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Szablon projektu dokumentacji Planu 
 

Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Zagórzyckie Łąki PLH020053 w województwie 
dolnośląskim 

 
1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Zagórzyckie Łąki 

Kod obszaru PLH020053 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Plik PDF SDF stanowiący załącznik do Projektu Dokumentacji Planu 

Położenie woj. dolnośląskie, pow. wołowski, gm. Wołów 

Powierzchnia obszaru (w ha) 359,8  

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
12.12.2008 r. 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

2011-07-14 

Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 71 711 68 00, 728 942 176. 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 71 3406839, 721 468 852.  

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław  
tel. (+48) 71 340 68 07, faks (+48) 71 340 68 06, www.wroclaw.rdos.gov.pl 

 

 

mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
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 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]  

  Brak Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o 
ochronie przyrody, które uzasadniałyby nieobejmowanie 
całości obszaru projektem Planu, tzn.: 
 - obszar Natura 2000 nie posiada planu ochrony, o którym 
mowa w art. 29 ustawy; 

 - nie pokrywa się z innego rodzaju obszarowymi formami 
przyrody (rezerwatem, parkiem narodowym, parkiem 
krajobrazowym), dla których ustanowiono plan ochrony 
uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 10 art. 28; 

 - nie pokrywa się z obszarem rezerwatu przyrody lub parku 
narodowego, dla którego ustanowiono zadania ochronne 
uwzględniające zakres, o którym mowa w ust. 10 art. 28; 

 - nie pokrywa się w całości lub w części z obszarem będącym 
w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan 
urządzenia lasu uwzględnia zakres, o którym mowa w ust. 10;  

- nie leży na terenie obszaru morskiego, dla którego nie ma 
obowiązku tworzenia planu zadań ochronnych. 

- 

 
1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

 
Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu planu zadań ochronnych. 

 

 
1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty jako Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Zagórzyckie Łąki PLH020053 o powierzchni 359,8 ha został zatwierdzony 
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decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12.12.2008 r. Obszar jest położony na terenie gminy Wołów, większość powierzchni jest własnością Agencji 

Nieruchomości Rolnych oraz własnością prywatną, natomiast tereny leśne znajdują się z zarządzie Nadleśnictwa Wołów.  

Obszar obejmuje łąki kośne oraz zadrzewienia śródłąkowe i polne rozwijające się na skarpie pradoliny Odry. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, 

świeżych i pastwisk z rzędu Arrhenatheretalia, mniejszą rolę mają fitocenozy z innych typów roślinności (ziołorośla, turzycowiska). Stan wykształcenia tych 

łąk ma wyjątkowe znaczenie ze względu na obecność licznej grupy ginących i zagrożonych gatunków roślin oraz dużą mozaikowość siedlisk. Główną formą 

użytkowania tych terenów była ekstensywna gospodarka kośna i pastwiskowa. Obecnie ma ona mniejsze znaczenie, co powoduje zanikanie najcenniejszych 

użytków zielonych. Większość powierzchni zajmują siedliska przyrodnicze roślinności nieleśnej ujęte w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Spośród nich 

największe znaczenie mają bogate w gatunki łąki trzęślicowe, w ich składzie florystycznym znajduje się liczna grupa gatunków rzadkich i ginących. Na części 

łąk występuje modraszek telejus i przeplatka aurinia. Na eksponowanych południowych stokach, towarzyszy im też barczatka kataks. Jest to unikalny w skali 

Dolnego Śląska zespół higro - i termofilnych (wilgocio- i ciepłolubnych) owadów (głównie motyli) i roślin łąkowych, z którymi są one związane. Przedmiotem 

ochrony na tym obszarze są następujące typy siedlisk: 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 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), 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 9170 grąd środkowoeuropejski i kontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 kwaśne dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae) oraz następujące gatunki zwierząt: 1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior, 6169 przeplatka maturna Hypodryas maturna 

(=Euphydryas maturna), 6177 modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius), 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6179 modraszek 

nausitous Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous), 1065 przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia, 1074 barczatka kataks 

Eriogaster catax. Lista przedmiotów ochrony na obszarze może ulegać zmianie na skutek jej weryfikacji w toku prac nad projektem planu. 

Obowiązek sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151. poz. 1220, ze zm.). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. W toku prac nad planem ustalono m.in. metody poprawy lub utrzymania obecnego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony w 

obszarze wraz z ustaleniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie niezbędnych działań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

ustanowi w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Zagórzyckie Łąki PLH020053, kierując się 

koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono ten obszar. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 
pokry

cia 

P
o
p
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ł
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Pop. 
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wa 

Pop
ulacj

a 
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pop.
/ 
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zac
h. 

Ocena 
izol./ 
Wzglę

dna 
pow. 

Oc
en
a 
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óln
a 

Opinia dot. 
wpisu 

S1 6120 Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe 

Koelerion 
glaucae 

0,12    C A A A obecnie 
pokrycie wynosi 
0,12% – od 
czasu 
utworzenia SDF 
przywrócono 
do użytkowania 
powierzchnię 
łąkową, na 
której znajduje 
się murawa 

S2 6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 

Molinion 11,7
3 

   C B A B obecnie stan B 
– od czasu 
utworzenia SDF 
część płatów 
zaczęła zarastać 
wskutek braku 
użytkowania; 
badania 
terenowe 
wykazały 
pokrycie 
11,73% 
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Lp. Kod Nazwa polska 
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a 

Opinia dot. 
wpisu 

S3 6430 Ziołorośla górskie i 
ziołorośla 
nadrzeczne 

Adenostylio
n alliariae, 
Convolvulet
alia sepium 

0,02    C A A A stwierdzono 2 
płaty, oraz 1 
poza obszarem, 
przylega do 
jego granic (nie 
objęty planem) 

S4 6510 Niżowe i górskie łąki 
świeże 

Arrhenather
ion elatioris 

11,3
7 

   C A A A 54,88% 
pokrycia wg 
SDF- pomyłka, 
inwentaryzacja 
z 2006r na 
zlecenie 
Ministerstwa 
Środowiska 
wykazuje 
powierzchnię 
siedliska 
zgodną z 
podaną 
obecnie; 
stwierdzono 
pokrycie 
11,37%; 
obecnie stan A 
– łąki 
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Lp. Kod Nazwa polska 
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a 

Opinia dot. 
wpisu 

przywrócono 
do użytkowania 

pS
5 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe, olsy 
źródliskowe 

Salicetum 
albae, 
Populetum 
albae, 
Alnenion 
glutinoso-
incanae 

1,53    C A C C płaty 
niewielkie, z 
młodym 
drzewostanem; 
stwierdzono 1 
stanowisko w 
obszarze i 1 
poza obszarem, 
przylega do 
jego granic 

pS
6 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski 
i kontynentalny 

Galio-
Carpinetum, 
Tilio-
Carpinetum 

0,67    C B B B  

pS
7 

9190 Kwaśne dąbrowy  Quercion 

robori-

petraeae 

11,3
8 

   C B B B płaty z 
antropogeniczni
e wprowadzoną 
sosną 

Z1 6169 Przeplatka maturna Hypodryas 
maturna 
(=Euphydrya
s 

 2
0
-
2

  C A C B  
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dna 
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a 

Opinia dot. 
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Maturna) 0
0
i 

Z2 6177 Modraszek telejus Maculinea 

teleius 

(=Phengaris 

teleius) 

  ca.5
00 

 C A B B  

Z3 1060 Czerwończyk 
nieparek 

Lycaena 
dispar 

 5
0
-
1
0
0
i 

  C B C C  

Z4 6179 Modraszek nausitous Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

 1
0
0
-
2
0
0
i 

  C B C B  
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 
pokry

cia 

P
o
p
. 
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a
d
ł
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Pop. 
lęgo
wa 

Pop
ulacj

a 
migr
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a 

pop.
/ 

Stopi
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repr
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na  
st. 
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h. 

Ocena 
izol./ 
Wzglę

dna 
pow. 

Oc
en
a 

og
óln
a 

Opinia dot. 
wpisu 

Z5 1065 Przeplatka aurinia Euphydryas 
(Eurodryas, 
Hypodryas) 
aurinia 

  150-
200 

 C B A B  

Z6 1074 Barczatka kataks Eriogaster 
catax 

  1000  C A C B  

p7 1014 Poczwarówka 
zwężona 

Vertigo 
angustior 

  do 
wery
fikac

ji 

 C B B B 3 stanowiska w 
obszarze 
(dodatkowo 1 
stanowisko przy 
granicy 
obszaru-nie 
objęte planem), 
pierwszego 
stwierdzenia 
gatunku 
dokonano w 
trakcie prac nad 
planem zadań 
ochronnych 

Z8 1337 Bóbr europejski Castor fiber  1
 
r
o

     D Obszar 
niedawno został 
zasiedlony przez 
gatunek, nie ma 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

12 

 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
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d
z
i
n
a 

znaczenia dla 
ochrony 
gatunku w sieci 
Natura 2000 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w 
momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i 
wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu  

Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 

priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o założeniach projektu, liście 

obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO). Następnie 1 

marca 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy 

ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 w 

województwie dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu 

Miasta i Gminy w Wołowie. Następnie w dniu 30 listopada 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
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Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 r. informujące o możliwości zapoznania się z projektami 6 planów zadań ochronnych, których 

wykonawcą jest firma URS Polska Sp. z o.o., w tym z projektem planu dla obszaru Zagórzyckie Łąki. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego 

upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie i Starosty Powiatowego w Wołowie.  

