 

fragmenty 

chronione są w 

rezerwacie 

W wyniku prac 

nad planem 

podwyższono 

ocenę stopnia 

reprezentacji na 

B,  stanu 

zachowania na 

B, względną 

powierzchnię na 

B, ocenę ogólną 

na B. 

Z1 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
 R   D    

Na terenie 

obszaru 

stwierdzono 

wyłącznie 

przeloty 

nietoperzy, 

utrzymano ocenę 

D 

Z2 1337 
Bóbr 

europejski 
Castor fiber  2-5 i   D    

utrzymano ocenę 

D 

Z3 1355 Wydra Lutra lutra  1-2 i   D    
utrzymano ocenę 

D 

Z4 1188 
Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 
 2000-500   C A C C 

Jeden z 

głównych 

przedmiotów 

ochrony w 
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obszarze, W 

wyniku prac nad 

planem 

podwyższono 

ocenę stanu 

zachowania na 

B,  ocenę ogólną 

na B, ocene lzol. 

obniżono na C 

Z5 5339 Różanka 

Rhodeus 

sericerus 

amarus 
 R   D    

Nie 
potwierdzony w 
badaniach 
terenowych, nie 
stwierdzono 
siedlisk. 
Proponowany do 
usunięcia z listy 
przedmiotów 
obszaru, nie jest 
uwzględniany w 
dalszej części 
dokumentacji 

Z6 1145 Piskorz 
Misgurnus 

fossilis 
 R   D    

Nie Nie 
potwierdzony w 
badaniach 
terenowych, nie 
stwierdzono 
siedlisk. 
Proponowany do 
usunięcia z listy 
przedmiotów 
obszaru, nie jest 
uwzględniany w 
dalszej części 
dokumentacji 

Z7 1059 
Modraszek 

telejus 

Maculinea 

teleius  
 1 loc   D    

Nie 
potwierdzony w 
badaniach 
terenowych, nie 
jest 
uwzględniany w 
dalszej części 
dokumentacji 
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Z8 1060 
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 
 1 loc   D    

Stanowiska 
znajdują się na 
zarośniętych 
rowach 
melioracyjnych. 
W wyniku prac 
nad planem 
podwyższono 
ocenę populacji 
na C, stanu 
zachowania na 
C,  ocenę izol. na 
A, ocenę ogólną 
na C 

Z9 1061 
Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 
 1 loc   D    

Nie 
potwierdzony w 
badaniach 
terenowych, nie 
jest 
uwzględniany w 
dalszej części 
dokumentacji 

Z10 1074 
Barczatka 

kataks 

Eriogaster 

catax 
 500 - 1000   B A C A 

Jeden z 

głównych 

przedmiotów 

ochrony w 

obszarze, 

utrzymano 

wszystkie oceny. 

P1 1324 
Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 
    D    

Stwierdzono 
żerowanie nocka 
dużego Na 
podstawie 
zebranych 
danych nie ma 
możliwości 
oszacowania 
parametrów 
populacji. 
Proponowany do 
ujęcia w 
dokumentacji z 
oceną D. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Pierwsze spotkanie informujące samorząd gminny o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO). Następnie 30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w 

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: 

dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla 

przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy Kunice. Kolejnym 

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

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

na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu,   a także zostało 

opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i wrocławskim i 11 maja 2012 r. w wydaniu opolskim. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy Kunice 

 

Spotkanie informujące samorząd Gminy Kunice oraz Nadleśnictwo Legnica o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 8 maja 2012r w Urzędzie Gminy w Kunicach. 

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 9 marca 2012 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach 

przyrodniczych Obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony 

przedmiotów ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną Obszaru. Listę stron 

przekazano Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich interesariuszy o planowanych 

spotkaniach z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcie tworzenia projektu PZO zorganizowano dwa spotkania z udziałem kluczowych grup 

interesu.  

Pierwsze  odbyło się w dniu 16 października w Remizie OSP w Miłogostowicach. Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem 

planu zadań ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania . Przedstawiono również stan wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru, 

zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych z utrzymaniem lub poprawą stanu ochrony. Omówiono granicę obszaru i propozycję 

jej zmiany. Na samym początku spotkania, dzięki uczestnictwu osób użytkujących grunty, zostało również zidentyfikowane bardzo poważne 

zagrożenie dla przedmiotów ochrony – brak zasilania w wodę stawów będących miejscem rozrodu kumaka nizinnego Bombina bombina.  

Drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się w dniu 6 lutego w Urzędzie Gminy Kunice. Przypomniano charakterystykę 

przedmiotów ochrony. Omówione zostały również  zagrożenia i działania ochronne. Ponieważ na sali byli rolnicy użytkujący łąki, szczególny 
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nacisk położono na działania na siedliskach antropogenicznych. Obecna na spotkaniu przewodnicząca Studenckiego Koła Entomologów 

Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowała propozycję włączenia do obszaru terenu przeznaczonej do rekultywacji żwirowni Szczytniki. Po 

krótkiej prezentacji wywiązała się dyskusja nad możliwościami ochrony tego terenu. Stwierdzono, że przesłanki do powiększenia obszaru są 

niewystarczające. Jednak aby wartości przyrodnicze nie zanikły, warto powołać użytek ekologiczny, którego dokumentacja będzie mogła być 

podstawą do utworzenia enklawy Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty w przyszłości. Przedstawiciele wykonawcy planu przedstawili 

przebieg granic oraz propozycję korekty granic, częściowo wypracowaną podczas pierwszego spotkania ZLW. Przypomniano, że plan robiony  

jest dla obecnie obowiązującej granicy, natomiast zatwierdzenie korekty granic jest procesem długim. Natomiast w dalszym ciągu, zarówno na 

terenie obszaru, jak i działkach proponowanych do włączenia do obszaru, w przypadku inwestycji należy wykonać ocenę oddziaływania 

inwestycji. Spotkanie w terenie, na którym pokazano siedliska kumaka nizinnego, barczatki kataks oraz łąk świeżych użytkowanych 

ekstensywnie przeprowadzono 22 marca 2013 rok. Spotkania przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu 

procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w proces tworzenia projektu planu. 

 

 

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

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa / Urząd 

Marszałkowski 

polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, udostępnianie informacji  
 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14; 

50-411 Wrocław  
 

71 776 90 53, 

umwd@dolnyslask.pl  
 

Starostwo Powiatowe w Legnicy Gospodarka nieruchomościami, sporządzanie 

uproszczonych planów urządzania lasów 

niepaństwowych, realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu  

pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica tel.: 76 72 43 400, 76 72 43 

560, fax: 76 72 43 406 e-mail: 

starostwo@powiat-legnicki.eu 

Gmina Kunice Wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępnianie informacji  

 

Urząd Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 

 59-216 Kunice 

tel.(+76) 857-50-13, 857-51-

72, fax: (+76) 857-54-82, e-

mail: kunice@kunice.pl 
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Gmina Miłkowice Wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępnianie informacji  

Urząd Gminy Miłkowice, ul. II 

Armii Wojska Polskiego 71 

tel. 076 887 12 12, fax. 076 

887 12 13, e-mail. 

sekretariat@ugmilkowice.net 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

sporządzanie planów urządzania lasu.  

edukacja ekologiczna i promocja  

ul. Grunwaldzka 90, 50-357 

Wrocław 

tel: (71) 377 17 00 e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl  

Nadleśnictwo Legnica Wykonywanie planów urządzania lasów 

poprzez prowadzenie gospodarki leśnej, 

wykonywanie działań ochronnych na Obszarze 

Natura 2000, zachowanie lasów i korzystnego 

ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, 

warunki życia  

i zdrowia człowieka oraz na równowagę 

przyrodniczą. 

ul. Pawicka 4 

59-220 Legnica 

tel: (076) 8767020; (076) 

8767021,fax: (076) 8767020; 

(076) 8767021, 

e-mail: 

legnica@wroclaw.lasy.gov.pl 

Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego Nr 14 Legnica 

organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 

wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na 

rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki 

wędkarskiej 

ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 

Legnica 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

objętymi ochroną na terenie woj., promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie  
 

pl. Powstańców Warszawy1, 50-153 

Wrocław 

71 340 68 07, 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl  
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 

doradztwo rolnicze, obejmujące działania w 

zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 

domowego, wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich 

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław  

 

tel. sekretariat 71/339 86 56, e-

mail: sekretariat@dodr.pl 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu, 

doradztwo rolnicze, obejmujące działania w 

zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

ul. Reja 8 

59-225 Chojnów 

tel. 76/818 19 41 tel./fax 

76/818 84 00 e-mail: 

mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:legnica@wroclaw.lasy.gov.pl
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Powiatowy Zespół Doradców - 

Chojnów 

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 

domowego, wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich 

pzd.chojnow@dodr.pl 

Dolnośląska Izba Rolnicza podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy 

struktury agrarnej, kształtowanie świadomości 

ekologicznej producentów rolnych, 

współpraca z administracją publiczną w 

zakresie ochrony środowiska, zdrowia i 

wiejskiego dziedzictwa kulturowego 

ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław  tel. (+48) 71 339-98-26; 508-

087-735,  e-

mail: sekretariat@izbarolnicza.

pl 

Dolnośląska Izba Rolnicza, Biuro 

w Legnicy  

podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy 

struktury agrarnej, kształtowanie świadomości 

ekologicznej producentów rolnych, 

współpraca z administracją publiczną w 

zakresie ochrony środowiska, zdrowia i 

wiejskiego dziedzictwa kulturowego 

ul. Macieja Rataja 32; 59-220 

Legnica  

tel./faks 76 862-07-27; 76 862-

43-22, e-

mail: legnica@izbarolnicza.pl   

Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wrocław  
 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa na 

terenach leśnych  

 

ul. Wodzisławska 10 b; 52-017 

Wrocław  
 

71 340 08 58; 

zo.wroclaw@pzlow.pl  
 

WKŁ ORZEŁ prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa na 

terenach leśnych  
 

ul.Krzywa 25, 59-216 Kunice 

Ziemnice 

 

Koło Łowieckie „Batalion” prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa na 

terenach leśnych  
 

Ul. Zabrzańska 19,59-220 Legnica  
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Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Oddział 

Dolnośląski 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z unijnego 

budżetu oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych  

 

ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław tel. 71 369 74 00 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w 

Legnicy 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z unijnego 

budżetu oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych  

 

 

Ul. Bydgoska 18, 59-220 Legnica tel. 76 852 45 18 tel/fax.76 852 

20 27 

Agencja Nieruchomości Rolnych, 

Oddział terenowy we Wrocławiu 

zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa  
 

ul.Mińska 60, 54-610 Wrocław tel. 71 356-39-00 

fax 71 357-90-97, e-

mail:wroclaw@anr.gov.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu Oddział w Legnicy 

zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

wdrożenie RDW  

 

ul. Macieja Rataja 32 59-220 

Legnica 
tel.: 76-862-70-07 do 09 

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego realizacji zadań z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego na 

poziomie regionalnym 

ul. Świdnicka 12-16, 50-068 

Wrocław 
tel. 71-344-52-45, fax 71-344-52-

45, e-mail: wroc@wbu.wroc.pl  

Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo Integracja Turystyka 

promocja regionu poprzez realizację różnych 

projektów przyrodniczych i informacyjnych na 

Dolnym Śląsku  

 

Jaśkowice Legnickie 49 

59-216 Kunice 

tel., fax: 768575097, e-mail: 

biuro.pit@wp.pl 

Fundacja Ekologiczna „Zielona 

Akcja” 

promocja regionu poprzez realizację różnych 

projektów przyrodniczych i informacyjnych na 

Dolnym Śląsku  
 

ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica tel. (76) 723 81 01 

fax (76)721 24 96 

email: biuro@zielonaakcja.pl 

Stowarzyszenie Ekologiczne realizacja różnych projektów przyrodniczych i ul. Białoskórnicza 26, 50-134 tel./fax +48 71 344 22 64, e-
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EKO-UNIA informacyjnych na Dolnym Śląsku  
 

Wrocław mail: info-ekounia@eko.org.pl 

Fundacja Eko-Rozwoju realizacja różnych projektów przyrodniczych i 

informacyjnych na Dolnym Śląsku  

 

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 

Wrocław 

tel/fax: 713430849, 713445948  

biuro@eko.org.pl 

Klub Przyrodników 

 

działalność na rzecz ochrony przyrody i 

edukacji ekologicznej społeczeństwa 
ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin tel.: 683828236, 684756611, 

fax. 683828236, 

kp@kp.org.pl 

Rolnicy i prywatni użytkownicy 

gruntów 

Właściciele i użytkownicy gruntów rolnych i 

stawów 
- - 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Sylwia Szefer - 

Michalak 

Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

  

tel. (71) 340-64-52, 

smichalak@rdos.wroclaw.pl  

Wojciech 

Lewandowski 

Koordynator Planu 

Wykonawca projektu Planu URS Polska Sp. z  o.o. 

wojciech.lewandowski@urs.co

m, 728 942 176, , URS Polska 

Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 

02-516 Wrocław 

Małgorzata Rudy Ekspert ds. botaniki Wykonawca projektu Planu URS Polska Sp. z  o.o. G_rudy@poczta.onet.pl 

Paweł Kisiel Ekspert ds. herpetologii Wykonawca projektu Planu URS Polska Sp. z  o.o. 693406256, 

paw.kisiel@gmail.com 

Adam Malkiewicz Ekspert ds. entomologii Wykonawca projektu Planu URS Polska Sp. z  o.o. amalki@biol.uni.wroc.pl 

Zdzisław Tersa Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Kunice Kunice@kunice.pl 

Jolanta Żygadło Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Kunice j.zygadlo@kunice.pl 

Bolesław Kijowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Rada Gminy Kunice, Sołectwo Pątnów Legnicki Pątnów Legnicki 8, 59-216 
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Kunice 

Jacek Szczukiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Legnica Jacek.szczukiewicz@wrocław.

lasy.gov.pl 

Zenon Grakowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląska Izba Rolnicza, oddział Legnica z.grakowicz@izbarolnicza.pl 

Jacek Kasiulewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląska Izba Rolnicza, oddział Legnica  

Bożena Dobrowolska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Miłkowice os@ugmilkowice.net , 

(76)8871212 wew 44 

Tadeusz Dec Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Miłkowice gp@ugmilkowice.net, 

(76)8871212 wew 23 

Róża Jałbońska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Wiejski Ośrodek Kultury w Miłogostowicach  

Beata Dominiak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołectwo Miłogostowice  

Władysława Łogin Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Rada Gminy Kunice  

Lucyna Kozak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu 

 793005964, 

Lucyna.kozak@dodr.pl  

Iwona Kijora Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica zopzw@legnica.home.pl, 76 

852 50 49, Kijora.wp.pl 

Paweł Szudrowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PPHiU Gospodarstwo Rybne Raszowa Mała ryby@mrasowa.pl,  (076)844-

81-25 

Grażyna Góral Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Grazyna.goral@wroclaw.lasy.g

ov.pl 

Katarzyna Adamczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katarzyna.adamczyk@wrocla

w.lasy.gov.pl  

Ilona Ostaszewska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Agloplan Legnica biuro@agloplan.pl,  

Ewa Bakalarz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Agloplan Legnica  

Ryszard Nowak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy DZMiUW we Wrocławiu, oddział w Legnicy legnica@dzmiuw.wroc.pl, 76-

862-70-07, 

ryszard.nowak@dzmiuw.wroc.

pl 

Elżbieta Rowińska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Legnicy e.rowinska@powiat-

legnicki.eu 

Ewa Grochowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Solaris Group Solaris.ewagrochowska@gmai
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l.com 

Agnieszka Wałęga Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne awalega@poczta.wbu.wroc.pl 

Agnieszka Sala Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Studenckie Koło Naukowe Entomologów, UWr.  