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 14 lipca 2011 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. Łącznie w 

trakcie tworzenia projektu PZO zorganizowano trzy spotkania z udziałem kluczowych grup interesu w tym zarządców i właścicieli gruntów położonych w 

granicach obszaru. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 25 sierpnia 2011 r. w Wołowie. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli RDOŚ Wrocław i Wykonawcy projektu PZO, wzięli udział 

przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Nadleśnictwa Wołów. Na pierwszym spotkaniu poinformowano kluczowe grupy interesariuszy o przystąpieniu do 

opracowywania PZO, trybie jego sporządzania i zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem planu. Odpowiednie poinformowanie i 

zaangażowanie przedstawicieli samorządu lokalnego i struktur terenowych PGL LP w proces sporządzania PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu 

tworzenia dokumentu i zaplanowania odpowiednich, skutecznych działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. Spotkanie 

przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup 

interesu w proces tworzenia projektu planu.  

Na drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 28 września 2011 r. w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej, zaproszono poza grupami 

uczestniczącymi w pierwszym spotkaniu także szersze grono przedstawicieli lokalnej społeczności oraz użytkowników i właścicieli gruntów położonych w 

granicach obszaru. Uczestnicy spotkania utworzyli Zespół Lokalnej Współpracy, który uczestniczył w dalszych pracach nad sporządzeniem projektu PZO. 

Udział w zespole był warunkowany indywidualną zgodą uczestnika spotkania. Na spotkaniu zaprezentowano zweryfikowaną w trakcie prac terenowych listę 

przedmiotów ochrony obszaru wraz z podaniem najważniejszych zagrożeń dla utrzymania lub poprawy ich stanu ochrony oraz listę, koniecznych do 

podjęcia, głównych działań ochronnych. Przedstawiono i przedyskutowano z uczestnikami spotkania projekt zmiany granic obszaru wraz z podaniem 

merytorycznego uzasadnienia dla proponowanych zmian. 

Trzecie spotkanie odbyło się 5 grudnia w świetlicy wiejskiej w Ratajach. Koordynator planu na początku omówił strukturę PZO oraz wyjaśnił związki 

przyczynowo-skutkowe między jego poszczególnymi częściami (od analizy stanu zachowania poprzez identyfikację zagrożeń do listy działań ochronnych). 

Zaprezentowano także projektowaną zmianę granicy obszaru Zagórzyckie Łąki PLH020053. Członkowie ZLW otrzymali w trakcie spotkania komplet map 
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prezentujących omawiane zagadnienia. Poinformowano także o sposobie i zasadach aktualnie prowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu PZO. 

Po przeprowadzeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję w obszarze w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z 

przyrodniczymi wartościami obszaru oraz najważniejszymi problemami jego ochrony. W trakcie spotkania skoncentrowano się na ukazaniu problemowych 

zagadnień dotyczących ochrony siedlisk i gatunków związanych z łąkami trzęślicowymi w obszarze.  

W trakcie prac na planem, 6 grudnia 2011 roku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się również spotkanie, którego 

celem było przeprowadzenie wspólnej dyskusji nad możliwościami zachowania i sposobami ochrony płatu siedliska 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) zlokalizowanego w obrębie oddziałów 313 w, t, o, s oraz siedliska gatunków: modraszek nausitous Maculinea nausithous (=Phengaris 

nausithous), modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius) występującego w graniach oddziału 313 o, Nadleśnictwa Wołów. Podczas dyskusji 

ustalono, m.in. że brak dokładnej wiedzy o stopniu udatności wprowadzonych upraw leśnych w granicach siedliska 6410 i siedlisku gatunków motyli w 

obrębie oddz. nr 313; brak dokładnej oceny szans trwałego funkcjonowania ww. wartości przyrodniczych w związku z obecnością rodziny bobrów na tym 

terenie; dynamicznie rozwijające się i zmieniające stosunki wodne na przyległym terenie stanowisko bobrów, należy poddać dłuższej obserwacji do 

momentu ustabilizowania się rodziny w niedawno zajętym stanowisku (lato 2011 r.). Zaproponowano, aby dwa najbliższe sezony wegetacyjne zostały 

poświęcone na uzupełnienie opisanych powyżej niedostatków wiedzy i po jej uzupełnieniu podjęta zostanie decyzja, dla których płatów siedliska 6410 i 

siedliska gatunków motyli istnieją odpowiednie, stabilne warunki występowania w odniesieniu do środowiska wodno-glebowego. W odniesieniu do tej 

wiedzy zostaną ustalone odpowiednie działania ochronne dla zachowania wartości przyrodniczych tego obszaru.  

W załączniku do projektu planu zadań ochronnych umieszczono protokóły dotychczasowych spotkań przeprowadzonych w trakcie prac nad planem. 

 

 

 

 

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

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego 

polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 
promocja regionu, udostępnianie informacji 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-
411 Wrocław 

71 776 90 00; 
umwd@dolnyslask.pl 

Starostwo Powiatowe w Wołowie zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 71 389 25 50; 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

polityki ochrony środowiska na terenie powiatu, 
udostępnianie informacji i promocja regionu 

starostwo@powiatwolowski.pl 

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze gminy, promocja 
regionu, udostępnianie informacji 

Rynek Ratusz, 56-100 Wołów 71 319 13 05; 
sekretariat@wolow.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

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

ul. Matejki 5; 50-333 Wrocław 71 322 66 81, 
dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 
użytkowanie siedlisk stanowiących przedmioty 
ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 
ekologiczna i promocja 

ul. Grunwaldzka 90; 50-950 Wrocław 71 377 17 00; 
rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Wołów nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 
użytkowanie siedlisk stanowiących przedmioty 
ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 
ekologiczna i promocja 

ul. Leśna 37; 56-100 Wołów 71 380 93 61; 
wolow@wroclaw.lasy.gov.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 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 
objętymi ochroną na terenie woj., promocja i 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

Pl. Powstańców Warszawy 1,                       
50-153 Wrocław 

71 340 68 07, 
sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu, 
Powiatowy Zespół Doradców 

doradzanie rolnikom w zakresie prowadzenia 
gospodarstwa, stosowania technik rolniczych, 
efektywnego zarządzania produkcją 

pl. Piastowski 2; 56-100 Wołów 71 389 11 48; 
pzd.wolow@dodr.pl 

Dolnośląska Izba Rolnicza reprezentowanie rolników, działalność na rzecz 
rozwiązywania ich problemów, doradztwo w 
zakresie rozwoju gospodarstw rolniczych, 
różnicowania ich działalności, pozyskiwania 
środków finansowych 

ul. Zwycięska 10; 53-033 Wrocław 71 339 98 26; 
sekretariat@izbarolnicza.pl 

Agencja Nieruchomości Rolnych zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław 71 356 39 00; 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności* Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Oddział we Wrocławiu Państwa wroclaw@anr.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich instrumentów 
współfinansowanych z unijnego budżetu oraz 
udzielanie pomocy ze środków krajowych 

ul. Zaułek Zielony 20, 56-100 Wołów  71 389 59 46 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Wołów 

promocja regionu ul. Wojska Polskiego 26, 56-100 Wołów  

Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze o/Wrocław 

promocja regionu Rynek - Ratusz 11/12; 50-106 Wrocław 71 343 03 44; 
biuro@pttk.wroclaw.pl 

Fundacja Ekologiczna „Zielona 
Akcja” 

promocja regionu poprzez realizację różnych 
projektów przyrodniczych i informacyjnych na 
Dolnym Śląsku 

ul. Orła Białego 2, 56-220 Legnica 76 723 81 01; 
biuro@zielonaakcja.pl 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów 
Odrzańskich” 

promocja regionu poprzez realizację różnych 
projektów przyrodniczych i informacyjnych na 
Dolnym Śląsku 

Pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice 76 858 45 45; lgdodra@op.pl 

Prywatni użytkownicy działek użytkowanie gruntów, podejmowanie i wdrażanie 
działań na terenie działek 

- - 

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 71 340 68 39, 
721 468 852,  
Pl. Powstańców Warszawy 1,  
50-153 Wrocław 

Dorota Janic - Bora Przedstawiciel Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 

djanic@rdos.wroclaw.pl 

Wojciech Lewandowski Koordynator planu Wykonawca wojciech.lewandowski@urs.com, 728 942 176, 
URS Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 
Wrocław 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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Imię i nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

Katarzyna Żuk Entomolog Wykonawca katarzyna.zuk@urs.com; 
664 083 987, URS Polska z o.o., ul. Rejtana 17, 
02-516 Warszawa 

Paweł Kisiel Herpetolog Wykonawca, niezależny ekspert biolog  

Aleksandra Kazuń Fitosocjolog Wykonawca, niezależny ekspert biolog  

Maria Ptaszyńska Przedstawiciel lokalnej 
społeczności 

Sołtys miejscowości Rataje Rataje 44, 56-100 Wołów, 71 389 74 59 

Irena Hamernik Przedstawiciel lokalnej 
społeczności 

Sołtys miejscowości Zagórzyce Zagórzyce 18, 56-100 Wołów, 71 389 74 43 

Krzysztof Wiącek Właściciel gruntów Osoba prywatna  

Jan Wiącek Właściciel gruntów Osoba prywatna  

Remigiusz Grocholski Właściciel gruntów Osoba prywatna  

Bronisław Grocholski Właściciel gruntów Osoba prywatna  

Adam Paluszek Właściciel gruntów Osoba prywatna  

Marek Błaszyński Właściciel gruntów Osoba prywatna  

Grażyna Góral Przedstawiciel PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych Wrocław 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl ul. 
Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław, 71 377 17 
33; 502 783 918 

Jacek Czepnik Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Wołów Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 
Wołów, 71 380 93 61 

Joanna Dyrdoń Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Wołów Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 
Wołów, 71 380 93 61 

Maciej Nejman Zastępca Burmistrza Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Urząd Miasta i Gminy Wołów, ul. Rynek, 56-
100 Wołów, 71 319 13 05; 
maciej.nejman@wolow.pl 

Izabela Bek - Kaczkowska Przedstawiciel administracji 
samorządowej 

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Urząd Miasta i Gminy Wołów, ul. Rynek, 56-
100 Wołów, 71 319 13 53 

Marek Wilk Przedstawiciel DZMiUW Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
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Imię i nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