Anna Kulaga Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Anna.kulaga@gorazdzekruszy

wa.pl 

Błażej Moliński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Blazej.molinski@geo.pol.pl 

Krystian Żygadło Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Koło Łowieckie „Batalion” sorensen@wp.pl, 605033965 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 
Witkowski A., Błachuta J., 1988: 

Rybostan dorzecza Kaczawy. 

(Fishes in the Kaczawa river 

basin.) Fragm. Faun., 31: 459-504 

Rozmieszczenie ryb i 

minogów w ciekach 

zlewni Kaczawy, 

wykazany piskorz i 

różanka z dolnego biegu 

Młokitki 

Dane historyczne 1984-

1986. 

Bibiloteka UWr. 

Materiały 

niepublikowane 

A. Szlachetka. 1996. 

Dokumentacja Przyrodnicza 

Projektowanego Rezerwatu 

Przyrody „Błyszcz”  

Rozmieszczenie 

zbiorowisk na terenie 

rezerwatu i ich opis 

Zadowalająca Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

 A. Szlachetka. 1996. 

Dokumentacja Przyrodnicza 

Projektowanego Rezerwatu 

Przyrody „Ponikwa” 

Rozmieszczenie 

zbiorowisk na terenie 

rezerwatu i ich opis 

Zadowalająca  Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

 
Krajowa strategia 

gospodarowania wydrą. 

Romanowski J., Orłowska L., 

Zając T. SGGW Warszawa 2011.  

Plan zarządzania 

populacją gatunku, w 

tym ogólne działania 

ochronne w skali kraju 

Niezadawalająca SGGW Warszawa 

 
Plan działań ochronnych dla 

gatunku wydra (projekt). 

Romanowski J., Looney D. (red.). 

Ministerstwo Środowiska, 

Dziekanów Leśny 2007.  

Plan zarządzania 

populacją gatunku 
Niezadawalająca Ministerstwo Środowiska 
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Krajowy plan ochrony gatunku. 

Bóbr europejski Castor fiber. 

Czech A. (red.). Ministerstwo 

Środowiska, Kraków 2007. 

Plan zarządzania 

populacją gatunku 
Niezadawalająca 

Ministerstwo Środowiska, 

http://www.bobry.pl/docs/bobr_

beaver.pdf 

 

Plany/programy/stra

tegie/projekty 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zabudowy gminy 

Kunice  

Ogólne informacje 

dotyczące gminy  

średnia Urząd Gminy Kunice 

Raporty 
Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Pątnów 

Legnicki PLH020052 - Siedliska 

przyrodnicze. M. Rudy  

 

Pełna informacja o 

rozmieszczeniu i stanie 

siedlisk w obszarze 

Zadowalająca 
Wykonawca projektu PZO 

URS Polska  

 

 
Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Pątnów 

Legnicki PLH020052 – Owady. 

A. Malkiewicz 

 

Pełna informacja o 

rozmieszczeniu 

gatunków i stanie jego 

siedlisk w obszarze 

Zadowalająca 
Wykonawca projektu PZO 

URS Polska  

 

 
Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Pątnów 

Legnicki PLH020052 - Kumak 

nizinny – P. Kisiel  

 

Pełna informacja o 

rozmieszczeniu 

gatunków i stanie jego 

siedlisk w obszarze 

Zadowalająca 
Wykonawca projektu PZO 

URS Polska  

 

 
Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Pątnów 

Legnicki PLH02005 – Ryby. J. 

Błachuta 

Pełna informacja o 

rozmieszczeniu 

gatunków i stanie jego 

siedlisk w obszarze 

Zadowalająca 
Wykonawca projektu PZO 

URS Polska  

 

 
Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Pątnów 

Legnicki PLH020052 – ssaki. W. 

Weryfikacja 

występowania gatunku w 

granicach obszaru. Ocena 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 
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Lewandowski. URS Polska  znaczenia obszaru dla 

krajowej populacji 

gatunku 

Opinie -    

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

-    

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

-    

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 
Obszar – zajmujący według SDF powierzchnię 837,8 ha – położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar położony jest w województwie dolnośląskim, powiecie legnickim, gminach Kunice i Miłkowice. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (wg Kondrackiego), obszar położony jest w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego, 

prowincj Niziny Sasko-Łużyckie, makroregionu Nizina Sasko-Łużycka, mezoregionu Równina Legnicka. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg Tramplera i in.) obszar należy do Krainy Śląskiej, Dzielnicy Wrocławskiej,  Mezoregionu 

Legnickiego. 

Według jednostek podziału geobotanicznego charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej (wg Matuszkiewicza) obszar leży w Państwie 

Holarktyka, Obszarze Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej 

Właściwej, Działu Brandenbursko-Wielkopolskiego, Krainy Dolnośląskiej. 

  

Klimat 
Klimat obszaru posiada cechy klimatu ciepłego i wilgotnego. Kształtowany jest przez wpływy zarówno oceaniczne jak i kontynentalne. Dużą 

rolę przy kształtowaniu warunków mikroklimatycznych tego terenu odgrywa wpływ cieków wodnych. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 

ok. 220 dni i należy do najdłuższych w Polsce. Średnia roczna temperatura to 8,9˚C, roczna suma opadów dla stacji w Legnicy wynosi 539 mm. 

 

Wody powierzchniowe 
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Przez środek obszaru z zachodu na wschód przepływa dopływ Kaczawy - rzeka Młokita. Zasila ją szereg kanałów i drobnych cieków, w tym 

kilka biorących początek na terenie rezerwatu „Błyszcz”. We wschodniej części obszaru znajduje się kompleks stawów. Dwa pojedyncze 

zbiorniki wodne występują przy południowej granicy obszaru.  

 

Struktura krajobrazu:  
Obszar stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli tarniny i innych krzewów, szuwarów oraz stawów hodowlanych. W granicach obszaru znajdują się 

leśne rezerwaty przyrody "Błyszcz" i "Ponikwa" utworzone dla ochrony cennych fragmentów lasu, głównie łęgu i grądu ze stanowiskami bardzo 

rzadkiego storczyka kruszczyka połabskiego Epipactis albensis. Poza rezerwatami drzewostan jest sztucznie nasadzany dębem oraz sosną i tylko 

nieliczne fragmenty mogą być uznane za siedliska kwaśnych dąbrów. W centralnej części zwartego kompleksu leśnego znajduje się niewielka, 

podłużna powierzchnia łąki zmienno wilgotnej. 

Na wschodzie obszaru znajdują się dwa duże kompleksy łąk świeżych, użytkowanych, sąsiadujących z polami uprawnymi. Najbardziej 

charakterystycznym elementem krajobrazu jest kompleks stawów. Składa się z dziesięciu zbiorników o regularnych kształtach oddzielonych 

groblami oraz dwóch osobnych stawów przylegających do lasu. Ekstensywna gospodarka rybacka oraz sąsiedztwo łąk i lasów sprzyja 

występowaniu kumaka nizinnego Bombina bombina. Kompleks stawów jest przecięty drogą łączącą Bieniowice i Miłogostowice.  

Lasy, łąki i stawy w wielu miejscach graniczą z zaroślami głogu i tarniny, a wilgotny klimat i nasłoneczniona wystawa są korzystne dla rozwoju 

barczatki kataks Eriogaster catax. Z tego względu obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania tego motyla na Dolnym Śląsku. Stanowi też 

ostoję innych motyli z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) - ogończyka akacjowca Satyrium 

acaciae (NT), mieniaka tęczowca Apatura iris (LC) i sówki Dicycla oo (EN).  

 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000.  

Lasy leżące na terenie obszaru należą do Korytarza Południowo-Centralnego (KPdC) na odcinki łączącym Lasy Milickie i Dolinę Baryczy z 

Borami Dolnośląskimi. 

Obszar nie ma bezpośredniego powiązania z innymi obszarami. Najbliższy obszar to „Łęgi Odrzańskie”, na terenie których do Odry wpada 

Kaczawa, w której dorzeczu znajduje się obszar Pątnów Legnicki. 

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju 

Obszar w porównywalnych proporcjach jest pokryty przez lasy, tereny rolnicze i stawy hodowlane. Lasy w granicach obszaru  należą do 

Nadleśnictwa Legnica. Większość chronionych siedlisk leśnych znajduje się w dwóch rezerwatach. Łąki są w większości użytkowane. Stawy 

należą do Agencji  Nieruchomości Rolnych i są dzierżawione przez gospodarstwo rybackie. Ekstensywna gospodarka rybacka, prowadzona na 

stawach do tej pory, jest zagrożona ze względu na coraz słabsze zasilanie stawów w wodę i biogeny. Pochodzą one z pól irygacyjnych, które 

tracą swoją funkcję na skutek uruchamiania przez pobliskie gminy oczyszczalni ścieków. 

W obrębie obszaru gmina nie planuje inwestycji zagrażających środowisku, przeznaczając teren pod cele rekreacyjne, turystyczne i 
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budownictwo mieszkaniowe.  

Na terenie obszaru zlokalizowane jest jedno zabudowanie należące do Nadleśnictwo Legnica. 

Obszar leży w obrębie planowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego.  
 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 
W centralnej oraz południowej części obszaru znajdują się dwa utworzone w 2001r. rezerwaty chroniące przede wszystkim bardzo cenne 

siedliska grądów i łęgów – rezerwat „Błyszcz” o powierzchni 54,46 ha i „Ponikwa” o powierzchni 8,3 ha. 

 

Zagrożenia 
Obszar jest zagrożony przez intensyfikację gospodarki leśnej i rolnej, wypalanie traw, zarośli i szuwaru na wiosnę, rozrastanie się lub wadliwe 

użytkowanie wysypiska odpadów, a także nadmierną antropopresję ze strony mieszkańców wsi i pobliskiej Legnicy. Zagrożeniem są też bażanty, 

których pogłowie ostatnio wzrasta wskutek hodowli przez koła łowieckie. Ptaki te żywią się m. in. chronionymi gatunkami owadów (gąsienice i 

kokony E. catax), co stanowi realne zagrożenie w przypadku dużego zagęszczenia ptactwa. Zmiana ekstensywnej gospodarki rybackiej na 

intensywną lub całkowita rezygnacja z tej działalności i wyschnięcie stawów zagraża miejscom rozrodu kumaka nizinnego Bombina bombina.  

Obszar leży w obrębie planowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego.  
 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy – dane zgeneralizowane Skarb Państwa 462,41 55,20% 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

Grunty orne dane zgeneralizowane 240,94 28,76% 

Łąki trwałe dane zgeneralizowane 63,12 7,53% 

Pastwiska trwałe dane zgeneralizowane 0,04 0,00% 

Wody stojące dane zgeneralizowane 71,26 8,51% 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
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Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Trwałe użytki zielone  Dane zgeneralizowane 156,04 3.1 

 

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

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium uwarunkowań 

i kierunków zabudowy 

gminy Kunice,  

Uchwała nr 

XXX/179/97 z dnia 14 

sierpnia 1997 r., 

zmieniona w częściach 

uchwałami nr 

VIII/38/03 z dnia 27 

czerwca 2003r., nr 

XXXII/191/05 z dnia 

30 września 2004r., nr 

VII/37/07 z dnia 31 

maja 2007r., nr 

XV/86/08 z dnia 19 

marca 2008r.,nr 

XX/119/08 z dnia 30 

września 2008r. i nr 

XXXVIII/221/10 z dnia 

30 marca 2010r. 

Rada Gminy Kunice 

/ Wójt Gminy Kunice 

na mapie studium przyjęto 

nieaktualny kształt obszaru 

Natura 2000 

 

- Planowana autostrada A3, 

studium przewiduje 

zachowanie rezerw terenu pod 

autostradę w rejonie Pątnowa 

i Pątnowa Kolonia (nie jest 

dokładnie podana lokalizacja) 

- We wszystkich 

miejscowościach gminy 

przewidziano tereny dla 

budownictwa 

jednorodzinnego (tj. wzrost 

antropopresji), uzupełnienie 

infrastruktury technicznej, 

budowę ścieżek rowerowych 

(wzmożony ruch turystyczny), 

zwiększenie powierzchni 

Wszystkie 

przedmioty 

ochrony, 

ponieważ 

studium 

obejmuje teren 

całego obszaru. 
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lasów, rozwój agroturystyki i 

turystyki rowerowej 

 

- W studium wskazano teren 

aktywności gospodarczo-

przemysłowej w obrębie 

Bieniowic (niewielka 

odległość od obszaru) 

 

- Studium dopuszcza w 

zakresie terenu infrastruktury 

technicznej 

„zagospodarowania każdej 

niezbędnej powierzchni terenu 

na etapie planów 

miejscowych”  

- bezpośrednio na terenie 

N2000 planowane są 

dolesienia (głównie na 

gruntach ornych poniżej IV 

klasy)  

- Przez obszar mają 

przebiegać ścieżki rowerowe 

w ciągach dróg publicznych , 

co oznacza zwiększenie ruchu 

turystycznego (np. 

Bieniowice-Miłogostowice-

Dobrzejów) 

 

- część obszaru stanowią 

zasoby węgla brunatnego, 

które obecnie są wyłączone z 
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eksploatacji 

 

Uchwała Nr XIII/79/03 

z dnia 30 grudnia 2003 

r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej terenu 

działek nr: 36/1, 49, 53, 

54, 55, 59, obręb 

Pątnów Legnicki 

 Działki które zlokalizowane 

są częściowo lub w całości w 

obszarze: 53, 54, 55, 59 

 

Przeznaczenie działek: terenu 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej z podziałem na 

mniejsze parcele 

- Ustalono obsługę 

komunikacyjną dla obszaru 

zewnętrzną (Legnica-Pątnów-

Prochowice) i lokalną 

- Dopuszczona lokalizacja 

obiektów i urządzeń 

towarzyszących na terenach 

wskazanych pod zabudowę, 

działalność inwestycyjna ma 

być obojętna dla środowiska 

W niewielkiej 

odległości leży 

rezerwat 

„Ponikwa” 

chroniący grąd 

środkowoeuropej

ski (9170) i las 

łęgowy (91E0). 

Zapisy mpz 

spowodują 

zwiększoną 

antropopresję. 

działalność inwestycyjna ma 

być obojętna dla środowiska 

Uchwała Nr V/ 31/ 03 z 

dnia 26 marca  2003r. w 

sprawie strategii 

rozwoju gminy Kunic 

Rada Gminy w Kunicach Gmina za cel stawia rozwój 

ekologii, rozwój sportu i 

terenów rekreacyjnych, 

ochronę środowiska 

naturalnego 

 

Wszystkie 

przedmioty 

ochrony, 

ponieważ 

strategia 

obejmuje teren 

całego obszaru. 

 

Uchwała Nr XX / 109/ 

04 z dnia  25 sierpnia 

2004r. w sprawie planu 

rozwoju lokalnego 

Rada Gminy w Kunicach / Wykonanie: 

Wójt Gminy Kunice 

Gmina za cel stawia poprawę 

stanu środowiska naturalnego 

Wszystkie 

przedmioty 

ochrony, 

ponieważ 
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gminy Kunice strategia 

obejmuje teren 

całego obszaru. 

Plan urządzania lasu 

sporządzony dla 

Nadleśnictwa Legnica 

w Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych na 

lata 2007-2016, 

zatwierdzony 

02.10.2007r. 

Nadleśnictwo Legnica W większości siedlisk leśnych 

nie zaplanowano cięć, jedynie 

w dwóch niewielkich 

wydzieleniach zaplanowano 

rębnię w kwaśnej dąbrowie - 

niezagrażającą siedlisku 

Kwaśne dąbrowy 

(9190) 

 

 

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

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

 

  .      