Wodnych we Wrocławiu, biuro Wołów Wodnych we Wrocławiu biuro Wołów, ul. 
Ścinawska 24; 56-100 Wołów, 71 389 13 88, 
694 467 021 

Krystyn Chudoba Przedstawiciel PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze – oddział wrocławski 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze, Oddział Wrocław - Fabryczna 
im. Witolda Prelicza; 
50 - 037 Wrocław, ul. Kościuszki 13/5 
tel. 71 344 79 80; fax 344 36 36 
krystyn.chudoba@up.wroc.pl 

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 
publikowa
ne 

Kącki Z., Malkiewicz A. 2008. Standardowy 
Formularz Danych dla SOO Zagórzyckie Łąki 

rodzaje siedlisk, ich 
powierzchnia, stan 
zachowania 

większość informacji 
jest aktualna, choć 
nie są one 
kompletne 

plik pdf, 
http://natura2000.gdos.g
ov.pl/natura2000/ 

Materiały 
publikowa
ne 

Kącki Z. (red.) 2003. Zagrożone gatunki 
naczyniowej flory Dolnego Śląska. Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, 
Wrocław. 245 ss. 
 

lista rzadkich i ginących 
gatunków roślin Dolnego 
Śląska wraz z kategoriami 
zagrożenia i opisem siedlisk 

przydatne przy 
waloryzowaniu 
płatów 

powszechne 

Materiały 
publikowa
ne 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 
Wyniki monitoringu. 

metodyka monitoringu 
siedliska 6410 w polskiej 
sieci Natura 2000 

świeże i precyzyjne 
dane na temat 
zachowania siedliska 
w Polsce 

plik pdf, 
http://www.gios.gov.pl/si
edliska/ 
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Typ 
informacji 

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
publikowa
ne 

Zarzycki K., Mirek Z., 2006, Red list of plants and 
fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów 
Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. 
Kraków. 

lista zagrożonych gatunków 
roślin w Polsce 

użyte przy 
waloryzowaniu 
płatów i gatunków 
roślin wpisanych do 
SDF 

powszechne 

Materiały 
publikowa
ne 

Pałka K., 2004, Krajowy Plan Zarządzania 
Gatunkiem. Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia 

lista działań dla ochrony 
gatunku 

przydatna, 
podsumowuje stan 
wiedzy o gatunku i 
jego populacjach w 
Polsce 

plik pdf, 
http://natura2000.gdos.g
ov.pl/natura2000/pl/doku
menty/n4/1052.pdf 

Materiały 
publikowa
ne 

Pałka K.,2010, 1065 Przeplatka aurinia Euphydryas 
aurinia. Metodyka monitoringu, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska. 

przedstawiono przykładową 
kartę obserwacji gatunku 
(przeplatka aurinia) dla 
stanowiska; do 
zaadaptowania również dla 
modraszków i czerwończyka; 
wskaźniki i ocena stanu 
ochrony; opis badań 
monitoringowych; 

przydatna, określa 
parametry 
wykorzystywane do 
oceny stanu 
populacji i siedliska 
oraz przedstawia 
metodykę badań 
monitoringowych 

plik pdf, 
http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/przewodnik_
metodyczny_euphydryas_
aurinia.pdf 

Materiały 
publikowa
ne 

1065 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia. 
Wyniki monitoringu. Monitoring gatunków i 
siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 
2000 

wyniki badań dotyczące 
oceny stanu zachowania 
gatunku na kilku 
stanowiskach w Polsce, w 
tym na Zagórzyckich Łąkach 

przydatna, ocena 
populacji przelatki 
aurinii w 2007 roku 

http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/wyniki_monit
oringu_zwierzat_euphydr
yas_aurinia.pdf 
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Typ 
informacji 

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
publikowa
ne 

„Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w 
regionie biogeograficznym kontynentalnym. 
Bezkręgowce” Projekty raportów do Komisji 
Europejskiej. Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 
2000. 2009. 

przedstawiono ocenę stanu 
populacji i siedliska w Polsce 
dla modraszka nausitousa, 
telejusa i czerwończyka 
nieparka 

przydatna http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/ocena_stanu_
zachowania_gatunkow_z
wierzat_con.pdf 

Materiały 
publikowa
ne 

Oleksa A.,2011, 1074 Barczatka kataks Eriogaster 
catax. Metodyka monitoringu, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska. 

przedstawiono 
parametry/wskaźniki do 
oceny stanu populacji 
barczatki kataks i jej 
siedliska; opis badań 
monitoringowych 

przydatna, określa 
parametry 
wykorzystywane do 
oceny stanu 
populacji i siedliska 
oraz przedstawia 
metodykę badań 
monitoringowych 

http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/metodyka_m
onitoringu_zwierzat_2011
_eriogaster_catax.pdf 

Materiały 
publikowa
ne 

1074 Barczatka kataks  Eriogaster catax. Wyniki 
monitoringu. Monitoring gatunków i siedlisk ze 
szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 

przedstawiono ocenę stanu 
populacji i siedliska w Polsce 
dla barczatki kataks 

przydatna, ocena 
populacji barczatki 

http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/wyniki_monit
oringu_zwierzat_2010_eri
ogaster_catax.pdf 

Materiały 
publikowa
ne 

Książkiewicz Z., Lipińska A., Zając K. 2011. 1014 
Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. 
Metodyka monitoringu, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska 

przedstawiono 
parametry/wskaźniki do 
oceny stanu populacji 
poczwarówka zwężonej i jej 
siedliska; opis badań 
monitoringowych 

przydatna, określa 
parametry 
wykorzystywane do 
oceny stanu 
populacji i siedliska 
oraz przedstawia 
metodykę badań 
monitoringowych 

http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/metodyka_m
onitoringu_zwierzat_2011
_vertigo_angustior.pdf 
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Typ 
informacji 

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
publikowa
ne 

1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. 
Wyniki monitoringu. Monitoring gatunków i 
siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 
2000 

przedstawiono ocenę stanu 
populacji i siedliska w Polsce 
dla poczwarówki zwężonej 

przydatna http://www.gios.gov.pl/si
edliska/pdf/wyniki_monit
oringu_zwierzat_2009_ve
rtigo_angustior.pdf 

Materiały 
publikowa
ne 

Buszko J., Masłowski J. 2008. Motyle dzienne 
Polski. Nowy Sącz. 

przedstawiono 
rozmieszczenie motyli 
dziennych w Polsce, z 
uwzględnieniem granicy 
zasięgu, a także informacje o 
biologii gatunku 

mało przydatna, 
zawiera ogólne 
wiadomości 

powszechne 

Materiały 
publikowa
ne 

Przewodnik metodyczny. Tom 6. Gatunki zwierząt 
z wyjątkiem ptaków. 2004. Poczwarówka zwężona. 
Modraszek telejus. Modraszek nausitous. 
Czerwończyk nieparek. Przeplatka aurinia. 
Przeplatka maturna. Barczatka kataks. 

przedstawiono informacje o 
gatunkach bezkręgowców z 
Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, w tym mapy z 
rozmieszczeniem oraz 
informacje o biologii gatunku 

mało przydatna, 
zawiera ogólne 
wiadomości 

http://natura2000.gdos.g
ov.pl/natura2000/index.p
hp?lang=pl 

Materiały 
publikowa
ne 

Pokryszko B. M. 1990. The Vertiginidae of Poland 
(Gastropoda: 
Pulmonata: Pupilloidea) – a systematic 
monograph. Annales 
Zoologici 43, 8: 133–257. 

przedstawiono informacje na 
temat biologii poczwarówek 
oraz mapę rozmieszczenia 
dla każdego gatunku, z 
wyszczególnieniem 
stanowisk w kraju 

przydatna, ale mapy 
rozmieszczenia 
nieaktualne-brak 
wielu stanowisk 
odkrytych zwłaszcza 
w 2007 roku 

powszechne – biblioteka 
Instytutu Zoologicznego 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

Materiały 
publikowa
ne 

Książkiewicz Z. 2010. Higrofilne gatunki 
poczwarówek północno-zachodniej Polski. 
Wydawnictwo Klubu Przyrodników 

przedstawiono informacje o 
biologii gatunku oraz o 
preferowanych siedliskach 

przydatna, mapy 
zawierają nowe 
stanowiska, 
odnalezione po 2007 
roku 

powszechne 
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Typ 
informacji 

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
nie 
publikowa
ne 

Inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach 
Państwowych, 2007 (gatunki z Załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej) 

Wskazano stanowiska 
występowania gatunków 
bezkręgowców w 
Nadleśnictwie Wołów 

ograniczona 
 

plik pdf z mapą 
obejmujący m.in. 
Nadleśnictwo Wołów 
 

Plany/prog
ramy/strat
egie/proje
kty 

Projekt „Zieloni kosynierzy. Doświadczenia z 
rewitalizacji łąk i pastwisk na terenie Dolnego 
Śląska”. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, R. 
Gawlik. 

przedstawiono zalecane 
sposoby użytkowania łąk 

przydatna http://www.eko-
unia.org.pl/ekounia/imag
es/stories/pdfy/zieloni_ko
synierzy.pdfhttp://www.
motyle.natura2000.pl/site
_media/pliki/2011/09/Mo
tylaty_nr1.pdf 

Plany/prog
ramy/strat
egie/proje
kty 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Wołów na 
okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r.; 
mgr inż. Mariusz Miotke, Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Brzeg 2010. 

przedstawiono opis 
taksacyjny lasu, w tym także 
w obszarze Zagórzyckie Łąki 

przydatne, zawiera 
opis taksacyjny lasu 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/b
ip/px_dg~rdlp_wroclaw~p
os_wolow.pdf 

Raporty - - - - 

Opinie opinia dr Zygmunta Kąckiego, autora danych nt. 
siedlisk przyrodniczych zawartych w SDF 
opinia dr Adama Malkiewicza, autora danych nt 
gatunków motyli zawartych w SDF 

rozmieszczenie gat. 
chronionych w obszarze, 
sposób użytkowania siedlisk, 
metody ochrony siedlisk 

użyte przy 
waloryzacji płatów i 
formułowaniu 
zaleceń ochronnych 

Zakład Bioróżnorodności i 
Ochrony Szaty Roślinnej, 
Uniwersytet Wrocławski 
Zakład Bioróżnorodności i 
Taksonomii Ewolucyjnej, 
Uniwersytet Wrocławski 
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Typ 
informacji 

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Waloryzacj
a 
przyrodnic
za 
(wojewódz
twa, 
gminy) 

- - - - 

Ekspertyzy 
przyrodnic
ze 

- - - - 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty jako Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Zagórzyckie Łąki PLH020053 jest obszarem Natura 2000 zatwierdzonym 

decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. Obszar obejmuje zbiorowiska łąk trzęślicowych, świeżych i pastwisk z rzędu Arrhenatheretalia, mniejszą 

rolę mają fitocenozy z innych typów roślinności (ziołorośla, turzycowiska). Stan wykształcenia tych łąk ma wyjątkowe znaczenie ze względu na obecność 

rzadkich i ginących gatunków roślin. W granicach obszaru występuje unikalny w skali Dolnego Śląska zespół higro - i termofilnych owadów (gł. motyli) i roślin 

łąkowych, z którymi są one związane. 

Położenie 

Obszar zajmuje powierzchnię 359,8 ha i w całości leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w gminie Wołów, powiecie wołowskim, województwie 

dolnośląskim. Łącznie 75,77 ha gruntów leży w zarządzie Nadleśnictwa Wołów w leśnictwie Mojęcice i Prawików (Obr. Dębno: 312A a-c;313 a-f,h-l,n-x;318 

g-i;319 a-j,p-r), są to grunty leśne zalesione i niezalesione.  

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno – geograficzną, obszar położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji Nizina 

Środkowopolska (318), makroregionie Nizina Śląska (318.5), mezoregionie Wysoczyzna Rościsławicka (318.51) (Kondracki 2000). Wysoczyzna Rościsławicka 

mieści się pomiędzy Pradoliną Wrocławską a Wzgórzami Trzebnickimi i ma 150 km2 powierzchni. Jest to falisty teren wysokości do 150 m n.p.m. i ma 50 m 

wysokości względnej nad dnem doliny Odry, przedstawiający morenę martwego lodu późnej fazy deglacjacji zlodowacenia odrzańskiego. W północnej części 

w okolicy Wołowa występują piaszczyste obniżenia z wydmami zajęte przez lasy, natomiast pozostała część tego regionu jest krainą rolniczą.  
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Gleby 

Występują gleby rdzawe.  

 

Klimat 

Gmina Wołów leży w granicach krainy klimatycznej legnicko-głogowskiej, w najcieplejszym regionie Polski. W ujęciu regionalnym gmina Wołów znajduje się 

w rejonie nadodrzańskim, na pograniczu obszaru nadodrzańskiego górnego i dolnego.  

 średnia temperatura roczna wynosi 8,2ºC, dla stycznia 1,1 ºC, dla lipca 18,3ºC, a w całym okresie od kwietnia do września - 14ºC; 

 okres wegetacyjny o średniej temperaturze powyżej 5ºC trwa około 100 dni; 

 średnia opadów rocznych to około 650 mm, a maksimum opadowe przypada na lipiec; w części południowej gminy, w obrębie regionu 

nadodrzańskiego górnego wynoszą one 550-600 mm, a w części północnej, położonej w rejonie nadodrzańskim dolnym wahają się w przedziale 

550-600 mm; 

 dominują wiatry zachodnie i północno - zachodnie. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Wołów jest położona w prawobrzeżnej części dorzecza Odry. Południowa część tego obszaru jest odwadniana w kierunku południowym 

bezpośrednio do rzeki Odry. Przez obszar, w jego południowo-wschodniej części w sąsiedztwie łąk trzęślicowych przepływa ciek wodny Białka łączący się 

poza obszarem Zagórzyckie Łąki z ciekiem spod Zagórzyc, uchodząc do Odry w Lubiążu. 

 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru 

Na terenie obszaru nie ma innych form ochrony przyrody.  

 

Struktura krajobrazu 
Obszar tworzony jest przez mozaikę siedlisk łąkowych o zróżnicowanym użytkowaniu oraz nieliczne powierzchnie z siedliskami leśnymi. W zachodniej części 
występują łąki świeże, we wschodniej trzęślicowe. Większość drzewostanów koncentruje się w części wschodniej. Zabudowania wsi Rataje, Zagórzyce oraz 
Prawików w przeważającej większości zlokalizowane są poza obszarem. Obszar Zagórzyckie Łąki zlokalizowany jest pomiędzy drogami Grodzanów-Prawików 
i Rataje-Mojęcice.  
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Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 
Obszar leży na skarpie pradoliny Odry, od kilkuset metrów do 2,5 kilometrów od koryta rzeki. Pewne odcinki Odry i jej doliny pozostały stosunkowo mało 
zmienione i posiadają wysokie walory ekologiczne, stąd Dolina Odry jest korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej. Obszar sąsiaduje z obszarem 
Łęgi Odrzańskie PLB020008 oraz Łęgi w Dolinie Odry PLH020018.  
 
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  
W ostatnich latach część łąk na tym obszarze została zaorana i przeznaczona pod uprawę. Łąki świeże były użytkowane i koszone, natomiast na łąkach 
trzęślicowych użytkowanie było zarzucone. Dzięki programowi „Zieloni Kosynierzy” łąki zostały zrewitalizowane, włączono je także do programu 
rolnośrodowiskowego. Większość łąk trzęślicowych należy do jednego rolnika. Obecnie obszar w przeważającej części poddawany jest ekstensywnej 
gospodarce rolniczej i łąkowej. Obszarowi nie zagraża zabudowa, lecz zarzucenie użytkowania i zaorywanie. 

 
Przedmioty ochrony obszaru 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EWG – przedmioty ochrony w Obszarze – dane zweryfikowane 

Kod 
siedlis

ka 
Nazwa 

Powierzchnia 
[% pokrycia obszaru] 

Wartości obszaru dla 
zachowania siedlisk 

6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 0,12 A – bardzo dobra 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 11,73 B – dobra 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 0,02 A – bardzo dobra 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 11,37 A – bardzo dobra 

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

1,53 C – znacząca 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-carpinetum) 0,67 B – dobra 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 11,38 B – dobra 

 

Gatunki fauny z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - przedmioty ochrony w Obszarze – dane zweryfikowane 

Nazwa gatunku Stan populacji 
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Ilość osobników % populacji krajowej 
Wartości obszaru dla ochrony 

gatunku 

Bezkręgowce    

1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior brak danych C> 0-2 B – dobra 

1065 Przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia 150-200 C> 0-2 B – dobra 

6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna (=Euphydryas maturna) 20-200 C> 0-2 B – dobra 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 50-100 C> 0-2 B – dobra 

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax 1000 C> 0-2 B – dobra 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius) ca. 500 C> 0-2 B – dobra 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous) 100-200 C> 0-2 B – dobra 

Ssaki    

1337 Bóbr europejski Castor fiber 1 rodzina  D - populacja nieistotna 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%] 

Łąki trwałe Własność prywatna 79,5 22,20 

Lasy Skarb Państwa 75,5 20,98 

Własność komunalna 7,5 2,08 

Własność prywatna 0,0 0,00 

Pastwiska trwałe Własność prywatna 40,5 11,25 

Nieużytki  3,6 1,00 

Wody stojące Własność prywatna 7,6 2,11 

Wody płynące Skarb Państwa 3,6 1,00 
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Grunty zabudowane  0,0 0,00 

Grunty orne Własność prywatna 127,5 35,38 

Inne - drogi Własność komunalna 14,5 4,00 

 

 
 

 

 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE [ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu 

Lasy 

Lasy Państwowe - - 

Lasy komunalne - - 

Lasy prywatne - - 

Trwałe użytki zielone Własność prywatna 

dz. 238/3 pow. 6,47 program rolnośrodowiskowy wariant 1.1 

216/1 pow. 9,76 program rolnośrodowiskowy wariant 1.1 

203/3 pow. 0,95 program rolnośrodowiskowy wariant 5.4 

217, pow. 1,64 program rolnośrodowiskowy wariant 5.4 

231/3 pow. 2,3 program rolnośrodowiskowy wariant 1.1 

234/3 pow. 1,18 program rolnośrodowiskowy wariant 1.1 

235/3 pow. 0,32 program rolnośrodowiskowy wariant 5.4 

235/2 pow. 0,55 program rolnośrodowiskowy wariant 5.4 

234/2 pow. 2,01 program rolnośrodowiskowy wariant 1.1 

231/2 pow. 0,74 program rolnośrodowiskowy wariant 1.1 

274/7 pow. 9,82 program rolnośrodowiskowy wariant 3.1 

193 pow. 1,74 program rolnośrodowiskowy wariant 2.2 

179 pow. 2,35 program rolnośrodowiskowy wariant 2.2 
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Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE [ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu 

184/1 pow. 9,35 program rolnośrodowiskowy wariant 2.2 

171 pow. 0,38 program rolnośrodowiskowy wariant 2.2 

170/1 pow. 1,91 program rolnośrodowiskowy wariant 2.2 

168 pow. 0,66 program rolnośrodowiskowy wariant 2.2 

Wody 
Własność prywatna/ Skarb 
Państwa 

- - 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowa
nia 
Przestrzennego 
zespołu wsi 
Lubiąż, Gliniany, 
Prawików, 
Rataje, 
Zagórzyce – 
Gmina Wołów – 
strefa IX 
Uchwała Nr 
152/04 Rady 
Miejskiej w 
Wołowie z dnia 
30 czerwca 2004 
r. 
 