6410 
Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe  

Molinion 

B 4,82 ha 1 Jedno 

stanowisko w 

rezerwacie 

„Błyszcz”- 

pododziały 

286k, 285 m, 

284 d, leśnictwo 

Dobrzejów, 

Nadleśnictwo 

Legnica 

zadowalający Prace prowadzono od maja 

do sierpnia 2012r.  

wyszukując siedliska na 

całym obszarze 
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6430 
Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 

Adenostylion alliariae, 

Convolvuletalia sepium 

C 1,36 ha 2 Wzdłuż cieku 

Młokita oraz 

przy stawach 

hodowlanych na 

działkach:2,3,57

5-293, 225, 226, 

227, 230, 231, 

235-2, 503, 507 

obręb 

Bieniowice, 

gmina Kunice 

zadowalający Prace prowadzono od maja 

do sierpnia 2012r.  

wyszukując siedliska na 

całym obszarze 

6510 
Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

B 110,55 ha 5 Duże, zwarte 

kompleksy łąk 

wokół stawów 

oraz przy 

południowej 

granicy obszaru, 

na działkach: 

13/1, 603/293, 

604/293, 

605/293, ½, 

606/281, 15, 

17/6, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 31, 

84, 15, 16, 17/1, 

17/2, 17/3, 17/4, 

17/5, 17/6, 18, 

25, 26, 28, 29/1, 

29/2, 30, 31, 84, 

obręb 

Bieniowice 445-

294, 506-306 

zadowalający Prace prowadzono od maja 

do sierpnia 2012r.  

wyszukując siedliska na 

całym obszarze 
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obręb Pątnów 

Legnicki, gmina 

Kunice 

9170 
Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum 

B 32,23 ha 2 W rezerwatach 

„Błyszcz” i 

„Ponikwa” 

Na działkach : 

322, 479/307, 

506/306, 57, 

68/7, 445/294, 

446/295, 

447/296, 

448/297 obręb 

Pątnów 

Legnicki, 13/1 

obręb 

Bieniowice, 

242/286, 

243/285 obręb 

Miłogostowice 

gmina Kunice  

 

zadowalający Prace prowadzono od maja 

do sierpnia 2012r.  

wyszukując siedliska na 

całym obszarze, wskazane 

uzupełnienie stanu wiedzy 

o kruszczyku połabskim 

rosnącym w runie 

9190 
Kwaśne dąbrowy 

Betulo-Quercetum 

B 26,34 ha 2 Dwa stanowiska 

w centralnej 

części obszaru 

na działkach 14, 

575/293 

obręb 

Bieniowice, 

237/282, 

238/281, 

243/285, 

zadowalający Prace prowadzono od maja 

do sierpnia 2012r.  

wyszukując siedliska na 

całym obszarze 



Pątnów Legnicki PLH020052 SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

 

34 
 

244/284 

obręb 

Miłogostowice 

gmina Kunice 

91E0 
Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 

B 21,55 ha 2 W rezerwatach 

„Błyszcz” i 

„Ponikwa” 

Na działkach 

320/1, 506/306, 

68/7,69, 70/3, 

71, 72, 445/294, 

446/295obręb 

Pątnów 

Legnicki,   

13/1, 575/293 

obręb 

Bieniowice,  

243/285, 

244/284 obręb 

Miłogostowice 

gmina Kunice 

 

zadowalający Prace prowadzono od maja 

do sierpnia 2012r.  

wyszukując siedliska na 

całym obszarze 

Gatunki zwierząt       

1308 
Mopek 

Barbastella barbastellus 

D  Stwierdzono 

żerowanie w 3 

lokalizacjach, 

przeloty w 2 

lokalizacjach i 

zachowanie 

wskazujące na 

obecność 

kryjówki letniej 

Żerowanie w 

kompleksie 

leśnym na 

południowym 

zachodzie 

obszaru. 

Przeloty na 

drogach na 

wschodniej i 

Zimowiska – 

słaby, żerowiska, 

kryjówki letnie - 

średni  
 

Termin prac lipiec – 

sierpień 2011  
Wyznaczono sieć 

transektów połączonych z 

punktami nasłuchowymi, 

na których wykonano 

detektorowe nasłuchy 

nocne. Umożliwiło to 

obserwację przelotów, 
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połączone z 

żerowaniem w 

jednej 

lokalizacji. Nie 

stwierdzono 

zimowisk 

północnozachod

niej granicy 

obszaru. 

Zachowanie 

wskazujące na 

obecność 

kolonii letniej 

stwierdzono w 

miejscowości 

Miłogostowice 

żerowania i wyloty z 

kryjówek. Termin badań i 

biologia gatunku nie 

pozwoliły na znalezienie 

miejsc hibernacji.  

 

1337 
Bóbr europejski 

Castor fiber 

D  XX  Nie 

potwierdzono 

występowania 

gatunku w 

obszarze 

 Zweryfikowano 

występowanie gatunku w 

obszarze na podstawie 

transektów wyznaczonych 

w potencjalnych 

siedliskach gatunku 

1355 
Wydra 

Lutra lutra 

D  1-3 i Siedlisko 

gatunku w 

obszarze 

stanowi 

kompleks 

stawów rybnych 

na działkach: 9, 

12, 2, 14,  obręb 

Bieniowice, 

gmina Kunice 

Zadowalający Zweryfikowano 

występowanie gatunku w 

obszarze na podstawie 

transektów wyznaczonych 

w potencjalnych 

siedliskach gatunku 

1188 
Kumak nizinny 

Bombina bombina 

B  10 Nierównomierne

; stanowiska 

gatunku 

koncentrują się 

we wschodniej 

części obszaru, 

dobry Prace terenowe 

prowadzono w maju - jest 

to najdogodniejszy miesiąc 

do wykrywania obecności 

kumaka nizinnego. 

Stwierdzeń gatunku 
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w której 

występuje duży 

kompleks 

stawów 

hodowlanych na 

działkach: 9, 12, 

2, 14, 17/5 

obręb 

Bieniowice, 

gmina Kunice 

 

dokonywano metodą 

nasłuchową, rozpoznając i 

szacując liczbę osobników 

wydających głosy godowe. 

Zwykle w maju natężenie 

głosów godowych tego 

gatunku jest największe. 

Skontrolowano wszystkie 

stawy hodowlane na 

terenie obszaru. Każde 

stanowisko było 

kontrolowane 3-krotnie 

(dwukrotnie w dzień i 

jeden raz w godzinach 

nocnych). W tabelach 

podano datę dla kontroli, 

przy której stwierdzono 

największą liczbę 

osobników na 

stanowiskach.  

 

5339 różanka  

Rhodeus amarus 

Nie dotyczy  0 Nie występuje Bardzo dobry Elektropołowy wg 

metodyki GIOŚ  na 2 

stanowiskach 

1145 piskorz  

Misgurnus fossilis 

Nie dotyczy  0 Nie występuje Bardzo dobry Elektropołowy wg 

metodyki GIOŚ  na 2 

stanowiskach 

1059 
Modraszek telejus 

Maculinea teleius  

D   Nie 

potwierdzono 

występowania w 

obszarze 

dobry Rozpoznanie prowadzono 

w sezonie 2012r. na 

powierzchniach łąkowych. 
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1074 

Barczatka kataks 

Eriogaster catax 

B  7 

Nierównomierne

, płaty siedlisk 

gatunku 

zgrupowane w 

południowej i 

wschodniej 

części obszaru 

na działkach 

½,3, 13/1, 14, 

15, 14, 15, 31, 

501, 604/293, 

84, 85, 88, 13/1, 

575/293 

Obręb 

Bieniowice, 

445/294, 

506/306, 32, 

325/1, 325/2, 

34, 36/8, 38, 39, 

481/308 

Obręb Pątnów 

Legnicki, 13/1, 

297 

Miłogostowice, 

gmina Kunice 

dobry 

rozpoznanie prowadzono w 

maju poszukując oprzędów 

oraz w lipcu poszukując 

odpowiednich krzewów 

tarniny dla gąsienic. 

Skontrolowano do 80% 

płatów potencjalnych 

siedlisk  

 

1060 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

C  1 

W północnej i 

wschodniej 

części na 

działkach:   

19, 196, 289, 29, 

290, 299, 30/2, 

300, 301/2, 31, 

dobry 

rozpoznanie prowadzono w 

maju poszukując gąsienic 

oraz w lipcu obserwując 

motyle. 
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52, 79/2 

obręb 

Miłogostowice, 

gmina Kunice 

1061 
Modraszek nausitous 

Maculinea nausithous 

D  0 Nie 

potwierdzono 

występowania w 

obszarze 

dobry Rozpoznanie prowadzono 

w sezonie 2012r. na 

powierzchniach łąkowych. 

 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
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6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 
 

 Łąki zmiennowilgotne to siedlisko 

antropogeniczne na glebach mineralnych 

wilgotnych lub o zmiennym poziomie wody w 

glebie w ciągu roku. Wykształciły się na skutek 

specyficznej gospodarki. Były to łąki koszone w 

ostatniej kolejności – późnym latam, czasem co 

kilka lat. Siano nie było używane na paszę lecz na 

ściółkę. Pozostawione bez koszenia łąki związku 

Molinion przekształcają się w ziołorośla związku 

Filipendulion, a użytkowane bardziej intensywnie 

przechodzą w zbiorowiska związku Calthion. 

Roślinność łąk zmiennowilgotnych jest bogata, z 

licznymi kolorowo kwitnącymi bylinami. Często 

jest to siedlisko rzadkich gatunków roślin i 

zwierząt.  W obszarze występuje jedna 

powierzchnia łąki zmiennowilgotnej przy północnej 

granicy rezerwatu  „Błyszcz” (w obrębie rezerwatu) 

wzdłuż cieku. Ma charakter łąki śródleśnej o 

podłużnym kształcie, na lekko nachylonym terenie. 

W części położonej wyżej nabiera cech wilgotnej 

łąki ostrożeniowej.  Z danych zebranych przed 

utworzeniem rezerwatu, czyli 1996r., wynika, że 

występowały tu takie rzadkie rośliny jak podkolan 

biały Platanthera bifolia, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis, mieczyk dachówkowaty 

Gladiolus imbricatus czy kosaciec syberyjski Iris sybirica. Podczas prac terenowych podczas pierwszej kontroli w maju udało się potwierdzić 

obecność jedynie storczyków z rodzaju Dactylorhiza oraz występowanie szeregu gatunków charakterystycznych związku np. przytulię północną 

Galium boreale czy krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis. Podczas drugiej kontroli w sierpniu łąka była już skoszona.  

Łąka należy do Nadleśnictwa Legnica i jest dzierżawiona osobie, która wykasza i zbiera siano corocznie w czerwcu lub lipcu. Zapobiegło to 

rozwojowi krzewów i drzew, jednak optymalne użytkowanie takiej łąki to późny pokos, nawet co drugi rok. Najwłaściwsze byłoby włączenie 

Łąka zmiennowilgotna w rezerwacie „Błyszcz”, fot. M. Rudy 
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powierzchni do dopłat rolnośrodowiskowych uwzględniających potrzeby siedliska. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 przedstawia się następująco: 

Specyficzna struktura i funkcje - U1/U2, perspektywa zachowania - U1/U2, ocena ogólna - U1/U2.  

Siedlisko w obszarze zostało ocenione na FV, ale z racji niewielkiej powierzchni otrzymało ocenę ogólną B.  

Ranga w obszarze – istotny przedmiot ochrony 

 

 

6430  Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 

Adenostylion alliariae, Convolvuletalia sepium 

 

 

Roślinność przybrzeżnego pasa cieków  i źródlisk 

zajmująca bardzo wilgotne i gleby typu mad. Siedlisko 

tworzy wraz z ciekiem naturalny korytarz ekologiczny. 

Ziołorośla nadrzeczne są budowane przez nitrofilne 

byliny takie jak pokrzywa Urtica dioica lub bodziszek 

błotny Geranium palustre oraz przez rośliny tworzące 

zbiorowiska welonowe, takie jak chmiel zwyczajny 

Humulus lupulus czy kielisznik zaroślowy Calystegia 

sepium. W granicach obszaru  siedlisko wykształca się 

wzdłuż niektórych odcinków niewielkiego cieku Młokita, 

zwłaszcza przy jej ujściu do stawów oraz niekiedy na 

brzegach samych stawów. Jednak na takich 

antropogenicznych stanowiskach nawet bardzo dobrze 

wykształcone florystycznie stanowiska mają obniżoną 

ocenę ze względu na odbiegający od naturalnego 

przestrzenny kompleks siedlisk związanych z wodą. 

Siedlisko nie jest w obszarze zagrożone i nie wymaga 

działań ochronnych.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Ziołorośla nadrzeczne nad ciekiem „Młokita”, fot. M.Rudy 



Pątnów Legnicki PLH020052 SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

 

41 
 

przedstawia się następująco: 

Specyficzna struktura i funkcje - U1, perspektywa zachowania - FV, ocena ogólna - U1.  

Siedlisko w obszarze zostało ocenione na U2 i FV. 

Ocena ogólna w obszarze  - C 

Ranga w obszarze – najmniej istotny przedmiot ochrony 

 

 

6510 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 
 

Siedlisko półnaturalne o spontanicznie tworzonym 

składzie gatunkowym, ale  kształtowane przez 

regularne użytkowanie kośne. Zajmuje świeże gleby 

mineralne. Jest jednym z najczęściej występujących 

siedlisk chronionych. W obszarze zajmuje duże 

powierzchnie we wschodniej części obszaru. Część z 

nich ma bardzo dobry stan zachowania z licznymi 

gatunkami charakterystycznymi. Na część zaczynała 

dominować nawłoć, jednak w roku prowadzenia prac 

terenowych łąki na południe od kompleksu stawów 

rybnych zostały skoszone, co powinno zahamować 

ekspansję tego gatunku. Na części łąk są widoczne 

ślady użytkowania rolnego sprzed kilku – kilkunastu 

lat. 

Zagrożeniem dla siedliska jest niewłaściwe 

użytkowanie (podsiewanie, zbytnie nawożenie, 

mulczowanie) lub jego brak i zarastanie krzewami. 

Duża powierzchnia łąk świeżych na południe od 

kompleksu stawów jest kluczowa dla jednego z głównych przedmiotów ochrony – kumaka nizinnego, który na łąkach żeruje. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 przedstawia się następująco: 

Łąki świeża na południu obszaru, fot. M. Rudy 
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Specyficzna struktura i funkcje - U1, perspektywa zachowania – U1, ocena ogólna - U1.  

Siedlisko w obszarze zostało ocenione na U2, U1 i FV. 

Ocena ogólna w obszarze  - B 

Ranga w obszarze – istotny przedmiot ochrony 

 

  

 

 

9170 

Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

 

 

Siedlisko leśne na glebach świeżych, poza 

strefą zalewów wodami rzecznymi. W 

drzewostanie występuje grab, oba gatunki 

dębów oraz w domieszce inne gatunki takie jak 

buk, lipa, świerk czy wiąz pospolity. Warstwa 

krzewów jest zazwyczaj dobrze rozwinięta. 

Dno lasu w lecie jest znacznie zacienione, 

dlatego w runie często dominują geofity 

kwitnące jeszcze przed rozwojem liści drzew. 

Na terenie obszaru grądy zachowały się w 

rezerwatach „Błyszcz” i „Ponikwa” tworząc 

mozaikę z występującymi przy źródliskach i 

ciekach lasami łęgowymi. Grądy na obszarze 

pierwszego rezerwatu zostały w dużej mierze 

wycięte w latach osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych przed ustanowieniem 

ochrony. Nie zostały jednak przeprowadzone 

nasadzenia i grąd spontanicznie się odtwarza, Grąd w rezerwacie „Ponikwa”, fot. M.Rudy 
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co daje szansę poprawy siedliska do stany FV w ciągu kilkudziesięciu lat. W drugim rezerwacie zachował się piękny drzewostan, jednak 

bliskość pól (siedlisko z nimi graniczy praktycznie bez strefy ekotonowej) sprawia, że część siedliska jest zaśmiecona. Bardzo ważnym 

aspektem jest występowanie w obu rezerwatach rzadkich gatunków storczyków – kruszczyka sinego Epipactis purpurata  i kruszczyka 

połabskiego Epipactis albensis. W rezerwatach nie są prowadzone jakiekolwiek prace leśne. 

Siedlisko w obszarze zostało ocenione na  U1 i FV. 

Ocena ogólna w obszarze  - B.  

Ranga w obszarze – istotny przedmiot ochrony 

 

9190 Kwaśne dąbrowyBetulo-Quercetum 
 

 

Lasy liściaste z przewagą dębów na najuboższych, często 

piaszczystych siedliskach z ubogim runem. W obszarze 

siedlisko dąbrów występuje w tych miejscach poza 

rezerwatem, gdzie nie została wprowadzona uprawa sosny. 

Zachowały się siedliska ze starymi okazami drzew, z 

odnawiającym się drzewostanem. W obowiązującym planie 

urządzania lasu nie przewiduje się w wydzieleniach w 

których występuje kwaśna dąbrowa działań poza niewielkimi 

oddziałami na stanowisku 9190-2, jednak użyta rębnia nie 

powinna zagrozić siedlisku.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

przedstawia się następująco: 

Specyficzna struktura i funkcje - U1/U2, perspektywa 

zachowania – U1, ocena ogólna - U1/U2.  

Siedlisko w obszarze zostało ocenione na U1. 

Ocena ogólna w obszarze  - B 

Ranga w obszarze – istotny przedmiot ochrony 

 

 

Kwaśna dąbrowa położona na północ od  rezerwatu 

„Błyszcz”, fot. M. Rudy 
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91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe 

 

 

Lasy liściaste zajmujące strefę częstych zalewów rzecznych lub ciągłego przepływu wód na źródliskach. Jest to jedno z najbogatszych w gatunki 

siedlisk leśnych. Obejmuje różne typy łęgów. W obszarze występuje na terenie rezerwatów „Błyszcz” i „Ponikwa” wzdłuż źródlisk i niewielkich 

cieków. W pierwszym rezerwacie, podobnie jak grądy, łęgi 

częściowo zostały wycięte w latach osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych, ale bardzo dobrze się w tych miejscach 

odnawiają. Zbiorowisko roślinne występujące w obszarze 

można zaliczyć do związku Alno-Ulmion, zespołu łęgu 

jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum. W obu miejscach 

podszyt i runo jest bogate, a w strefie przejścia do grądów 

występuje skrajnie rzadka roślina – kruszczyk połabski 

Epipactis albensis. Na terenie rezerwatów nie prowadzi się prac 

leśnych. W  rezerwacie „Ponikwa” zachował się piękny 

drzewostan, jednak bliskość pól (siedlisko z nimi graniczy 

praktycznie bez strefy ekotonowej) sprawia, że część siedliska 

jest zaśmiecona. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

przedstawia się następująco: 

21% uzyskało ocenę FV, 55% U1 i 42% U2 

 

Siedlisko w obszarze zostało ocenione na U1 i FV. 

Ocena ogólna w obszarze  - B 

Ranga w obszarze – istotny przedmiot ochrony 

 

Rezerwat „Ponikwa”, fot. M.Rudy 
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2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Na terenie obszaru nie ma gatunków roślin będących przedmiotem  ochrony.  

 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 1308 

Mopek Barbastella barbastellus 

Jest to typowo leśny stosunkowo osiadły nietoperz, odbywający tylko krótkie wędrówki do zimowisk. Mopek żeruje w lasach i zadrzewieniach. Jego 

pokarm stanowią głównie motyle nocne, w mniejszym stopniu muchówki. Nietoperz ten ma nieznacznie wyższą tolerancję na niskie temperatury od 

innych krajowych gatunków nietoperzy, w związku z powyższym w okresie hibernacji wykorzystuje szersze spektrum siedlisk. Preferowanymi 

miejscami zimowania są podziemia (rzadziej strychy i jaskinie), stosunkowo chłodne, najczęściej o temperaturze powietrza od 0 do +5°C; toleruje 

też niską wilgotność powietrza i miejsca przewiewne. Letnie schronienia stanowią głównie szczeliny za drewnianymi okiennicami budynków, 

strychy jak również ściany budynków, dziuple oraz szczeliny za odstającą korą drzew. Obecnie nie dysponujemy pełna informacja na temat 

liczebności. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest penetracja zimowisk i zmiana ich warunków termicznych.  

Na badanym terenie stwierdzono aktywność mopka na obszarze leśnym, w obrębie alei i na ternach zabudowanych. Nie potwierdzono obecności 

kolonii, jednak ilość potencjalnych siedlisk jest znaczna. Siedliska te znajdują się na obszarze Natura 2000 i w miejscowościach sąsiadujących z 

Pątnowem Legnickim. Brak danych dotyczących możliwości hibernacji tego gatunku na badanym obszarze.  

Ranga w obszarze 

Populacja gatunku w obszarze jest nieistotna dla zachowania krajowych zasobów gatunku, gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony w 

obszarze. 
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1355 Wydra Lutra lutra 

Krótka charakterystyka 

Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorniki zaporowe, 

rzeki nizinne i górskie, kanały, mokradła. Czynnikami determinującymi występowanie w danym siedlisku są przede wszystkim odpowiednia baza 

pokarmowa i dostępność schronień, w tym możliwość założenia odpowiedniej do wychowu młodych nor w skarpie brzegowej rzeki lub zbiornika 

wodnego.  

Wydry odżywia się przede wszystkim rybami, przy czym preferowane są gatunki mało mobilne o średniej wielkości (10-15 cm), mniejszy udział w 

diecie mają płazy, na których wydry żerują głównie w okresie ich zimowej hibernacji (przede wszystkim żaba trawna Rana temporaria) oraz w 

czasie wiosennych godów.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na FV.  

Na terenie OZW Pątnów Legnicki PLH020052 stan populacji gatunku określono w kategorii D. Siedliska wydry w obrębie stawów rybnych we 

wschodniej części obszaru są zachowane w dobrym i bardzo dobrym stanie. 

Ranga w obszarze: 

Populacja gatunku w obszarze jest nieistotna dla zachowania krajowych zasobów gatunku, gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze.  

 

 

1337 Bóbr Castor fiber 

Krótka charakterystyka 

Środowiskiem bobra są zarówno jego nory i żeremia, jak i tworzone przez niego stawy i rozlewiska, a wreszcie zbiorniki i cieki wodne wraz z ich 
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strefą przybrzeżną. Bobry występują powszechnie na dużych rzekach, zalewach i dużych jeziorach o względnie stałym poziomie wody, na 

strumieniach, dopływach i małych ciekach o przepływie pozwalającym na spiętrzanie wody. Bobry preferują nizinny krajobraz żyznych dolin o 

obfitym pokarmie zimowym. W takich środowiskach osiągają optymalne zagęszczenia populacji. Dobrze prosperują na niewielkich bagienkach, 

torfowiskach i w obniżeniach terenowych, gdy dostępna jest osika i wierzby. Jeśli nie są niepokojone, mogą bytować w pobliżu ludzi. Obecnie bóbr 

dzięki prowadzonej od 1974 roku reintrodukcji oraz dalszemu naturalnemu rozprzestrzenianiu się występuje w całym kraju. Najliczniejszy jest 

nadal w północno-wschodniej Polsce, w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Liczne populacje dzięki reintrodukcji wytworzyły się 

w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu Środkowym, Kujawach, Ziemi Lubuskiej oraz Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 

 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Bóbr europejski  Fot. Wojciech Lewandowski 
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Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest właściwy - FV, cząstkowe oceny: zasięg, populacja, 

siedlisko oraz perspektywy ochrony oceniono jako właściwe - FV (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym. Projekty raportów do Komisji Europejskiej” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze: 

Nieistotna, gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze.  

 

1188 kumak nizinny Bombina bombina  
Krótka charakterystyka  

Okres godowy kumaka nizinnego jest rozłożony w czasie i rozpoczyna się zazwyczaj w połowie kwietnia, a kończy w lipcu. W związku z tym gody 

nie są masowe, a samica kilkakrotnie składa od kilku do kilkudziesięciu jaj. Z tym że najintensywniej kumaki godują zazwyczaj w maju. Kijanki 

przechodzą metamorfozę przeciętnie po około 3 miesiącach. Kumak nizinny jest gatunkiem ciepłolubnym, stąd jego aktywność dobowa przypada 

zarówno na dzień, jak i ciepłe wieczory i noce. Kumak nizinny dużą część roku spędza w zbiornikach wodnych. Na zbiorniki rozrodcze preferuje 

wody płytkie, nasłonecznione, o płaskich brzegach, z bogatą roślinnością wodną. Stąd często spotykany jest na podmokłych łąkach, turzycowiskach, 

w otwartych starorzeczach, śródpolnych oczkach wodnych, małych nasłonecznionych stawkach. Osobniki często zmieniają zbiorniki, do żerowania 

często wykorzystują inne akweny niż do godów. Dla zachowania stabilności populacji konieczne jest występowanie mozaiki różnych siedlisk 

wodnych, terenów otwartych i lasów. Również ważne jest to, by duża liczba zbiorników wodnych/podmokłych terenów znajdowała się blisko 

siebie, aby kumaki mogły wędrować pomiędzy nimi. Jesienią kumak nizinny szuka kryjówek do zimowania, którymi są najczęściej różnego rodzaju 

nory, szczeliny, jamy w ziemi itp. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Zarówno stan zachowania siedliska gatunku, jak i ocena ogólna gatunku w sieci Natura 2000 zostały ocenione jako niezadowalające U1. Oceny 

takiej dokonano na podstawie ogólnopolskiego monitoringu prowadzonego w 2010 roku w ramach ,,Monitoringu gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.'' W Polsce gatunek występuje wyłącznie w 

regionie kontynentalnym.  

 

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna.  

 

Stan zachowania w obszarze  
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Stan zachowania gatunku w obszarze oceniono jak dobry (B). Ocena ogólna dla gatunku dokonana zgodnie z metodyką dla: ,,Monitoringu 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.'' jest niezadowalająca 

(U1). Również stan siedliska gatunku jest niezadowalający (U1).   

Kumaka nizinnego stwierdzono na 9 stanowiskach w obszarze i na 1 stanowisku graniczącym z obszarem (propozycja poszerzenia  obszaru). Z 

wyjątkiem jednego naturalnego zagłębienia terenu ze stagnującą wodą otoczonego turzycowiskiem, gatunek występuje wyłącznie na stawach 

hodowlanych. Liczby godujących osobników na poszczególnych stawach są różne. Na części mogą osiągać wielkość 100-200 osobników. Na 

stanowisku nr 2 liczbę godujących osobników  oszacowano na poziomie 200-500 os. Na tym stanowisku w obszarze kumak nizinny występuje 

najliczniej. W bliskiej odległości od obszaru i jednocześnie w rozproszeniu znajdują się stawy hodowlane, które kumak nizinny również licznie 

zasiedla.  

Ocena siedliska gatunku i ocena ogólna przeprowadzona metodyką zgodną z ,,Monitoringiem gatunków i siedlisk...'' na większości stanowisk 

uzyskała  wartość niezadowalającą (U1), a na jednym złą (U2). Tylko dla dwóch stanowisk ocena ogólna i ocena siedliska przyjmuje wartość 

właściwą (FV).  Takie wyniki mogą mieć związek z tym, że kumak nizinny występuje w obszarze Pątnów Legnicki na stanowiskach pochodzenia 

antropogenicznego - stawach hodowlanych. Z tego powodu niektóre oceniane wskaźniki bardzo zaniżają ocenę siedliska gatunku np. pochylenia 

skarp zbiorników, które w stawach hodowlanych są strome, niewielka ilość płycizn w stawie, wpływ ryb na płazy (drapieżnictwo). W związku z 

powyższym bardzo rzadko stawy hodowlane są siedliskiem, które według metodyki określonej w ,,Monitoringu gatunków i siedlisk...'', posiadają 

właściwy stan siedliska (FV), a co za tym idzie właściwą ocenę ogólną (FV). Mimo tego kumak nizinny bardzo często zasiedla stawy hodowlane. 

Na Dolnym Śląsku jest to jeden z najważniejszych typów siedlisk zasiedlanych przez kumaka nizinnego. Jednocześnie należy zauważyć, że 

poprawa wartości niektórych wskaźników dla siedliska kumaka nizinnego na stawach hodowlanych ocenianych zgodnie z metodyką ,,Monitoringu 

gatunków i siedlisk...'' jest niemożliwa (zmiana nachylenia skarp stawów, wyeliminowanie ryb itp.) lub niewskazana (np. wycięcie drzew z grobli, 

by osiągnąć lepsze wartości wskaźnika - drzewa i krzewy w promieniu 30 m). W związku z tym prawdopodobnie dla części stanowisk kumaka 

nizinnego na stawach  hodowlanych w perspektywie wieloletniej - zgodnie z obowiązującą obecnie metodyką - nie będzie możliwe osiągnięcie 

właściwego stanu siedliska (FV).  

 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Rzeczywistym zagrożeniem w obszarze Pątnów Legnicki dla kumaka nizinnego jest sposób gospodarowania na stawach hodowlanych. Zbyt 

intensywna hodowla (zbyt duża obsada ryb lub/i drapieżnych gatunków ryb) może doprowadzić do ustępowania płazów ze stawów hodowlanych. 

Kumak nizinny, w szczególności kijanki, może być ofiarą nadmiernego drapieżnictwa. Zbyt duża obsada ryb powoduje również zanieczyszczenie 

wody oraz ustępowanie roślin zanurzonych i pływających ze stawów.  Podczas badań terenowych w 2012 roku obserwowano całkowite spuszczanie 

wody z części stawów, w środku okresu godowego kumaka - zapewne w stawach znajdowały się już kijanki gatunku. Część stawów w 2012 roku 

była bardzo mocno zarybiona - w takich stawach liczebność kumaków nie przekraczała 50 osobników. Brak jest danych z lat wcześniejszych, czy 

zmienił się sposób gospodarowania na tych stawach i w związku z tym liczebność kumaków spadła, czy też stawy te od dawna miały taki charakter 
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i liczba godujących kumaków od dawna nie jest na tych stanowiskach wysoka. Zachowanie ekstensywnego sposobu użytkowania stawów 

hodowlanych będzie mieć kluczowe znaczenie dla zachowania gatunku w obszarze. Podczas spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy 

zidentyfikowano kolejny problem związany z funkcjonowaniem stawów. Ich dalsze funkcjonowanie może być zagrożone. Woda w stawach 

pochodzi z pół irygacyjnych. Ponieważ zarówno Legnica, jak i okoliczne miejscowości wybudowały lub wybudują oczyszczalnie ścieków, pola 

irygacyjne przestaną być używane, a co za tym idzie ilość wody z nich odprowadzanej nie będzie wystarczająca do napełnienia stawów. 

  

Dodatkowym problemem i zagrożeniem dla kumaka nizinnego w obszarze Pątnów Legnicki może być negatywny wpływ ruchu samochodowego na 

populację  (rozjeżdżanie płazów przez samochody na lokalnych drogach). Jedna droga asfaltowa przecina kompleks stawów na dwie części. Druga 

z kolei biegnie przy obecnej południowej granicy obszaru. Na obydwu drogach ruch pojazdów jest niewielki, ale śmiertelność płazów na tych 

drogach podczas wiosennych i jesiennych wędrówek może być dość duża.  

Zagrożeniem dla kumaka nizinnego może też być zbyt niskie koszenie roślinności na łąkach otaczających stawy hodowlane. Kumaki na 

podmokłych łąkach mogą żerować. Podczas koszenia może dochodzić do zabijania osobników, które żerują na łąkach.  