Rada Miejska w 
Wołowie 

Obręb Zagórzyce: Działki nr 186/1, 198, 199, 246, 248, 
251/2, 251/3, 242, 241, 240, 239/2, 239/3, 239/4, 238/3, 
216/1, 217, 218 - tylko część z siedliskiem 6410, 231/3, 
234/3, 274/7, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/13, 
278/5, 278/8, 275 - tylko część z siedliskiem 6120, 32/3 
oznaczone symbolem RP/RL mają wiodącą funkcję – 
grunty rolne wskazane do zalesienia. Za zgodne z funkcją 
wiodącą uznaje się prowadzenie gospodarki leśnej. Za 
zgodne z planem uznaje się ponadto wykorzystywanie 
terenów do celów związanych z produkcją rolniczą do 
czasu zalesienia terenu, lokalizację urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej, lokalizację urządzeń 
melioracyjnych oraz budowli związanych z ochroną 
przeciwpowodziową. Zalesianie obszarów położnych w 
obrębie stanowisk archeologicznych wymaga 
zachowania ustaleń określonych w § 10 ust. 8 pkt 3 i 4; 
obowiązuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek stałych i 
tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem 
obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej 

6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe  
6120 Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  
1060 Czerwończyk 
nieparek  
1065 Przeplatka 
aurinia 
 

Nie zalesiać, utrzymać ekstensywne 
użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. 
Ewentualne melioracje wodne 
prowadzić z uwzględnieniem 
potrzeb ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony 
w obszarze, konieczne może być 
przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (zalesienie), wystąpi 
ryzyko uszczuplenia populacji 
gatunków oraz powierzchni siedlisk 
w obszarze. 

  Obręb Zagórzyce: Działki nr 229, 230 oznaczone 
symbolem RR mają wiodącą funkcję ośrodki obsługi i 
produkcji rybackiej. Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje 
się lokalizację stawów hodowlanych, lokalizację 
niezbędnych obiektów i urządzeń pomocniczych. Za 
zgodne z planem uznaje się ponadto lokalizację sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1074 Barczatka 
kataks  (częściowo, 
na skraju działek) 

Utrzymać ekstensywne użytkowanie 
kośne lub pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (budowa stawów 
hodowlanych), wystąpi ryzyko 
uszczuplenia populacji gatunków 
oraz powierzchni siedlisk w 
obszarze. 
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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 

  Obręb Zagórzyce: Działki nr 251/4, 232, 231/2, 234/2, 
235/2, 233, 236 i południowa część działki 251/3 są 
oznaczone symbolem RP1 i mają wiodącą funkcję – 
grunty rolne. Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje 
się wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji zabudowy 
zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych 
obiektów związanych z produkcją rolniczą. Za zgodne z 
planem uznaje się ponadto lokalizacje urządzeń 
melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu 
odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed 
zalewaniem i podtapianiem terenów rolnych u 
zainwestowanych, lokalizacje sieci infrastruktury 
technicznej oraz urządzeń związanych z ochroną 
przeciwpowodziową, lokalizację obiektów związanych z 
oczyszczaniem ścieków. Rolnicze wykorzystanie gruntów 
położonych na obszarach bezpośrednio zagrożonych 
powodzią dopuszczalne jest w odległości nie mniejszej 
niż 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych. Na 
obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią 
wyklucza się: zmianę ukształtowania powierzchni 
gruntów, sadzenie drzew i krzewów, składowania 
materiałów, wykonywania robót mogących utrudniać 
ochronę przeciwpowodziową (nie dotyczy prac 
związanych z utrzymaniem i regulacją wód 
śródlądowych), dla terenów znajdujących się w 
granicach strefy ochronnej wałów 

6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  
1065 Przeplatka 
aurinia  
 
 

Nie zaorywać, utrzymać 
ekstensywne użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. 
Ewentualne melioracje wodne 
prowadzić z uwzględnieniem 
potrzeb ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony 
w obszarze, konieczne może być 
przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (przekształcenie 
użytków zielonych w użytki rolne), 
wystąpi ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze. 
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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 

przeciwpowodziowych (50 m od stopy wału) obowiązuje 
zakaz kopania studni, sadzawek, dołów i rowów.  

  Obręb Prawików: Działki nr 187/2, 187/5, 192/1, 197, 
198, 199, są oznaczone symbolem RP1 i mają wiodącą 
funkcję – grunty rolne (jak wyżej) 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  

Nie zaorywać, utrzymać 
ekstensywne użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. Ewentualne 
melioracje wodne prowadzić z 
uwzględnieniem potrzeb ochrony 
siedlisk przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony 
w obszarze, konieczne może być 
przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000. W przypadku 
zmiany sposobu użytkowania 
(przekształcenie użytków zielonych 
w użytki rolne) wystąpi ryzyko 
uszczuplenia populacji gatunków 
oraz powierzchni siedlisk w 
obszarze 

  Obręb Prawików: Działki nr 170/1 – tylko północna część 
z siedliskiem 91E0, 168, 184/1 -tylko wschodni i 
południowy skraj z siedliskiem 91E0, 200, zachodni skraj 
działek 197, 198, 199 są oznaczone symbolem RP1 i mają 
wiodącą funkcję – grunty rolne (jak wyżej) 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 

Nie odlesiać, zachować w 
niezmienionym stanie. 
Ewentualne melioracje wodne 
prowadzić z uwzględnieniem 
potrzeb ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony 
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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 

w obszarze, konieczne może być 
przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (przekształcenie 
użytków zielonych w użytki rolne) 
wystąpi ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze 

  Obręb Rataje: Działki nr 327, 328, 211, 212, 215, 216 
oznaczone symbolem RR mają wiodącą funkcję ośrodki 
obsługi i produkcji rybackiej (jak wyżej) 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  

Utrzymać ekstensywne użytkowanie 
kośne lub pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (budowa stawów 
hodowlanych), może wystąpić 
ryzyko uszczuplenia populacji 
gatunków oraz powierzchni siedlisk 
w obszarze. 

  Obręb Rataje: Działki nr 327 – wschodnia część, 218, 
219, 222, 223, 227, 228, 225, 224/1, 220, 217, 214, 213, 
210, 326, 207/1, 200, 201, 202, 203, 204, 324, 323/2, 
323/1, 186, 187, 188, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 178 
są oznaczone symbolem RP1 i mają wiodącą funkcję – 
grunty rolne (jak wyżej) 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  

Nie zaorywać, utrzymać 
ekstensywne użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. Ewentualne 
melioracje wodne prowadzić z 
uwzględnieniem potrzeb ochrony 
siedlisk przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony 
w obszarze, konieczne może być 
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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 

1074 Barczatka 
kataks  

przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (przekształcenie 
użytków zielonych w użytki rolne) 
wystąpi ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze 

Projekt 
Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowa
nia 
Przestrzennego 
zespołu wsi 
Lubiąż, Gliniany, 
Prawików, 
Rataje, 
Zagórzyce – 
Gmina Wołów – 
strefa IX, Wołów 
2011

1
 

 

Rada Miejska w 
Wołowie 

Obręb Zagórzyce: Działki nr 32/3, 278/1, 278/2, 278/3, 
278/4, 278/13, 278/8, 229, 230, 274/6, 231/3, 234/3, 
235/3, 218, 217, 203/3, 216/1, 238/3, 186/1 oznaczone 
są jako tereny dolesień. Na terenach tych dopuszcza się 
możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów 
leśnych na cele rekreacyjno –wypoczynkowo - sportowe 
(ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) 
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 
Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów 
kubaturowych i niekubaturowych związanych z 
gospodarką leśną. 

6120 Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe  
6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe  
6430 Ziołorośla 
górskie i ziołorośla 
nadrzeczne  
6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1059 Modraszek 
telejus 

Nie zalesiać, utrzymać ekstensywne 
użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (zalesienie) może 
wystąpić ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze 

                                                           
1
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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 

1061 Modraszek 
nausitous 
1065 Przeplatka 
aurinia 
1060 Czerwończyk 
nieparek 
1074 Barczatka 
kataks 
1014 Poczwarówka 
zwężona 

  Obręb Zagórzyce: Działki nr 235/2, 234/2, 231/2, 232, 
233, 236, 251/4 oznaczone są jako tereny zieleni 
nieurządzonej. 
Na terenach tych dopuszcza się wykorzystywanie terenu 
do celów związanych z produkcją rolniczą z 
wykluczeniem lokalizacji zabudowy kubaturowej. Za 
zgodne z planem uznaje się: 
- wprowadzanie zalesień i zadrzewień z uwzględnieniem 
ograniczeń w dolinach rzecznych z uwagi na spływ wód 
powodziowych, 
- lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i 

6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  
1065 Czerwończyk 
nieparek 

Nie zalesiać, utrzymać ekstensywne 
użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (zalesienie) może 
wystąpić ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ze względu na trwające prace nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeanalizowano również projekt nowego 
planu opracowanego w 2011 roku przez Pracownię projektowo-usługową „GAMA” s.c. Z.Gałuszka, K. Mularczyk, 55-120 Oborniki Śląskie; ul. H. Pobożnego 12. 
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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 

rekreacji, 
- lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami 
parkingowymi. 

  Obręb Rataje: Działki nr 224/1, 225, 227, 228, 180, 181, 
182, 183, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 197, 198, 199 
oraz części działek nr 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 178 
oraz części działek w obrębie Zagórzyce nr 32/3, 32/8, 
oznaczone są jako tereny zieleni nieurządzonej na 
gruntach rolnych. 
Na terenach tych dopuszcza się wykorzystywanie terenu 
do celów związanych z produkcją rolniczą z 
wykluczeniem lokalizacji zabudowy kubaturowej. Za 
zgodne z planem uznaje się: 
- wprowadzanie zalesień i zadrzewień z uwzględnieniem 
ograniczeń w dolinach rzecznych z uwagi na spływ wód 
powodziowych, 
- lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i 
rekreacji, 
- lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami 
parkingowymi. 