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

 

Krótka charakterystyka:  

Gatunek higrofilny. Zasiedla brzegi wód i bagien oraz podmokłe łąki, głównie w miejscach wilgotnych, często w pobliżu i wewnątrz starorzeczy i 

rowów. Częściowo jego siedlisko stanowią łęgi nadrzeczne, zwłaszcza fragmenty podmokłe z prześwitami lub graniczące z kwiecistymi łąkami. 

Preferuje siedliska półotwarte i otwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione. Motyle występują w dwóch pokoleniach (w 

dolinie Odry) w okresach: V-VI oraz VIII-IX. Gąsienice rozwijają się wiosną (IV–V) i latem (VI-VII), prowadząc samotny tryb życia – na liściach 

roślin żywicielskich, jakimi są szczawie (gł. Rumex hydrolapathum i R. crispus). Tam też zimują. Ostatnio bywają spotykane na siedliskach 

wtórnych, antropogenicznych, jak ugory i inne przesuszone nieużytki, pastwiska, często siedliska ruderalne na skrajach osiedli ludzkich. W takich 

miejscach gąsienice żerują na innych, bardziej sucholubnych gatunkach szczawiu, np. Rumex obtusifolius. Przepoczwarczają się w miejscach 

żerowania. Z tego punktu widzenia jest to gatunek dwusiedliskowy, lub dobrze adaptujący się do zmieniających się warunków środowiskowych. 

Dorosłe odżywiają się nektarem kwiatów o barwach: fioletowej, żółtej i białej. Często w poszukiwaniu źródeł pokarmu motyle rozlatują się daleko 

od miejsc lęgowych, a korytarzami do takiej dyspersji są drogi z bogatymi skrajami, ciągi roślinności łąkowej i wały przeciwpowodziowe oraz inne 

obwałowania bogato obrośnięte taką roślinnością. To zjawisko ma związek ze stwierdzaną w ostatnim czasie ekspansją tego motyla w Polsce i 

krajach sąsiednich. 

W obszarze siedliska tego gatunku znajdują się wzdłuż rowów melioracyjnych w północnej części obszaru. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000:  
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Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest nieznana (XX) i brak jest całościowej oceny sytuacji gatunku i jego stanu 

zachowania w regionie kontynentalnym Polski.  

Ranga w obszarze:  

Istotna.  

Stan zachowania w obszarze:  

Stan zachowania w obszarze oceniono na Fv - właściwy 

 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze:  

Możliwe prace melioracyjne związane z utrzymaniem i rozbudową pobliskich stawów rybnych i rowów melioracyjnych; zabudowa działek 

przyległych  i zalewanie ściekami, nadmierne przesuszenie rowu.  
 

1074 barczatka kataks Eriogaster catax  
 

Krótka charakterystyka  

Gatunek higro-termofilny. Zasiedla zarośla tarniny i głogu, czasem też dzikiej gruszy, głównie w miejscach wilgotnych, w pobliżu wód, 

podmokłych łąk i starorzeczy. Częściowo jego siedlisko stanowią łęgi nadrzeczne, zwłaszcza fragmenty z młodymi odroślami i karłowatymi 

krzewami roślin żywicielskich. Preferuje siedliska półotwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione. Nie stroni od przestrzeni 

śródleśnych. Gąsienice rozwijają się wiosną (IV–V), prowadząc gromadny tryb życia – rozwój w gniazdach (oprzędach), w których chronią się 

przed wrogami naturalnymi. Po trzecim linieniu wchodzą w fazę indywidualnego żerowania i stopniowo rozchodzą się po sąsiednich gałęziach i 

krzewach. Przepoczwarczają się w solidnych kokonach na ziemi. Motyle występują we wrześniu-październiku. Dorosłe nie odżywiają się wcale, a 

loty godowe trwają tylko kilka dni.  Samice dość aktywnie latają stopniowo składając jaja w złożach po kilkadziesiąt i oddalając się od miejsca 

wylęgu. W ten sposób gatunek łatwo się rozprzestrzenia, będąc w fazie wzrostu populacyjnego. Jednocześnie dla utrzymania metapopulacji gatunku 

konieczne jest zachowanie luk i korytarzy (np. wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i dróg) aby zapewnić mu ciągłość genetyczną.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest niezadowalająca U1 i jest zgodna z przeprowadzoną w 2010 roku całościową 

oceną sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski.  

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna.  

Stan zachowania w obszarze  

Stanowiska w „Pątnowie Legnickim” obecnie są jednymi z kilkudziesięciu znanych w południowo-zachodniej Polsce. Wyniki monitoringu 

wskazują, że stan zachowania gatunku na tym Obszarze jest FV właściwy, przy czym stan populacji oceniono jako FV, stan siedliska jako FV, 
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perspektywy zachowania jako FV.  

Dzięki stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedliska, stan zachowania gatunku jest właściwy. Składa się na to przede 

wszystkim izolacja populacji i bardzo małe zagęszczenie rośliny pokarmowej. Na omawianym terenie nie wykonywane były zabiegi ochrony 

czynnej. Perspektywy dla przetrwania gatunku są jednak trudne do określenia. Populacja jest prawdopodobnie izolowana i stan ten trwa zapewne 

stosunkowo krótko, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie odpowiednich badań w celu określenia genetycznej kondycji 

populacji.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Wypalanie roślinności, w tym zarośli tarniny i głogu, niszczy częściowo siedliska, jaja i gąsienice. 

Podczas prac przy stawach mogą być usuwane zakrzaczenia z siedliskiem gatunku. 

Gatunek jest bardzo wrażliwy na środki chemiczne stosowane w rolnictwie. 

Zarośla tarniny z żerującymi gąsienicami barczatki kataks 

przy stawach w południowej części obszaru, fot. A. Malkiewicz 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem - siedliska 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochron

y 

siedlisk

a/gatun

ku wg 

skali 

FV, UI, 

U2 

Uwagi 

6410 
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe  

Molinion 

6410 6410-1 powierzchni

a siedliska 

 XX FV FV siedlisko 

użytkowa

ne kośnie, 

położone 

w 

granicach 

rezerwatu 

"Błyszcz" 

struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew  

XX FV FV 

 Gatunki charakterystyczne  XX FV 

 Gatunki dominujące  XX FV 

 Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX FV 

 Martwa materia organiczna  XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne  XX FV 

 Procent powierzchni zajęty 

przez siedlisko na transekcie  

XX FV 
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 Struktura przestrzenna 

płatów siedliska  

XX FV 

 Zachowanie płatów lokalnie 

typowych  

XX FV 

 perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

6430 
Ziołorośla górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylion 

alliariae, 

Convolvuletalia 

sepium 

6430 6430-1 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1 siedlisko 

wykształc

one 

wzdłuż 

niewielkie

go cieku 

oraz przy 

stawach 

struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne  XX FV U1 

Gatunki dominujące  XX FV 

Bogactwo gatunkowe  XX U1 

Obce gatunki inwazyjne  XX FV 

 Gatunki synantropijne  XX U1 

 Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji)  

XX U1 

 Naturalny kompleks siedlisk XX U1 

 perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

 6430 6430-2 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U2 siedlisko 

wykształc

one 

wzdłuż 

niewielkie

go cieku 

oraz przy 

stawach 

 struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne  XX FV U2 

 Gatunki dominujące  XX FV 

 Bogactwo gatunkowe  XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne  XX U1 

 Gatunki synantropijne  XX U1 
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 Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji)  

XX U2 

 Naturalny kompleks siedlisk XX U2 

 perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

6510 
Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

6510 6510-1 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

 struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory  XX U2 FV 

 Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew  

XX FV 

 Gatunki charakterystyczne  XX FV 

 Gatunki dominujące  XX FV 

  Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX FV 

  Martwa materia organiczna  XX U1 

  Obce gatunki inwazyjne  XX U1 

  Procent powierzchni zajęty 

przez siedlisko na transekcie  

XX FV 

  Struktura przestrzenna 

płatów siedliska  

XX FV 

  Zachowanie płatów lokalnie 

typowych  

XX xx 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

 6510 6510-2 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

  struktura i Cenne składniki flory  XX U2 U1 
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  funkcje Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew  

XX FV 

  Gatunki charakterystyczne  XX U1 

  Gatunki dominujące  XX U1 

  Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX U1 

  Martwa materia organiczna  XX U1 

  Obce gatunki inwazyjne  XX U1 

  Procent powierzchni zajęty 

przez siedlisko na transekcie  

XX U1 

  Struktura przestrzenna 

płatów siedliska  

XX U1 

  Zachowanie płatów lokalnie 

typowych  

XX xx 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

 6510 6510-3 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

  struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory  XX U2 U1 

  Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew  

XX U1 

  Gatunki charakterystyczne  XX FV 

  Gatunki dominujące  XX FV 

  Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX FV 

  Martwa materia organiczna  XX U1 

  Obce gatunki inwazyjne  XX U1 
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  Procent powierzchni zajęty 

przez siedlisko na transekcie  

XX FV 

  Struktura przestrzenna 

płatów siedliska  

XX FV 

  Zachowanie płatów lokalnie 

typowych  

XX xx 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

 6510 6510-4 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U2   

  struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory  XX U2 U2 

  Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew  

XX FV 

  Gatunki charakterystyczne  XX U1 

  Gatunki dominujące  XX U1 

  Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX U2 

  Martwa materia organiczna  XX U1 

  Obce gatunki inwazyjne  XX U1 

  Procent powierzchni zajęty 

przez siedlisko na transekcie  

XX U1 

  Struktura przestrzenna 

płatów siedliska  

XX U1 

  Zachowanie płatów lokalnie 

typowych  

XX xx 

  perspektyw

y ochrony 

 XX U1 

 6510 6510-5 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   
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  struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory  XX U2 U1 

  Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew  

XX FV 

  Gatunki charakterystyczne  XX FV 

  Gatunki dominujące  XX FV 

  Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX U1 

  Martwa materia organiczna  XX U1 

  Obce gatunki inwazyjne  XX U1 

  Procent powierzchni zajęty 

przez siedlisko na transekcie  

XX FV 

  Struktura przestrzenna 

płatów siedliska  

XX FV 

  Zachowanie płatów lokalnie 

typowych  

XX xx 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

9170 
Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

9170 9170-1 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

 struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV U1 

 Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

  Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 
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  Udział graba FV FV 

  Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX FV 

  Gatunki obce geograficznie 

w drzewostanie 

XX FV 

  Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

  Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 

cm grubości 

XX U1 

  Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

  Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

XX FV 

  Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX FV 

  Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w runie; 

w tym gatunki porębowe, w 

tym trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

  Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1 

  Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla siedliska 

(wskaźnik 

fakultatywny,tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

XX FV 
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  perspektyw

y ochrony 

 XX U1 

 9170 9170-2 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

  struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

FV FV U1 

  Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy* 

XX FV 

  Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 

XX U1 

  Udział graba FV U1 

  Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX U1 

  Gatunki obce geograficznie 

w drzewostanie 

XX U1 

  Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

  Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 

cm grubości 

XX U1 

  Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

  Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

XX U2 
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  Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX U1 

  Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w runie; 

w tym gatunki porębowe, w 

tym trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX U1 

  Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

  Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla siedliska 

(wskaźnik fakultatywny, 

stosować tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

FV FV 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

9190 
Kwaśne dąbrowy 

Betulo-Quercetum 

9190 9190-1 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

 struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne  

XX U1 U1 

 Ekspansywne gatunki obce 

w podszycie i runie  

XX U1 

  Ekspansywne gatunki 

rodzime  

XX U1 
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  Gatunki dominujące  XX  

  Gatunki obce ekologicznie 

w drzewostanie  

XX FV 

  Gatunki obce geograficznie 

w drzewostanie  

XX FV 

  Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie)  

XX FV 

  Martwe drewno  XX  

  Martwe drewno leżace lub 

stojące >3 m długości i >30 

cm grubości  

XX U1 

  Naturalne odnowienie dębu  XX U1 

  Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje)  

XX XX 

  Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu  

XX U1 

  Udział dębu w drzewostanie  XX FV 

  Udział sosny w 

drzewostanie  

XX U1 

  Wiek drzewostanu  XX FV 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

 9190 9190-2 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   
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  struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne  

XX U1 U1 

  Ekspansywne gatunki obce 

w podszycie i runie  

XX U1 

  Ekspansywne gatunki 

rodzime  

XX U1 

  Gatunki dominujące  XX   

  Gatunki obce ekologicznie 

w drzewostanie  

XX FV 

  Gatunki obce geograficznie 

w drzewostanie  

XX FV 

  Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie)  

XX FV 

  Martwe drewno  XX   

  Martwe drewno leżace lub 

stojące >3 m długości i >30 

cm grubości  

XX U1 

  Naturalne odnowienie dębu  XX U1 

  Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje)  

XX XX 

  Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu  

XX U1 

  Udział dębu w drzewostanie  XX FV 

  Udział sosny w 

drzewostanie  

XX U1 

  Wiek drzewostanu  XX FV 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 
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 9190 9190-3 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1   

  struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne  

XX U1 U1 

  Ekspansywne gatunki obce 

w podszycie i runie  

XX U1 

  Ekspansywne gatunki 

rodzime  

XX U1 

  Gatunki dominujące  XX U1 

  Gatunki obce ekologicznie 

w drzewostanie  

XX FV 

  Gatunki obce geograficznie 

w drzewostanie  

XX FV 

  Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie)  

XX FV 

  Martwe drewno  XX U1 

  Martwe drewno leżace lub 

stojące >3 m długości i >30 

cm grubości  

XX U1 

  Naturalne odnowienie dębu  XX U1 

  Różnorodności 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje)  

XX XX 
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  Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu  

XX U1 

  Udział dębu w drzewostanie  XX FV 

  Udział sosny w 

drzewostanie  

XX U1 

  Wiek drzewostanu  XX FV 

 perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

91E0 
Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion  

91E0 91E0-1 powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1  

 struktura i 

funkcje 

Gatunki dominujące  XX FV U1 

 Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX FV 

 Gatunki obce geograficznie 

w 

drzewostanie  

XX FV 

 Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie)  

XX U1 

  Martwe drewno  XX FV 

  Martwe drewno 

wielkowymiarowe  

XX U1 

  Naturalne odnowienie 

drzewostanu  

XX FV 

  Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji) 

XX FV 

  Obce gatunki inwazyjne  XX FV 

  Pionowa struktura 

roślinności  

XX FV 
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  Rytm zalewów  XX FV 

  Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla siedliska  

XX xx 

  Wiek drzewostanu  XX FV 

  Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna  

XX FV 

  perspektyw

y ochrony 

 XX U1 

 91E0  91E

0-1 

powierzchni

a siedliska 

 XX FV U1  

  struktura i 

funkcje 

Gatunki dominujące  XX FV U1 

  Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych  

XX U1 

  Gatunki obce geograficznie 

w 

drzewostanie  

XX FV 

  Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wydeptanie, 

zaśmiecenie)  

XX FV 

  Martwe drewno  XX FV 

  Martwe drewno 

wielkowymiarowe  

XX FV 

  Naturalne odnowienie 

drzewostanu  

XX FV 

  Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji) 

XX FV 

  Obce gatunki inwazyjne  XX U1 
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  Pionowa struktura 

roślinności  

XX U1 

  Rytm zalewów  XX FV 

  Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla siedliska  

XX XX 

  Wiek drzewostanu  XX U1 

  Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna  

XX FV 

  perspektyw

y ochrony 

 XX FV 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem – zwierzęta 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natu

ra 

Stanowi

sko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych 

Ocena 

stanu 

ochrony po 

weryfikacj

i terenowej 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

Uwagi 

mopek 

Barbastell

a 

barbastellu

s 

1308 Nr 1 i 7 

parametry 

populacji 

wiosenno-

letniej 

Rozród gatunku XX XX 

U1 
U2 

Na podstawie zebranych danych nie ma możliwości 

oszacowania parametrów populacji. W opisanej 

lokacji (siedlisko1) stwierdzono co najmniej 5 

osobników mopka. Nie ustalono dokładnej 

lokalizacji letnich schronień. Miłogostowice 

(siedlisko7) obfitują w liczne siedliska dogodne dla 

nietoperzy (głownie strychy i nieużytkowe 

 
Aktywność 

gatunku 
XX FV 

parametry Liczebność XX XX FV 
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siedliska 

wiosenno-

letniego 

Struktura 

wiekowa 
XX XX 

poddasza niedostępne dla człowieka). Wskazane 

jest rozszerzenie obszaru Natura 2000 i objęcie 

ochroną także miejscowości Miłogostowice. 
Powierzchnia 

schronienia 

dogodna dla 

nietoperzy 

XX FV 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

XX FV 

Dostępność 

wylotów 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

- FV FV FV 

Nr 2, 6 

parametry 

populacji 

wiosenno-

letniej 

Rozród gatunku XX XX 

U1 

U2 
Na tym obszarze stwierdzono wyłącznie przeloty 

nietoperzy 

 
Aktywność 

gatunku 
XX U1 

parametry 

siedliska 

wiosenno-

letniego 

Powierzchnia 

kompleksu 

leśnego 

XX FV 

FV 

 
powierzchnia 

lasów liściastych 
XX FV 
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Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów 

w wieku > 80 

lat) 

XX FV 

 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o 

pierśnicy >25 cm 

XX FV 

 

Grubośd drzew 

(>25 cm) – 

potencjalnych 

kryjówek 

dziennych 

XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

- XX FV FV 

Nr 2, 

3,4,5,6 

parametry 

populacji 

wiosenno-

letniej 

Rozród gatunku XX XX 

XX 

U1 

Na podstawie zebranych danych nie ma możliwości 

oszacowania parametrów populacji. W opisanej 

lokacji stwierdzono żerowanie mopka 

 
Aktywność 

gatunku 
XX U1 

parametry 

siedliska 

wiosenno-

letniego 

Powierzchnia 

kompleksu 

leśnego 

XX FV FV 
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powierzchnia 

lasów liściastych 
XX FV 

 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów 

w wieku > 80 

lat) 

XX FV 

 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o 

pierśnicy >25 cm 

XX FV 

 

Grubośd drzew 

(>25 cm) – 

potencjalnych 

kryjówek 

dziennych 

XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

- XX FV FV 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodni

cze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowi

sko 
Parametr Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych 

Ocena 

stanu 

ochrony po 

weryfikacj

i terenowej 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

Uwagi 
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Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 

1324 

Nr 7 

parametry 

populacji 

wiosenno-

letniej 

Rozród gatunku XX XX 

U1 

U2 

Na podstawie zebranych danych nie ma możliwości 

oszacowania parametrów populacji. W opisanej 

lokacji stwierdzono nie stwierdzono nocka dużego. 

W pobliżu tego obszaru znajdują sie jednak 

żerowiska nocka dużego, w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdują się miejscowość 

Miłogostowice. Miejscowość ta obfituje w liczne 

siedliska dogodne dla nietoperzy (głownie strychy i 

nieużytkowe poddasza niedostępne dla człowieka). 

Należy przypuszczać że na obszarze miejscowości 

występują liczne kolonie nietoperzy. Jedna z nich - 

kolonię karlika malutkiego (ponad 40 osobników) 

udało się opisać w budynku kościoła. Wskazane jest 

rozszerzenie obszaru Natura 2000 i objęcie ochroną 

także miejscowości Miłogostowice. Obszar Natura 

2000 (w obecnym przebiegu granic) chroni tylko 

żerowiska tego gatunku. bez ochrony siedlisk stan 

populacji będzie się systematycznie pogarszał. 

 
Aktywność 

gatunku 
XX FV 

parametry 

siedliska 

wiosenno-

letniego 

Liczebność XX XX 

FV 

Struktura 

wiekowa 
XX XX 

Powierzchnia 

schronienia 

dogodna dla 

nietoperzy 

XX FV 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

XX FV 

Dostępność 

wylotów 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

- FV FV FV 

Nr 1, 2, 

3, 6 

parametry 

populacji 

wiosenno-

letniej 

Rozród gatunku XX XX 

U1 U1 

Na podstawie zebranych danych nie ma możliwości 

oszacowania parametrów populacji. W opisanej 

lokacji stwierdzono żerowanie nocka duzego 

 
Aktywność 

gatunku 
XX U1 
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parametry 

siedliska 

wiosenno-

letniego 

Powierzchnia 

kompleksu 

leśnego 

XX FV 

FV 

 
powierzchnia 

lasów liściastych 
XX FV 

 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów 

w wieku > 80 

lat) 

XX FV 

 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o 

pierśnicy >25 cm 

XX FV 

 

Grubośd drzew 

(>25 cm) – 

potencjalnych 

kryjówek 

dziennych 

XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

- XX FV FV 
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Nr 4, 5 

parametry 

populacji 

wiosenno-

letniej 

Rozród gatunku XX XX 

XX 

U1 
Na tym obszarze stwierdzono wyłącznie przeloty 

nietoperzy 

 
Aktywność 

gatunku 
XX U1 

parametry 

siedliska 

wiosenno-

letniego 

Powierzchnia 

kompleksu 

leśnego 

XX FV 

FV 

 
powierzchnia 

lasów liściastych 
XX FV 

 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów 

w wieku > 80 

lat) 

XX FV 

 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o 

pierśnicy >25 cm 

XX FV 

 

Grubośd drzew 

(>25 cm) – 

potencjalnych 

kryjówek 

dziennych 

XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 

- XX FV FV 

 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji 

terenowe

j wg 

skali FV, 

UI, U2 

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIK

A HSI 

zgodnie z 

metod met 

GIOŚ 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatun

ku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188 1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa i krzewy  w 

promieniu do 30 m 

- 
XX 0,5 

FV FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =7 
Udział płycizn  w 

linii brzegowej 

- 
XX 1 

Nachylenie brzegów - XX 1 

Roślinność  

zanurzona i 

pływająca 

- 

XX 0 

Udział szuwaru w 

powierzchni 

zbiornika 

- 

XX 1 

Obecność barier dla 

płazów na brzegu 

zbiornika 

- 

XX 1 

Urbanizacja 

otoczenia 

- 
XX 1 

Wpływ ryb - XX 0,5 
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Liczba zbiorników w 

promieniu < 500 m 

- 
XX 1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188 2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa i krzewy  w 

promieniu do 30 m 

- 
XX 0 

U2 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI = 4,5 
Udział płycizn  w 

linii brzegowej 

- 
XX 0 

Nachylenie brzegów - XX 0,5 

Roślinność  

zanurzona i 

pływająca 

- 

XX 0 

Udział szuwaru w 

powierzchni 

zbiornika 

- 

XX 1 

Obecność barier dla 

płazów na brzegu 

zbiornika 

- 

XX 0,5 

Urbanizacja 

otoczenia 

- 
XX 1 

Wpływ ryb - XX 0,5 

Liczba zbiorników w 

promieniu < 500 m 

- 
XX 1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  
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Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188-3 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 0,5 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =5 

Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 0 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 0,5 

Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 0 

Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 1 
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Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 0,5 

Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 0,5 

Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188 - 4 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 0,5 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI = 5,5 
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Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 0 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 0,5 

Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 

0 

Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 
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Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 

1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 

0,5 

Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188 5 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 

0,5 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =6,5 

Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 

0,5 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 

1 
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Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 

0 

Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 

1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 

0,5 
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Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188 6 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 

0 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =5,5 

Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 

0,5 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 

0,5 

Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 

0 
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Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 

1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 

0,5 

Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  
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Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188 7 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 

0 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =5 

Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 

0 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 

0,5 

Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 

0 

Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 
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Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 

1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 

0,5 

Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188- 8 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 

0 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =5 
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Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 

0 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 

0,5 

Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 

0 

Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 
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Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 

1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 

0,5 

Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188-9 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa 

i krzewy  

w 

promieni

u do 30 

m 

- 

XX 

1 

FV FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =9 

Udział 

płycizn  

w linii 

brzegow

ej 

- 

XX 

1 

Nachyle

nie 

brzegów 

- 

XX 

1 
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Roślinno

ść  

zanurzo

na i 

pływając

a 

- 

XX 

1 

Udział 

szuwaru 

w 

powierz

chni 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Obecnoś

ć barier 

dla 

płazów 

na 

brzegu 

zbiornik

a 

- 

XX 

1 

Urbaniz

acja 

otoczeni

a 

- 

XX 

1 

Wpływ 

ryb 

- 
XX 

1 
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Liczba 

zbiornik

ów w 

promieni

u < 500 

m 

- 

XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV  

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 
 

1188- 10 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa i krzewy  w 

promieniu do 30 m 

- 
XX 

0 

U1 FV= 7-9; U1 = 5 

- <7; U2 = 0- <5 

 

HSI =9 
Udział płycizn  w linii 

brzegowej 

- 
XX 

0,5 

Nachylenie brzegów - XX 0,5 

Roślinność  zanurzona i 

pływająca 

- 
XX 

1 

Udział szuwaru w 

powierzchni zbiornika 

- 
XX 

1 

Obecność barier dla 

płazów na brzegu 

zbiornika 

- 

XX 

0,5 

Urbanizacja otoczenia - XX 1 

Wpływ ryb - XX 0,5 

Liczba zbiorników w 

promieniu < 500 m 

- 
XX 

1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1  

Przedmioty ochrony obszaru - bezkręgowce  
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Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatun

ku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

 

1074 

Barczatka 

kataks 

Eriogaster 

catax 

1074 

1074 1 

Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

FV 
FV   

Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
FV 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1074 2 Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

FV 
FV   

Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
FV 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
 

 
Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1074 3 Stan siedliska Względna liczebność 
XX 

U1 
FV   
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Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
FV 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1074 4 

Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

FV 
FV   

Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
FV 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1074 5 Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

U1 
FV   

Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
FV 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1074 6 

Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

U1 
FV   

Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
FV 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1074 7 

Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

U2 
FV   

Izolacja 
XX 

FV 
 

Udział powierzchni zajętej 

przez zarośla tarniny 

XX 
U1 

 

Ekspozycja stanowiska 
XX 

XX 
 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
XX 

  

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

1060 

1060 1 Stan siedliska 

Względna liczebność 
XX 

XX 
FV   

Baza pokarmowa 
XX 

FV 
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dispar 

 Wiatrochrony 
XX 

FV 
 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX 
XX 

 

  
 

Perspektywa 

ochrony 
 

XX 
XX 

   

 

 

 

 

Oceny stanu płatów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych na wszystkich 

zidentyfikowanych stanowiskach. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków i 

siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Lokalizację 

stanowisk oraz granice siedlisk leśnych ustalano przy pomocy urządzeń GPS oraz ortofotomapy. 

Na wybranych do badań stanowiskach dokonano oceny wskaźników i parametrów, charakteryzujących właściwości i stan siedlisk 

przyrodniczych, a także występujące lokalnie zagrożenia. Część z tych wskaźników ma charakter ilościowy, a część jakościowy, opisowy. 

Oceny stanu siedlisk kumaka nizinnego dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w 2012 r. na 

wszystkich stanowiskach, na których stwierdzono kumaka nizinnego. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną dla potrzeb 

monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody 

PAN (GIOŚ 2010-2011).  

W miejscach występowania kumaka nizinnego dokonano oceny wskaźników, charakteryzujących właściwości i stan siedliska gatunku i na tej 

podstawie dokonano oceny ogólnej stanowiska. Oceniano następujące wskaźniki:  drzewa i krzewy w promieniu 30 m; udział płycizn w linii 

brzegowej; nachylenie brzegów; roślinność zanurzona i pływająca; udział szuwaru w powierzchni zbiornika; obecność barier dla płazów; 

urbanizacja otoczenia; wpływ ryb; liczba zbiorników w odległości mniejszej niż 500 m. Wartość poszczególnych wskaźników ma charakter 

liczbowy, dlatego też niemożliwa była ich ocena w skali: FV,U1,U2. Suma wartości liczbowych poszczególnych wskaźników na stanowisku daje 

wartość wskaźnika HSI. Jego wartość mówi o tym, czy stan siedliska jest właściwy (FV), niezadowalający (U1), czy też  zły (U2). Ocena ogólna 

byłą tożsama z oceną stanu siedliska gatunku. W jednym przypadku podniesiono rangę oceny ogólnej, gdyż stan siedliska posiadał wartość (U2), 

przy czym na tym stanowisku liczba godujących kumaków byłą najwyższa w całym obszarze. Dlatego też ocenę ogólną podniesiono do rangi 

U1.  

Ocenę stanu siedliska i populacji owadów przeprowadzono używając wskaźników najlepiej je opisujących. Z uwagi na brak metodyki 

monitoringu dla tych gatunków, przyjęto je na podstawie wiedzy eksperckiej. 
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4. Analiza  zagrożeń 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 

6410 

Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 

Molinion 

6410- 1 
A03.01 intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 
A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

Łąka z siedliskiem jest 

użytkowana w sposób 

nieoptymalny dla siedliska, 

zbyt wczesne koszenie. 

Zaprzestanie ekstensywnego 

użytkowania rolniczego łąk z 

siedliskami będzie 

skutkowało wkraczaniem 

krzewów i nalotu (naturalna 

sukcesja). 

2 

6430 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylio

n alliariae, 

Convolvulet

alia sepium 

 
X brak zagrożeń 

 

X brak zagrożeń 

 
 

3 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

6510-1 
X brak zagrożeń 

 

A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne, 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

 

Przekształcanie łąk z 

siedliskami w grunty orne 

będzie skutkowało 

zniszczeniem siedliska. 6510-2 X brak zagrożeń A03.03 zaniechanie / brak koszenia 
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użytkowane 

ekstensywni

e 

Arrhenatheri

on elatioris 

 Zmiana obecnego 

ekstensywnego użytkowania 

rolniczego łąk na 

użytkowanie intensywne 

będzie skutkowało 

niekorzystnymi zmianami w 

składzie gatunkowym roślin 

w siedlisku. 

Zaprzestanie ekstensywnego 

użytkowania rolniczego łąk z 

siedliskami będzie 

skutkowało wkraczaniem 

krzewów i nalotu (naturalna 

sukcesja). 

6510-3 
X brak zagrożeń 

 
A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

6510-4 
X brak zagrożeń 

 

A03.01 intensywne koszenie lub 

intensyfikacja, 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

6510-5 
X brak zagrożeń 

 

A03.01 intensywne koszenie lub 

intensyfikacja, 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

4 

91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 

91E0-1 

H05.01 

odpadki i odpady stałe 

 

X brak zagrożeń 

 

Bliskie sąsiedztwo zabudowy 

powoduje zaśmiecenie 

obszaru i siedlisk, widoczne 

jest to również w części 

obszaru graniczącym z 

gruntami ornymi (np. 

opakowania po środkach 

chemicznych używanych w 

rolnictwie). 

91E0-2 
X brak zagrożeń 

 

X brak zagrożeń 

 
 

5 

9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

Betulo-

9190 
X brak zagrożeń 

 

X brak zagrożeń 
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Quercetum 

 

9170 

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

9170-1 
X brak zagrożeń 

 

X brak zagrożeń 

 
 

9170-2 
X brak zagrożeń 

 
D01.03 drogi, autostrady 

Remont i poszerzenie dróg 

przy granicy siedliska może 

spowodować wzrost 

penetracji siedliska i jego 

częściową degenerację. 

6 

1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188-1 
X brak zagrożeń 

 

A05.01 Hodowla zwierząt, 

A05.03 Brak hodowli zwierząt 

 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

Zaniechanie użytkowania 

stawów spowoduje zanik 

siedlisk gatunku. 