36120 Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe  
6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  
1074 Barczatka 
kataks  

Nie zalesiać, utrzymać ekstensywne 
użytkowanie kośne lub 
pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (zalesienie) może 
wystąpić ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze 

  Obręb Rataje: Działka nr 200 oznaczona jako tereny 
zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych. 
Na terenach tych dopuszcza się wykorzystywanie terenu 
do celów związanych z produkcją rolniczą z 
wykluczeniem lokalizacji zabudowy kubaturowej. Za 
zgodne z planem uznaje się: 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1059 Modraszek 
telejus  

Nie zalesiać, utrzymać użytkowanie 
kośne lub pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (zalesienie) może 
wystąpić ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
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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 

- wprowadzanie zalesień i zadrzewień z uwzględnieniem 
ograniczeń w dolinach rzecznych z uwagi na spływ wód 
powodziowych, 
- lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i 
rekreacji, 
- lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami 
parkingowymi. 

1061 Modraszek 
nausitous  

powierzchni siedlisk w obszarze 

  Obręb Rataje: Działki nr 210 oraz części działek nr 211, 
212, 199, 197, 198  oznaczone są jako tereny działalności 
rolniczej o podstawowym przeznaczeniu pod uprawy 
polowe. 
Na terenach tych dopuszcza się prowadzenie sieci 
napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi. Dopuszcza się prowadzenie 
utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych). 
Dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów 
zawartych w przepisach szczegółowych. 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous , 
1074 Barczatka 
kataks  

Nie zalesiać, utrzymać użytkowanie 
kośne lub pastwiskowe. 
W przypadku zmiany sposobu 
użytkowania (zalesienie) może 
wystąpić ryzyko uszczuplenia 
populacji gatunków oraz 
powierzchni siedlisk w obszarze 

Decyzja 
12/19/07 – 
przedsięwzięcie 
polegające na 
wydobywaniu 
kopaliny 
(piasku) ze złoża 
położonego na 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Wołów 

Obręb Prawików: Wydobywanie piasku ze złoża na 
działce 357/7. 

Brak przedmiotów 
ochrony (działka leży 
poza obszarem i 
przylega do jego 
granicy) 

Brak 
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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 

działce nr 357/7, 
obręb Prawików 

Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowa
nia 
Przestrzennego 
Miasta i Gminy 
Wołów 
(obowiązujące, 
Uchwała nr 
XX/266/00 Rady 
Miejskiej w 
Wołowie z 16 
maja 2000 r.) 

Zarząd Miasta i 
Gminy Wołów 

Dla części gminy sąsiadującej z obszarem N2000 
Zagórzyckie Łąki oraz znajdującej się w jego granicach, 
położonej w obrębie Prawików, Zagórzyce i Rataje 
Studium określa następujące kierunki 
zagospodarowania: 
a) tereny użytków rolnych, tereny gruntów ornych, 
użytków zielonych ( łąk i pastwisk) oraz sadów wraz z 
drogami, rowami, niewielkimi obiektami związanymi 
bezpośrednio z produkcją rolną oraz innymi elementami 
zagospodarowania nie rozpatrywanymi szczegółowo - 
rekultywacja i przywracanie funkcji rolniczych 
nieużytków, pielęgnacja istniejących i wprowadzenie 
nowych zadrzewień śródpolnych. 
b) tereny projektowanej zabudowy usługowej, 
posiadające zgodę na wyłączenie gruntów rolnych z 
użytkowania rolniczego wraz z obiektami 
towarzyszącymi, zielenią, niezbędnymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej oraz obsługą komunikacyjną - 
dopuszcza się w bardzo ograniczonym zakresie 
zabudowę mieszkaniową jako towarzyszącą funkcji 
wiodącej (mieszkanie dla właściciela przy zakładzie 
usługowym). 
c) projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z 
usługami, niewielkimi zakładami produkcyjnymi, 
towarzyszącą zielenią, niezbędnymi urządzeniami 

Zapisy studium nie 
stoją w sprzeczności z 
ochroną siedlisk 
przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków 

Brak 
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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 

infrastruktury technicznej oraz dojazdami do działek – 
nie posiadające zgody na wyłączeniu gruntów rolnych z 
użytkowania rolniczego. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się tu zabudowę zorganizowaną 
(deweloperską), szeregową lub wielorodzinną, pod 
warunkiem zachowania skali i gabarytów oraz 
nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji 
architektonicznej. Usługi wyłącznie dla bezpośredniej 
obsługi mieszkańców gminy. 
d) tereny zabudowy wraz z usługami, niewielkimi 
zakładami produkcyjnymi, towarzyszącą zielenią, 
niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej 
oraz dojazdami do działek – posiadające zgodę na 
wyłączeniu gruntów rolnych z użytkowania rolniczego. 
W terenach tych przewiduje się działki przeznaczone dla 
realizacji zabudowy jednorodzinnej o powierzchni od 
600-1500 m2 na terenie miasta oraz od 1000 do 2000 
m2 w terenach wiejskich. W terenach tych zaleca się 
lokalizację usług, w szczególności zdrowia i opieki 
społecznej, oświaty i wychowania, kultury oraz handlu i 
gastronomii, 
e) Obręb Rataje: działka nr 170 znajdująca się w 
sąsiedztwie obszaru N2000 Zagórzyckie Łąki - tereny 
sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku wraz z  
niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej 
oraz obsługą komunikacyjną. Dopuszcza się w 
ograniczonym zakresie lokalizację obiektów 
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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 

towarzyszących np.: budynki mieszkalne, hotele, 
gastronomia (nie mogą one jednak zdominować 
wiodącej funkcji sportowo-rekreacyjnej). Należy dążyć 
do tego aby, w  zieleni wysokiej i wód otwartych dla 
wzbogacenia naturalnego krajobrazu. 
f) projektowane tereny zabudowy usługowej, nie 
posiadające zgody na wyłączenie gruntów rolnych z 
użytkowania rolniczego, wraz z zielenią, niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obsługa 
komunikacyjną. 
Są to tereny przeznaczone dla inwestorów 
zainteresowanych niewielkimi terenami, niekoniecznie 
zlokalizowanymi w dużych rezerwach inwestycyjnych. 
Istnieje możliwość uzupełnienia o zabudowę 
mieszkaniową, towarzyszącą wiodącej funkcji usługowej 
np.: mieszkanie dla właściciela. 
g) usługi kultury, oświaty, wychowania, zdrowia, opieki 
społecznej i inne wraz z zielenią oraz niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej - zaleca się 
podwyższenie standardu tych obiektów poprzez 
remonty, podniesienie jakości dotychczas świadczonych 
usług oraz wprowadzenie nowych. W zależności od 
potrzeby dopuszcza się rozbudowę istniejących 
obiektów i powiększenie przestrzeni usługowej. 
h) tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami, 
niewielkimi zakładami produkcyjnymi, towarzyszącą 
zielenią, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury 
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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 

technicznej oraz dojazdami do działek – nie posiadające 
zgody na wyłączeniu gruntów rolnych z użytkowania 
rolniczego. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Wprowadza się ją w pobliżu terenów zainwestowanych, 
stosunkowo łatwych do uzbrojenia. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się tu zabudowę zorganizowaną 
(deweloperską), szeregową lub wielorodzinną pod 
warunkiem zachowania skali i gabarytów oraz 
nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji 
architektonicznej. Usługi wyłącznie dla bezpośredniej 
obsługi mieszkańców gminy. 
i) tereny zabudowy wraz z usługami, niewielkimi 
zakładami produkcyjnymi, towarzyszącą zielenią, 
niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej 
oraz dojazdami do działek – posiadające zgodę na 
wyłączeniu gruntów rolnych z użytkowania rolniczego. 
W terenach tych przewiduje się działki przeznaczone dla 
realizacji zabudowy jednorodzinnej o powierzchni od 
600-1500 m

2 
na terenie miasta oraz od 1000 do 2000 m

2
 

w terenach wiejskich. W terenach tych zaleca się 
lokalizację usług, w szczególności zdrowia i opieki 
społecznej, oświaty i wychowania, kultury oraz handlu i 
gastronomii. 
j) tereny zieleni cmentarnej. Dopuszcza się możliwość 
poszerzenia istniejących cmentarzy w zależności od 
zapotrzebowania. 

Program Rada Miejska w Program przewiduje: 6410 Przeprowadzenie konserwacji i 
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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 

Ochrony 
Środowiska 
Gminy Wołów 
na lata 2010-
2013  
perspektywą na 
lata 2014-2017 

Wołowie - w latach 2010-2017 przeprowadzenie konserwacji i 
odbudowy rowów melioracyjnych; 
- w latach 2010-2017 zalesianie gruntów i zadrzewianie 

Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe ) 6510 
Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  
1059 Modraszek 
telejus  
1061 Modraszek 
nausitous  
1014 Poczwarówka 
zwężona  

odbudowy rowów melioracyjnych 
oraz zalesianie gruntów i 
zadrzewianie może spowodować 
uszczuplenie populacji gatunków, 
oraz powierzchni siedlisk w 
obszarze.  Ewentualne melioracje 
wodne prowadzić z uwzględnieniem 
potrzeb ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony 
w obszarze; konieczne może być 
przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000. Zalesianie 
przeprowadzać poza obszarami 
występowania siedlisk 
przyrodniczych i gatunków z 
Załącznika I i II Dyrektywy 
Siedliskowej 

Plan Urządzania 
Lasu dla 
Nadleśnictwa 
Wołów na okres 
od 1 stycznia 
2005 r. do 31 
grudnia 2014 r.; 
mgr inż. Mariusz 