1188-2 D01.02 Drogi,autostrady 

A05.01 Hodowla zwierząt 

A05.03 Brak hodowli zwierząt 

 

Lokalna droga przecinająca 

kompleks stawów powoduje 

kolizję pojazdów z 

migrującymi zwierzętami. 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

Zaniechanie użytkowania 

stawów spowoduje zanik 

siedlisk gatunku. 

1188-3 D01.02 Drogi,autostrady A05.01 Hodowla zwierząt Lokalna droga przecinająca 
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A05.03 Brak hodowli zwierząt 

A03.01 Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 

J02.15 inne spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków wodnych 

 

kompleks stawów powoduje 

kolizję pojazdów z 

migrującymi zwierzętami. 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

Zaniechanie użytkowania 

stawów spowoduje zanik 

siedlisk gatunku. 

 

1188-4 
X brak zagrożeń 

 

A05.01 Hodowla zwierząt 

A05.03 Brak hodowli zwierząt 

A03.01 Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

Zaniechanie użytkowania 

stawów spowoduje zanik 

siedlisk gatunku. 

1188-5 

J02.15 inne spowodowane 

przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

 

A05.01 Hodowla zwierząt 

A05.03 Brak hodowli zwierząt 

 

 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

Zaniechanie użytkowania 

stawów spowoduje zanik 

siedlisk gatunku. 

1188-6 

J02.15 inne spowodowane 

przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

 

A05.01 Hodowla zwierząt 

A05.03 Brak hodowli zwierząt 

 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 
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zanieczyszczenie wód. 

Zaniechanie użytkowania 

stawów spowoduje zanik 

siedlisk gatunku. 

1188-7 brak A05.01 Hodowla zwierząt 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

 

1188-8 brak A05.01 Hodowla zwierząt 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

 

1188-9 brak A05.01 Hodowla zwierząt 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

 

1188-10 (poza 

obszarem) 

D01.02 Drogi,autostrady 

 
A05.01 Hodowla zwierząt 

Lokalna droga przecinająca 

kompleks stawów powoduje 

kolizję pojazdów z 

migrującymi zwierzętami. 

Wznowienie intensywnego 

chowu ryb w stawach może 

obniżyć jakość siedliska 

gatunku – drapieżnictwo, 

zanieczyszczenie wód. 

7 1074 1074 – wszystkie J01.01 wypalanie J02.05.03 Wypalanie roślinności, w 
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Barczatka 

kataks 

Eriogaster 

catax 

stanowiska  modyfikowanie akwenów wód stojących 

A07 stosowanie biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych 

 

tym zarośli tarniny i głogu, 

niszczy częściowo siedliska, 

jaja i gąsienice. 

Podczas prac przy stawach 

mogą być usuwane 

zakrzaczenia z siedliskiem 

gatunku. 

Gatunek jest bardzo 

wrażliwy na środki 

chemiczne stosowane w 

rolnictwie. 

8 

1060 

Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 wszystkie 

stanowiska 

X brak zagrożeń 

 

J03.01 

zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska  

 J01.01 Wypalanie 

 

 

Przy pracach związanych z 

utrzymaniem cieków i 

stawów możliwe nadmierne 

usuwanie roślin 

żywicielskich. 

 Wypalanie roślinności 

zagraża gatunkowi poprzez 

bezpośrednie niszczenie 

osobników i jaj,  

 

Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 wiążą się ze zmianami sposobów zagospodarowania obszaru i jego 

najbliższego otoczenia, zarówno na terenie Natura 2000, jak i poza jego granicami.  

Podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy zidentyfikowano również zagrożenie związane z zaprzestaniem funkcjonowania stawów 

w centralnej części obszaru. Woda w stawach pochodzi z pól irygacyjnych, na które z kolei były odprowadzane ścieki z Legnicy. Podczas 

remontu drogi w Legnicy przerwano jednak rurę kanalizacyjną prowadzącą na pola irygacyjne i te zaczęły wysychać. Wysychać zaczęły 

również stawy. Im dłużej pozostają suche, tym droższa będzie ich rekultywacja. Stawy są kluczowym elementem obszaru – miejscem 

występowania kumaka nizinnego. Znajdują się tu również stanowiska barczatki kataks. 

Czynnikiem kluczowym dla uzyskania właściwego stanu ochrony barczatki kataks jest stan utrzymania zarośli tarniny i głogu – obecnie są 

one pod znaczną presją  użytkowników stawów rybnych (wypalanie), przy brzegach których się znajdują, oraz ptactwa łownego (gł. 
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bażantów), które żywią się m.in. gąsienicami i poczwarkami owadów. Zarośla te wczesna wiosną padają ofiarą chuligańskich podpaleń, lub 

celowych działań nakierowanych na „oczyszczenie” otoczenia stawów z nadmiaru krzewów i innej niepożądanej roślinności. Skupiska 

tarniny znajdują się również przy nieczynnej linii kolejowej. Mogą być one zagrożone podczas jej likwidacji.  

Niebagatelnym zagrożeniem dla całości obszaru są nadal dyskutowane plany otwarcia i eksploatacji „Złoża Legnica” tzn. gigantycznej 

kopalni węgla brunatnego, o strategicznym znaczeniu dla polityki energetycznej kraju. W takiej sytuacji obszar zostałby zlikwidowany, co 

wiązałoby się ze stwierdzeniem zaniku wszystkich przedmiotów ochrony. 

 

Mniej istotne zagrożenia związane są z okresową penetracją niektórych siedlisk przyrodniczych leżących w sąsiedztwie ścieżek i szlaków 

turystycznych (weekendowych), zwłaszcza od strony drogi Legnica – Szczytniki n. Kaczawą. Z tym związane jest zauważalne już 

zaśmiecanie terenu, w tym rezerwatów „Ponikwa” i „Błyszcz”. 

Od zachodu i północy zagraża potencjalnie obszarowi zabudowa jednorodzinna  pobliskiego dużego miasta - Legnica i wsi Miłogostowice 

oraz Bieniowice (zabudowa rozproszona). 

 

Podstawowym  zagrożeniem w obszarze Pątnów Legnicki dla kumaka nizinnego jest sposób gospodarowania na stawach hodowlanych. 

Czynnikiem kluczowym dla zachowania stabilnej populacji kumaka nizinnego jest więc wypracowanie/ustalenie takiego modelu 

użytkowania stawów hodowlanych, by jednocześnie zapewniał możliwość przetrwania kumaka nizinnego, jak i możliwość gospodarowania 

na stawach przez ich właścicieli.  

Drugim czynnikiem zagrażającym płazom, w tym kumakowi nizinnemu, jest ruch pojazdów po drogach lokalnych -  w szczególności po 

drodze przecinającej kompleks stawów na dwie części. Najwłaściwszym rozwiązaniem tego problemu będzie budowa systemu przepustów 

pod jezdnią wraz z płotkami naprowadzającymi do tych przepustów płazy. Takie działanie umożliwi bezpieczne przekraczanie jezdni przez 

płazy.  

Mniej istotnym zagrożeniem jest koszenie łąk powodujące śmiertelność wśród płazów żerujących  na łąkach. Częściowym rozwiązaniem 

tego problemu jest koszenie łąk na wysokości 15 cm. Przy takiej wysokości koszenia większość płazów powinna przeżyć zabieg koszenia 

łąki.  
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5. Cele działań ochronnych 

 

 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

1 6410 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe  

Molinion 

FV Zachowanie siedliska we właściwym 

stanie ochrony poprzez specyficzne dla 

tego rodzaju siedlisk użytkowanie. 

Okres obowiązywania 

PZO 

2 6510 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) – ekstensywne 

użytkowanie. 

 

Okres obowiązywania 

PZO 

3 6430 

Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 

Adenostylion alliariae, 

Convolvuletalia sepium 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 

Okres obowiązywania 

PZO 

4 9170 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 

Okres obowiązywania 

PZO 

 

 5 

9190 

Kwaśne dąbrowy 

Betulo-Quercetum 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 

Okres obowiązywania 

PZO 
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6 91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe  

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) poprzez ochronę 

bierną i usuwanie skutków 

oddziaływania pobliskiej zabudowy. 

 

Okres obowiązywania 

PZO 

4 1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

FV, U2, U1  

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) poprzez 

zachowanie siedlisk na stawach i miejsc 

żerowania lub tworzenie siedlisk 

zastępczych. 

Okres obowiązywania 

PZO 

5 1074 Barczatka kataks 

Eriogaster catax 

FV Zachowanie siedliska we właściwym 

stanie ochrony -utrzymanie siedlisk 

gatunku w postaci czyżni i zakrzaczeń z 

roślinami żywicielskimi. 

Okres obowiązywania 

PZO 

 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  
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6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe  

Molinion 

  Działania 

obligatoryjne:  

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków stanowiących 

przedmiot ochrony, położonych na 

trwałych użytkach zielonych. 

 

Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych. 

pododdziały 286k, 285 

m, 284 d, leśnictwo 

Dobrzejów, 

Nadleśnictwo Legnica 
stale 500 zł/ ha 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem, 

Nadleśnictwo 

Legnica 

   Działania 

fakultatywne 

Pozostawianie 40-50% powierzchni 

niewykaszanej działki, co roku w 

innym miejscu lub wykaszać działkę co 

dwa lata, z usunięciem biomasy poza 

teren siedliska w ciągu 14 dni od 

skoszenia. Nie należy kosić od 

zewnątrz płata do środka, kosić na 

wysokości 10-15 cm; w terminie od 15 

września do 31 października. Nie 

stosować nawożenia i środków ochrony 

roślin; nie wypasać; nie włókować w 

okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 

września; nie wałować; nie podsiewać. 

pododdziały 286k, 285 

m, 284 d, leśnictwo 

Dobrzejów, 

Nadleśnictwo Legnica 

stale 
W zależności od 

stawek dopłat. 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem, 

właściciel lub 

posiadacz 

terenu na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring  Monitoring powierzchni siedlisk pod    Organ 
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kątem wykonania działań ochronnych, 

w 3, 6 i 9 roku podczas obowiązywania 

PZO, na  35% powierzchni siedliska. 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

   Ocena stanu 

zachowania 

siedliska  

Ocena stanu zachowania siedliska 

zgodnie z Państwowym Monitoringiem 

Środowiska, raz na 5 lat podczas 

obowiązywania PZO, na 35% 

powierzchni siedliska. 

 

   

 

6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne 

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków stanowiących 

przedmiot ochrony, położonych na 

trwałych użytkach zielonych. 

 

Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych. 

oddział 293, Leśnictwo 

Dobrzejów,  

Nadleśnictwo Legnica, 

działka 13/1 Pątnów 

Legnicki, działki ew. 

1/2, 19, 20, 21,17/5, 

17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 

obręb Bieniowice, 

gmina Kunice 

stale 500 zł/ ha 

Właściciel lub 

posiadacz 

terenu.  

   Działania 

fakultatywne 

Kosić działki w terminie do 15 czerwca, 

drugi pokos od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 dni, a w 

uzasadnionych wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed usunięciem 

powinno być złożone np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). Nie należy kosić od 

zewnątrz płata do środka, koszenie na 

wysokości 10-15 cm. Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki listwowej lub o 

podobnej technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% powierzchni 

niewykaszanej łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z siedliskiem, co 

oddział 293, Leśnictwo 

Dobrzejów,  

Nadleśnictwo Legnica, 

działka 13/1 Pątnów 

Legnicki, działki ew. 

1/2, 19, 20, 21,17/5, 

17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 

obręb Bieniowice, 

gmina Kunice 

stale 
W zależności od 

stawek dopłat. 

Właściciel lub 

posiadacz 

terenu na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 
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roku w innym miejscu, w tym 2-3 

metrowych pasów przy granicy działek 

z drogami, rowami, wodami i 

zabagnieniami, zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. 

W wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-pastwiskowego, 

pierwszy pokos w terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas zwierząt  po 

pierwszym pokosie od 15 sierpnia, 

obsada do 1 DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 DJP/ha. 

Całoroczne użytkowanie pastwiskowe 

w obsadzie jak powyżej pod warunkiem 

stosowania wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym (całoroczny 

wypas działki nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 15 

września. 

Przy pracach melioracyjnych i 

konserwacyjnych zachowanie co 

najmniej 50% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawozić poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania gnojowicy i 

gnojówki, ścieków, osadów ściekowych 

i dosiewania nasion traw. Nie stosować 

środków ochrony roślin poza 

mazaczami herbicydowymi do 

usuwania roślin inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza się 

włókowanie i wałowanie całej 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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powierzchni w terminie do 30 marca 

oraz w szczególnych przypadkach w 

termie późniejszym, jednak wyłącznie 

w miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane zniszczenia darni 

spowodowane przez zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych     

    Monitoring powierzchni siedlisk pod 

kątem wykonania działań ochronnych, 

w 3, 6 i 9 roku podczas obowiązywania 

PZO, na 35% powierzchni siedliska. 

 

oddział 293, Leśnictwo 

Dobrzejów,  

Nadleśnictwo Legnica, 

działka 13/1 Pątnów 

Legnicki, działki ew. 

1/2, 19, 20, 21,17/5, 

17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 

obręb Bieniowice, 

gmina Kunice 

w 3, 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywania 

PZO 

Wg 

obowiązujących 

w danym rok u 

stawek. 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe 

 Działania związane z ochroną czynną   

   usunięcie śmieci  usunięcie śmieci oddział 306 d,g, 

Leśnictwo Dobrzejów, 

Nadleśnictwo Legnica 

2014, raz na 3 

lata, w terminie 

październik - 

listopad 

1500 zł 
Nadleśnictwo 

Legnica 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Monitoring   

Ocena skuteczności podjętych działań – 

usunięcia odpadków stałych z runa, 

podczas monitoringu ogólnego. 

oddział 306 d,g, 

Leśnictwo Dobrzejów, 

Nadleśnictwo Legnica 

w 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywania 

PZO 

W kosztach 

monitoringu 

ogólnego. 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 

1188 Kumak 

nizinny Bombina 

bombina 

 

Działania związane z ochroną czynną 

   Niedopuszczenie 

do zaniknięcia 

siedliska kumaka 

nizinnego. 

Podjęcie działań zmierzających do 

określenie dodatkowego źródła 

nawadniania stawów  

Działki 2,9,12 obręb 

Bieniowice, gmina 

Kunice 
W okresie 

obowiązywania 

PZO 

W zależności od 

sytuacji na 

stawach w 

danym roku. 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem, 

zarządca 

stawów 
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  Zmniejszenie 

śmiertelności 

kumaka nizinnego 

podczas migracji. 

W przypadku remontu drogi wykonanie 

przepustów dla płazów wraz z płotkami 

naprowadzającymi pod drogą lokalną. 

Dokładna lokalizacja przepustów i ich 

rozmiar powinny zostać ustalone 

podczas badań terenowych. 

droga Miłogostowice – 

Bieniowice (nr 20351) i 

Bieniowice – Pątnów 

Legnicki (nr 20351) 

Podczas 

najbliższego 

remontu drog 

W zależności od 

zastosowanej 

technologii 

Starostwo 

Powiatowe w 

Legnicy 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 2 Utrzymanie 

dotychczasowego 

sposobu 

użytkowania 

stawów lub 

hodowla bardziej 

ekstensywna. 

Utrzymanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania stawów lub hodowla 

bardziej ekstensywna. 

Działki ew. 

2,9,12,14,17/5 obręb 

Bieniowice, gmina 

Kunice 

stale 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od  

opłacalności 

produkcji. 

Zarządca 

stawów 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring  Monitoring powierzchni siedlisk pod 

kątem wykonania działań ochronnych 

oraz ocena stanu zachowania siedliska 

zgodnie z PMŚ raz na 5 lat podczas 

obowiązywania PZO. 

płaty siedlisk kumaka 

nizinnego na działkach 

nr 2, 9,12,14,17/5 obręb 

Bieniowice, gmina 

Kunice 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywania 

PZO. 

Wg 

obowiązujących 

w danym rok u 

stawek. 