Nadleśnictwo 
Wołów 
 

Obręb Zagórzyce: Działka nr 186/1, oddz. leśne 313 -o, -
s, -t, -w, -x: 
313 o: AGROT – pow. 5,35 ha; ODN-POR. pow. 5,35 ha; 
PIEL – pow. 5,35 ha; POPR – pow. 1,07 ha, CW – pow. 
5,35 ha 
313 s: AGROT - pow. 0,99 ha; ODN-POR - pow. 0,99 ha; 
PIEL - pow. 0,99 ha; POPR - pow. 0,20 ha; CW - pow. 0,99 
ha 

6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe  
 

Należy zaniechać stosowania 
poprawek i uzupełnień w 
drzewostanie na powierzchniach z 
siedliskiem 6410 
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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 

Miotke, Biuro 
Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej 
Oddział w 
Brzegu, Brzeg 
2010 

313 t: AGROT - pow. 0,39 ha; ODN-POR - pow. 0,39 ha, 
PIEL - pow. 0,39 ha; POPR - pow. 0,08 ha; CW - pow. 0,39 
ha 
313 w: AGROT - pow. 0,96 ha; ODN-POR - pow. 0,96 ha; 
PIEL - pow. 0,96 ha; POPR - pow. 0,19 ha; CW - pow. 0,96 
ha 
313 x: AGROT - pow. 1,39 ha; ODN-POR - pow. 1,39 ha; 
PIEL - pow. 1,39 ha; POPR - pow. 0,28 ha; CW - pow. 1,39 
ha 

  313 d:  IIIA - pow. 6,05 ha, poz; grub. 30 %; AGROT - 
pow. 1,82 ha; ODN-ZŁO - pow. 1,82 ha;  
 

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

Zapisy Planu Urządzania Lasu nie 
stoją w sprzeczności z celami 
ochrony siedlisk 

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

Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

6120 Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe (Koelerion 
glaucae) 

A 0,43 ha 2 stanowisko 1: Obr. Prawików, dz. ew. 187/5;  
stanowisko 2: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 275. 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie przeprowadzono w 2 
płatach w sierpniu 2011r; 
zmiana powierzchni z pierwotnie 
przypisanej w SDF obszaru wynika z 
dokładnego oszacowania 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

powierzchni na etapie badań 
terenowych prowadzonych w ramach 
sporządzania bieżącego PZO. 

6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe (Molinion) 

B 42,21 ha 10 stanowisko 1: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 2: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 251/2, 
251/3, 251/4, 242; 
stanowisko 3: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 236, 233, 232, 235/2; 
stanowisko 4: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3; 
stanowisko 5: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 234/2, 
234/3, 235/2, 235/3; 
stanowisko 6: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 231/2, 
231/3, 217, 218, 216/1, 298/2, 325; 
stanowisko 7: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 216/1, 
238/3, 297, 328; 
stanowisko 8: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 9: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 274/7; 
stanowisko 10: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
186/1 oddz. leśne 313 -o, -s, -t, -w, -x. 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie przeprowadzono w 10 
płatach w lipcu i sierpniu 2011r; 
zmiana powierzchni z pierwotnie 
przypisanej do siedliska w SDF 
obszaru wynika z dokładnego 
oszacowania powierzchni na etapie 
badań terenowych prowadzonych w 
ramach sporządzania bieżącego PZO. 

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

A 0,06 ha 2 stanowisko 1: Obr. Prawików, dz. ew. 184/1; 
stanowisko 2: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 278/8, 
278/13; 
(stanowisko 3 poza obszarem, nieobjęte 
planem: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 28/318, 
29/1, 30). 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie przeprowadzono w 3 
płatach (stanowisko 3 poza 
obszarem) w sierpniu 2011r; 
zmiana powierzchni z pierwotnie 
przypisanej do siedliska w SDF 
obszaru wynika z dokładnego 
oszacowania powierzchni na etapie 
badań terenowych prowadzonych w 
ramach sporządzania bieżącego PZO. 

6510 Niżowe i górskie łąki A 40,92 ha 8 stanowisko 1: Obr. Prawików, dz. ew. 187/2, bardzo rozpoznanie przeprowadzono w 7 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

świeże użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

187/5, 192/1; 
stanowisko 2: Obr. Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 184, 185, 267, 186, 187; 
stanowisko 3: Obr. Rataje, dz. ew. 200, 201, 
202, 203, 204, 205/4, 205/5, 287, 207/1, 
323/2, 324, 325, 326, 327, 286, 272, 273, 
275, 276, 278, 279, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 226, 
224/1, 225, 227, 228; Obr. Zagórzyce, dz. 
ew. 229 (c.d. stanowiska poza obszarem, 
przy granicy, nie objęty planem: Obr. Rataje, 
dz. ew. 324, 323/2); 
stanowisko 4: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 278/2, 
278/3, 278/4; 
stanowisko 5: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 278/5, 
278/8, 278/13, 230; 
stanowisko 6: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(c.d stanowiska poza obszarem, przy 
granicy, nie objęty planem: Obr. Rataje, dz. 
ew. 322, 323/1); 
stanowisko 7: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 278/1; 
stanowisko 8: Obr. Prawików, dz. ew. 197, 
198, 199, 201/1. 

dobry płatach w lipcu i sierpniu 2011r.; 
54,88% pokrycia wg SDF wpisano 
prawdopodobnie na skutek pomyłki 

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

C 5,50 ha 1 stanowisko 1: Obr. Prawików, dz. ew. 167, 
168, 170/1, 172, 184/1, 187/5, 192/1, 
196/1, 197, 198; Obr. Rataje, dz. ew. 193, 
194, 195; 
(stanowisko 2 poza obszarem, nie objęte 
planem: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 32/3, 
28/318, 29/1, 30, 46/318, 31/1, 31/2, 31/3 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie przeprowadzono w 2 
płatach (stanowisko 2 poza 
obszarem) w lipcu i sierpniu 2011r; 
na etapie tworzenia SDF teren mógł 
być niedokładnie rozpoznany, stąd 
brak siedliska w obowiązującym SDF 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

oddz. leśne 319 -m, -n, -o). 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 
kontynentalny (Galio-
carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

B 2,40 ha 1 stanowisko 1: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 373, 
358/319, 359/319, oddz. leśny 319b. 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie przeprowadzono w 1 
płacie w sierpniu 2011r; na etapie 
tworzenia SDF teren mógł być 
niedokładnie rozpoznany, stąd brak 
siedliska w obowiązującym SDF 

9190 Kwaśne dąbrowy 
(Quercion robori-
petraeae) 

B 40,96 ha 4 stanowisko 1: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
369/313, 296/1, 244, 245/313 oddz. leśne 
313 -b, -c, -d, -f, -h, -i, -j, -k, -l; 
stanowisko 2: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
360/319, 216/1, 238/3, 297 oddz. leśny 
312Aa; 
stanowisko 3: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
359/319 oddz. leśny 319b; 
stanowisko 4: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 373; 
Obr. Prawików, dz. ew. 707 oddz. leśne 319 
-f, -g, -h. 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie przeprowadzono w 4 
płatach w sierpniu 2011r, na etapie 
tworzenia SDF teren mógł być 
niedokładnie rozpoznany, stąd brak 
siedliska w obowiązującym SDF 

Gatunki zwierząt 

1014 Poczwarówka 
zwężona Vertigo 
angustior 

B - 3 stanowisko 2: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 229; 
stanowisko 3: Obr. Rataje, dz. ew. 228; 
stanowisko 4: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 278/1; 
(stanowisko 1 poza obszarem, przy granicy, 
nie objęte planem: Obr. Prawików, dz. ew. 
496, 502/3). 

niewystarczaj
ący – należy 
uzupełnić 
poszukiwania 
w kolejnych 
sezonach 

rozpoznanie prowadzono w sierpniu 
i wrześniu, przeszukując roślinność 
(turzyce, trawy) u podstawy, w kilku 
punktach przesiewano ściółkę; na 
etapie tworzenia SDF teren mógł być 
niedokładnie rozpoznany, stąd brak 
gatunku w obowiązującym SDF 

6169 Przeplatka maturna 
Hypodryas maturna 
(=Euphydryas maturna) 

B - 1 stanowisko 1: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
396/313; oddz. leśny 313a; 
stanowisko potencjalne: 
stanowisko 2, przy granicy obszaru, nie 
objęte planem: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 30, 

dobry rozpoznanie prowadzono pod koniec 
lipca i w sierpniu poszukując 
jesionów w drzewostanie (na 
podstawie PUL) 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

46/318. 

6177 Modraszek telejus 
Maculinea teleius 
(=Phengaris teleius) 

B - 17 stanowisko 1: Obr. Prawików, dz. ew. 199, 
198, 197; 
stanowisko 2 nie objęte planem: Obr. 
Rataje, dz. ew. 173;  
stanowisko 3: Obr. Prawików, dz. ew. 192/1, 
187/5, 187/2; Obr. Rataje, dz. ew. 198, 199; 
stanowisko 4: Obr. Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 182, 183, 184, 185; 
stanowisko 5: Obr. Rataje, dz. ew. 200, 225; 
stanowisko 6: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 7: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 229, 
278/3; 
stanowisko 8: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 186/1 
oddz. leśne 313 -o, -s, -t, -w, -x; 
stanowisko 9: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(część poza obszarem: Obr. Rataje, dz. ew. 
323/1); 
stanowisko 10: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
274/7;  
stanowisko 11: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 12: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 242; 
stanowisko 13: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
stanowisko 14: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 15: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 235/3; 
stanowisko 16: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie prowadzono pod koniec 
lipca i w sierpniu na wszystkich 
działkach na łąkach świeżych oraz na 
łąkach trzęślicowych (część łąk 
świeżych na 
dz.210,211,212,213,214,215,216,217
,218,219,220,222,224,225,226 były 
już skoszone, ale nie odnaleziono na 
nich rośliny żywicielskiej-krwiściągu 
lekarskiego); 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

231/2, 231/3, 218, 217, 216/1; 
stanowisko 17: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