 

 

1074 Barczatka 

kataks Eriogaster 

catax 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 8 Utrzymanie 

siedlisk gatunku 

Utrzymanie w ostoi czyżni i 

okrajkowych, ciepłolubnych 

zarośli ze śliwą tarniną jako 

siedlisk gatunku. 

dz. 14, 501, 1/2, 13/1 

obręb Bieniowice, 13/1 

obręb Miłogostowice, 

gmina Kunice 

Stale 

0 Użytkownicy 

gruntów 

położonych na 

obszarze 

Natura 2000  

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring  Monitoring powierzchni siedlisk 

pod kątem wykonania działań 

ochronnych oraz ocena stanu 

zachowania siedliska zgodnie z 

płaty siedlisk barczatki 

kataks na działkach nr 

14, 501, 1/2, 13/1 

obręb Bieniowice oraz 

działce  nr 13/1 obręb 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązyw

ania PZO. 

2000 zł Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszaremOrga

n sprawujący 
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PMŚ raz na 5 lat podczas 

obowiązywania PZO. 

Miłogostowice, gmina 

Kunice 

nadzór nad 

obszarem 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

Opracowanie i przekazanie do GDOŚ wniosku o zmianę granic obszaru. 

  

Cały obszar Natura 

2000. 
W okresie 

obowiązywania 

PZO 

0 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 

Wśród działań ochronnych najważniejsze jest kontynuowanie takiego użytkowania środowiska, jakie powoduje trwanie przedmiotów 

ochrony. Ekstensywne użytkowanie łąk jest niezbędne do ich przetrwania w niepogorszonym stanie.  Zapewnienie źródła wody w stawach 

jest niezbędne dla ich funkcjonowania. Ochrona rezerwatowa skutecznie chroni najcenniejsze fragmenty siedlisk leśnych. Ponadto do 

poprawy stanu przedmiotów ochrony wskazane są takie działania jak: 
- Wypracowanie wraz z właścicielami i dzierżawcami właściwego modelu użytkowania stawów hodowlanych w obszarze - 

sprzyjającego występowaniu kumaka nizinnego i nieblokującego możliwości prowadzenia dochodowej hodowli ryb, a następnie 

wdrażanie tego modelu użytkowania w życie. Działaniem obligatoryjnym jest niepogorszenie obecnego stanu siedlisk kumaka 

nizinnego i gospodarka hodowlana niepowodująca zmniejszania liczebności jego populacji. 

- Budowa systemu przepustów i płotków naprowadzających płazy na drogach lokalnych, w miejscach, gdzie drogi lokalne przebiegają 

przy stawach hodowlanych. Usytuowanie oraz rozwiązania techniczne przepustów i systemu płotków należy konsultować z 

przyrodnikiem mającym doświadczenie w zagadnieniach dotyczących budowy przejść dla zwierząt.   

 - Ustalenie minimalnej wysokości koszenia łąk – miejscach żerowania kumaka nizinnego w obszarze sąsiadujących ze stawami  na 

poziomie 15 cm. 

 -Realizacja celów ochrony (zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na 

trwałych nieużytkach zielonych) w obszarze Natura 2000 „Pątnów Legnicki” jest niemożliwe bez utrzymania dobrego stanu 

biologicznego, chemicznego i właściwego – wysokiego poziomu wód gruntowych w obrębie obszaru i w jego otoczeniu.  

-Przycinanie (zamiast wycinania) podrostów lub nalotu tarniny  na obrzeżach stawów i dróg dojazdowych jest wskazane z uwagi na 

preferowanie przez samice barczatki kataks młodych, niskich (do 2 m) krzewów, często z odrostów korzeniowych, w miejscach 

słonecznych. 

Czynne wypalanie takich miejsc jest oczywistym czynnikiem ograniczającym populację barczatki kataks. Unikanie stosowania nawożenia i 

środków ochrony roślin w tym siedlisku i obok na polach, zapewnia strefę buforową dla bardzo wrażliwych na nie gąsienic tego i innych 

motyli.  
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringow

ych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowan

y koszt 

(w tys. zł) 

9170 

Grąd 

środkowoe

uropejski i 

subkontyne

ntalny 

Galio-

Carpinetu

m, Tilio-

Carpinetu

m 

9170-1. 9170-2  Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1). 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z PMŚ, 

w 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywania 

PZO wraz z 

oceną stanu 

najcenniejszego 

składnika runa 

– kruszczyka 

połabskiego 

Epipactis 

albensis i 

kruszczyka 

sinego 

Epipactis 

purpurata (w 

sierpniu). 

Liczba 

osobników 

kruszczyka 

połabskiego i 

sinego, w tym 

okazy 

kwitnące 

Ocena stanu 

populacji 

analogiczna do 

badań 

przedstawionyc

h w 

dokumentacji 

rezerwatów, 

umożliwiająca 

porównanie 

stanu w 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywan

ia PZO 

oddziały 306 

d, 296, 295, 

294 

Leśnictwo 

Dobrzejów,  

Nadleśnictwo 

Legnica 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

4 
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9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

Betulo-

Quercetum 

9190-1, 9190- Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1). 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z PMŚ, 

w 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywania 

PZO, na 35% 

powierzchni 

siedliska. 

. 

 zgodnie z 

PMŚ 

 zgodnie z PMŚ 

 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywan

ia PZO 

działki nr 14, 

575/293 

obręb 

Bieniowice 

oraz działki 

nr 238/281, 

237/282 

243/285, 

244/284 

obręb 

Miłogostowic

e gm. Kunice  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3 

6430 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostyli

on 

alliariae, 

Convolvule

talia 

sepium 

6430 -1 Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1). 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z PMŚ, 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywania 

PZO. 

zgodnie z 

PMŚ 

zgodnie z PMŚ  

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywan

ia PZO. 

działki ew. nr 

2 obręb 

Bieniowice, 

575/293 

obręb  

Pątnów 

Legnicki 

gmina 

Kunice, 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1 
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6410 

Zmiennowi

lgotne łąki 

trzęślicowe  

Molinion 

6410-1 Zachowanie 

siedliska we 

właściwym 

stanie ochrony 

poprzez 

specyficzne dla 

tego rodzaju 

siedlisk 

użytkowanie. 

 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

Państwowym 

Monitoringiem 

Środowiska, 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywania 

PZO, na 35% 

powierzchni 

siedliska. 

zgodnie z 

Państwowym 

Monitoringie

m Środowiska 

zgodnie z 

Państwowym 

Monitoringiem 

Środowiska 

w terminie VI 

– IX raz na 5 

lat podczas 

obowiązywan

ia PZO 

pododdziały 

286k, 285 m, 

284 d, 

leśnictwo 

Dobrzejów, 

Nadleśnictwo 

Legnica 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2 



Pątnów Legnicki PLH020052 SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

 

111 
 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowan

e 

ekstensywn

ie 

2. Arrhenathe

rion 

elatioris 

wszystkie Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) – 

ekstensywne 

użytkowanie. 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

Państwowym 

Monitoringiem 

Środowiska, 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywania 

PZO, na 35% 

powierzchni 

siedliska. 

 

zgodnie z 

Państwowym 

Monitoringie

m Środowiska 

zgodnie z 

Państwowym 

Monitoringiem 

Środowiska 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywan

ia PZO 

oddział 293, 

Leśnictwo 

Dobrzejów,  

Nadleśnictwo 

Legnica, 

działka 13/1 

Pątnów 

Legnicki, 

działki ew. 

1/2, 19, 20, 

21,17/5, 17/4, 

17/3, 17/2, 

17/1, obręb 

Bieniowice, 

gmina Kunice 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, 

olsy 

źródliskow

e 

Wszystkie 

stanowiska  

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

poprzez ochronę 

bierną i 

usuwanie 

skutków 

oddziaływania 

pobliskiej 

zabudowy. 

 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z PMŚ, 

w 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywania 

PZO, na 35% 

powierzchni 

siedliska. 

zgodnie z 

PMŚ 

zgodnie z PMŚ 

w 6 i 9 roku 

podczas 

obowiązywan

ia PZO 

oddziały 306 

d,g, 296, 295, 

294 

Leśnictwo 

Dobrzejów,  

Nadleśnictwo 

Legnica 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3 
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1188 

kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina  

 

Wszystkie 

stanowiska 
Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

poprzez 

zachowanie 

siedlisk na 

stawach i miejsc 

żerowania lub 

tworzenie 

siedlisk 

zastępczych. 

ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z PMŚ 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywania 

PZO. 

zgodnie z 

PMŚ 

zgodnie z PMŚ 

raz na 5 lat 

podczas 

obowiązywan

ia PZO. 

płaty siedlisk 

kumaka 

nizinnego na 

działkach nr 

2, 

9,12,14,17/5 

obręb 

Bieniowice, 

gmina Kunice 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

10  
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1074 

Barczatka 

kataks 

Eriogaster 

catax 

Wszystkie 

stanowiska 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym 

stanie ochrony -

utrzymanie 

siedlisk gatunku 
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Monitoringiem należy objąć populację kruszczyka sinego Epipactis purpurata i kruszczyka połabskiego Epipactis albensis występujących w 

runie grądu (9170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) jako najcenniejszych gatunków tam 

występujących. 

Z uwagi na zmieniającą się obecnie sytuację na stawach hodowlanych - siedlisku kumaka nizinnego, należy objąć monitoringiem tę populację, 

aby rejestrować zmiany oraz wypracować na ich podstawie właściwy model hodowli ryb na stawach. 

Z uwagi  na dużą zmienność liczebności barczatki kataks,  należy objąć ten gatunek monitoringiem, aby kontrolować stan populacji i stan 

siedliska. Monitoringiem należy również objąć populację czerwończyka nieparka, aby w przyszłości zapewnić właściwy stan ochrony siedliska 

tego gatunku. 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o 

ochronie przyrody) 
Studium uwarunkowań i kierunków zabudowy 

gminy Kunice 
Obecnie w studium zaznaczona jest nieaktualna granica obszaru. Należy zaznaczyć granicę aktualną.  

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie występują przesłanki do sporządzenia planu ochrony. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Proponuje się korektę granicy, tak aby objąć nią stanowiska barczatki kataks oraz kumaka nizinnego na południe od obszaru. Proponuje się 

również wyłączyć jedyne zabudowanie w obszarze przy jego wschodniej granicy. Przeprowadzono również uszczegółowienie przebiegu granicy 

czyli „dowiązanie” do granic działek ewidencyjnych. Proponowane zmiany przedstawiono w załączniku graficznym 

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 
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 Powierzchnia 

obszaru – 837,8 

ha 

882,43 ha Po propozycji korekty granic obszaru zmieniła się powierzchnia obszaru.  

 Pkt3.1.a 

6410 A C A C 

6430 A C A C 

6510 A C A A 

9170 A C A A 

9190 A C A A 

91E0 D  

 

6410AACB  

6430 CBCC 

6510BBCB  

9170ABCB  

9190BBCB  

91E0BBCB  

 

Oceny przedmiotów ochrony zmieniono na podstawie badań terenowych podczas prac nad planem 

 Pkt 3.2c 

1308 Barbastella 

barbastellus R D 

1337 Castor 

fiber 2-5i D 

1355 Lutra lutra 

1-2i D 

 

1308Mopek 

Barbastella 

barbastellus D 

1337Bóbr europejski 

Castor fiber 2-5 iD 

1355Wydra Lutra 

Lutra 1-3 D 

 

Oceny przedmiotów ochrony zmieniono na podstawie badań terenowych podczas prac nad planem 

 Pkt 3.2.d 

1188 Bombina 

bombina 2000-

500 C A C C 

 

1188Kumak nizinny 

Bombina 

bombina500-1100CB CB 

 

Oceny przedmiotów ochrony zmieniono na podstawie badań terenowych podczas prac nad planem 

 Pkt 3.2.f 

1059 Maculinea 

teleius 1 loc D 

1060 Lycaena 

dispar 1 loc D 

1061 Maculinea 

nausithous 1 loc 

D 
1074 Eriogaster 

catax 500-1000 

B A C A 
 

 

1059Modraszek 

telejus Maculinea 

teleius D          

1060Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar50-80, CCAC 

1061Modraszek 

nausitous Maculinea 

nausithousD          

1061Modraszek 

nausitous Maculinea 

nausithousD          

1074Barczatka kataks 

Eriogaster catax150-

200BABB 

Oceny przedmiotów ochrony zmieniono na podstawie badań terenowych podczas prac nad planem 
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 Pkt 3.3 Dodano 

Apatura iris  

Megalophanes viciella 

Epipactis albensis 

Epipactis purpurata 

Sanicula europaea 

Asarum europaeum 

Ophioglossum 

vulgatum 

Dactylorhiza majalis 

Trollius europaeus 

Silaum silaus 

Colchicum autumnale 

Neottia nidus-avis 

Cephalanthera 

longifolia 

Platanthera bifolia 

Listera ovata 

Leucojum vernum 

Gladiolus imbricatus 

Iris sibirica 

Potentilla rupestris 

Thalictrum 

aquilegifolium 

Carex hartmanii 

 

Obecność rzadkich i bardzo rzadkich gatunków obecnych głównie w rezerwatach na terenie obszaru 

L.p. Proponowany przebieg granicy 

na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

   

 Proponuje się zmianę granic 

obszaru zgodnie z aktualną wiedzą 

o stanie siedlisk kumaka 

nizinnego, oraz barczatki kataks 

wraz ze zmianą powierzchni.  

Proponowany przebieg granic 

przedstawiono na załączniku 

Przyłączenie stanowisko kumaka nizinnego, które przylega do istniejącego obszaru Natura 2000 – staw na 

południe od obszaru. Przyłączenie stanowiska do obszaru spowoduje lepsze perspektywy ochrony populacji 

kumaka nizinnego w obszarze.   

Przyłączenie stanowiska barczatki kataks na południu obszaru (obręb Pątnów Legnicki, gmina Kunice). 

 

Minimalna korekta granic - obecnie niewielka powierzchnia działki 12 obręb Bieniowice, gmina Kunice jest 

poza obszarem Natura 2000, a większość jest w obszarze. Cała działka to staw będący miejscem rozrodu 
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graficznym 
 

kumaka nizinnego (stanowisko nr 2).  

 

Proponuje się również wyłączyć z granic obszaru jedyną zabudowana działkę należącą do Nadleśnictwa Legnica. 

Wokół niej nie ma stanowisk przedmiotów ochrony. 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 

  

 Wniosek o poprowadzenie granicy obszaru przy lesie i 

wyłączenie z obszaru działek 36/8 oraz 49/4 obręb Pątnów 

Legnicki, gmina Kuniece ze względu na brak przedmiotów 

ochrony. 

Beata Kłonowska Zmieniono propozycję korekty granic 

uwzględniając uwagi przedstawione we wniosku. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zabudowy gminy Kunice  

 

Inwentaryzacje przyrodnicze – informacja o przeprowadzonych inwentaryzacjach przyrodniczych 

Rudy M. 2012. Raport z prac terenowych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 - Siedliska przyrodnicze 

Malkiewicz A. 2012. Raport z prac terenowych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 – Bezkręgowce 

Kisiel P. 2012. Raport z prac terenowych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 - Kumak nizinny  

Błachuta J. 2012. Raport z prac terenowych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH02005 – Ryby 
Lewandowski W. 2012. Raport z prac terenowych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 – Ssaki.  
 

 

Załączniki mapowe 

Granica obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Proponowana granica na tle istniejącej granicy obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Siedliska przyrodnicze w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Zwierzętaw obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Zagrożenia istniejące siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Zagrożenia potencjalne siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Zagrożenia istniejące zwierząt w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Zagrożenia potencjalne dla zwierząt w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Działania ochronne dla zwierząt w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Monitoring siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

Monitoring zwierząt w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 

 

 

 

 