1060 Czerwończyk 
nieparek Lycaena dispar 

C - 1 stanowisko 1: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 238/3. niewystarczaj
ący 

rozpoznanie prowadzono pod koniec 
lipca poszukując liści szczawiu 
(gąsienice) oraz w sierpniu 
poszukując drugiego pokolenia 
imagines 

6179 Modraszek 
nausitous Maculinea 
nausithous (=Phengaris 
nausithous) 

B - 17 stanowisko 1: Obr. Prawików, dz. ew. 199, 
198, 197;  
stanowisko 2 nie objęte planem: Obr. 
Rataje, dz. ew. 173;  
stanowisko 3: Obr. Prawików, dz. ew. 192/1, 
187/5, 187/2; Obr. Rataje, dz. ew. 198, 199; 
stanowisko 4: Obr. Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 182, 183, 184, 185; 
stanowisko 5: Obr. Rataje, dz. ew. 200, 225; 
stanowisko 6: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 7: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 229, 
278/3; 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie prowadzono pod koniec 
lipca i w sierpniu na wszystkich 
działkach na łąkach świeżych oraz na 
łąkach trzęślicowych (część łąk 
świeżych na 
dz.210,211,212,213,214,215,216,217
,218,219,220,222,224,225,226 były 
już skoszone ale nie odnaleziono na 
nich rośliny żywicielskiej-krwiściągu 
lekarskiego) 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

stanowisko 8: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 186/1 
oddz. leśne 313 -o, -s, -t, -w, -x; 
stanowisko 9: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(część poza obszarem: Obr. Rataje, dz. 
323/1); 
stanowisko 10: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
274/7;  
stanowisko 11: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 12: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 242; 
stanowisko 13: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
stanowisko 14: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 15: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 235/3; 
stanowisko 16: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 218, 217, 216/1; 
stanowisko 17: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

1065 Przeplatka aurinia 
Euphydras (Eurodryas, 
Hypodryas) aurinia 

B - 8 stanowisko 6: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 11: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 12: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 242;  
stanowisko 13: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
stanowisko 14: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4;  
stanowisko 15: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 235/3;  
stanowisko 16: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 218, 217, 216/1; 
stanowisko 17: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

bardzo 
dobry 

rozpoznanie prowadzono pod koniec 
lipca i w sierpniu poszukując 
czarcikęsu oraz we wrześniu 
poszukując gniazd z gąsienicami na 
czarcikęsie 

1074 Barczatka kataks 
Eriogaster catax 

B - 2 + 9 
potencjal

nych 

stanowisko 1: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 218; 
stanowisko 2: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 216/1; 
stanowiska potencjalne: 
stanowisko 3: Obr. Prawików, dz. ew. 166/2, 
166/1; 
stanowisko 4: Obr. Prawików, dz. ew. 201/4 
(352); 
stanowisko 5: Obr. Rataje, dz. ew. 197; 
stanowisko 7: Obr. Rataje, dz. ew. 244, 273; 
267 
stanowisko 8: Obr. Rataje, dz. ew. 178;  
stanowisko 9: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 275; 
stanowisko 10: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
278/1, 229, 230, 278/13; obręb Rataje: dz. 
ew. 276, 277, 228; 
stanowisko 11: Obr. Zagórzyce dz. ew. 276; 

niewystarczaj
ący 

rozpoznanie prowadzono pod koniec 
lipca i w sierpniu poszukując 
krzewów tarniny, głogu, gruszy 
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Przedmiot ochrony 

Oce
na 

ogó
lna 

Powierzch
nia w ha 

Liczba 
stanowi

sk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

stanowisko 14: Obr. Zagórzyce dz. ew. 242;  
stanowiska potencjalne, przy granicy 
obszaru, nie objęte planem:  
stanowisko 6: Obr. Prawików, dz. ew. 352, 
357/4; 
stanowisko 12: Obr. Prawików, dz. ew. 429; 
stanowisko 13: Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
354/318, 372; 
stanowisko 15: Obr. Prawików, dz. 710, 496. 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Krótka charakterystyka 

Stwierdzono dwa niewielkie płaty tego siedliska: jeden położony wśród łąki świeżej w zachodniej części obszaru, w szczytowej części połogiego zbocza o 

wystawie SW, o darni budowanej głównie przez kostrzewę owczą Festuca ovina, z niewielkim udziałem gatunków diagnostycznych siedliska – występują 

jedynie zawciąg nadmorski Armeria elongata i goździk kartuzek Dianthus carthusianorum; drugi płat pokrywa obrzeża piaszczyska śródpolnego (wyrobisko 

po wydobyciu piasku) w środkowej części obszaru, koło wsi Zagórzyce. Z gatunków diagnostycznych siedliska 6120 występują zawciąg nadmorski Armeria 

elongata, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, rozchodnik ostry Sedum acre i szczotlicha siwa Corynephorus canescens. Południowa część 

zbiorowiska ma charakter pionierski na luźnym piaszczystym podłożu, część środkowa i północna natomiast stanowi wąski pas murawy dojrzalszej, o 

bardziej zwartej strukturze, ciągnący się wzdłuż drogi polnej. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Danych GIOŚ na temat wyników monitoringu dla tego siedliska brak. 

Ranga w obszarze 

Znacząca. 
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Stan zachowania w obszarze 

Stan obu płatów uznano za niezadowalający U1 ze względu na niewielki udział gatunków diagnostycznych siedliska. Płat pierwszy, położony wśród łąki, 

został niedawno przywrócony do użytkowania (widać ślady niedawno usuniętych zakrzaczeń żarnowca miotlastego Sarothamnus scoparius), obecnie nie 

ma widocznych czynników zagrażających. Płat na piaszczysku śródpolnym w części środkowej i północnej zarasta krzewami (przede wszystkim jeżyną), w 

części południowej zaś wysypano nań kamienie zebrane z pola.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: ewolucja biocenotyczna; zagrożenia potencjalne: ewolucja biocenotyczna 

 
 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

52 

 

 

Fot. 1. Siedlisko 6120 – murawa ciepłolubna z udziałem goździka kartuzka (stanowisko 2) 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Krótka charakterystyka 

Trzęślicowe łąki zmiennowilgotne występują we wschodniej części obszaru – jest to dość rozległy i nieco rozczłonkowany kompleks łąkowy pomiędzy 

płatami kwaśnej dąbrowy (siedlisko 9190) w obszarze źródliskowym Młynnej. Jest to z pewnością najcenniejsza część obszaru – jeden z największych i 

najbogatszych kompleksów łąk trzęślicowych na Dolnym Śląsku. Występują tu licznie i obficie gatunki charakterystyczne związku Molinion: przytulia 

północna Galium boreale, koniopłoch łąkowy Silaum silaus, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, bukwica lekarska Betonica officinalis, czarcikęs 

łąkowy Succisa pratensis, oman wierzbolistny Inula salicina, trzęślica modra Molinia caerulea, sierpik barwierski Serratula tinctoria, wiązówka bulwkowata 

Filipendula vulgaris i krwiściąg lekarski Sanguisorba oficinalis. Znajdują się też stanowiska licznych gatunków chronionych – goryczki wąskolistnej Gentiana 

pneumonanthe, mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus, listery jajowatej Listera ovata, turzycy pchlej Carex pulicaris, nasięźrzału pospolitego 

Ophioglosum vulgatum, konitrutu błotnego Gratiola officinalis, pełnika europejskiego Trollius europaeus, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, 

podkolana białego Platanthera bifolia, pierwiosnka wyniosłego Primula elatior – oraz rzadkich w regionie: gorysza siwego Peucedanum cervaria, głowienki 

wielkokwiatowej Prunella grandiflora, róży francuska Rosa gallica, wężymordu niskiego Scorzonera humilis, pięciornika białego Potentilla alba, turzycy 

cienistej Carex  umbrosa, turzycy omszonej Carex tomentosa, selernicy żyłkowanej Cnidium dubium i czosnku kątowatego Allium angulosum. 

Część łąk koszona jest corocznie – ich stan oceniony został jako dobry – część zaś w trybie dwuletnim, co pozwala na utrzymanie się zbiorowiska i cennych 

gatunków roślin, nie zapobiega jednak inwazji ekspansywnych gatunków zielnych i odrostów kruszyny pospolitej. Wiele bogatych płatów jest jednak 

porzuconych, obserwuje się na nich silną ekspansję bylin takich jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, turzyca błotna Carex acutiformis i nawłoć 

późna Solidago gigantea, a także zarastanie krzewami: brzozą brodawkowatą Betula pendula, kruszyną pospolitą Frangula alnus, wierzbą siwą Salix 

cinerea i uszatą S. aurita. Łąki te wymagają jak najszybszego przywrócenia gospodarki kośnej. Większość łąk można jeszcze uratować stosunkowo łatwo.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 30 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego 
zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 73,33%. Na siedmiu monitorowanych stanowiskach 
stan zachowania określono jako zły (U2) – 23,33%, a tylko na jednym jako właściwy (FV) – 3,33%.  
Wg danych GIOŚ (monitoring z 2010r) łąki trzęślicowe na polskich obszarach Natura2000 cechują się z reguły dużym bogactwem gatunkowym i znacznym 

pokryciem gatunków charakterystycznych. Często natomiast są zagrożone inwazją drzew i krzewów a także ekspansywnych roślin zielnych, takich jak 

śmiałek darniowy Deschampsia cespitosa, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, a z gatunków obcych – nawłoć późna Solidago gigantea, którą 

odnotowano m. in. na Zagórzyckich Łąkach. 
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Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Zagórzyckie Łąki są jednym ze stanowisk monitoringowych GIOŚ - monitorowano 2 płaty, z których jeden otrzymał ocenę perspektyw ochrony 

niezadowalającą a ocenę specyficznej struktury i funkcji oraz ocenę ogólną dobrą, drugi zaś na odwrót. W większości monitorowanych płatów specyficzną 

strukturę i funkcję oceniono jako niezadowalającą U1, perspektywy ochrony natomiast jako niezadowalające U1 lub złe U2 z powodu braku możliwości 

odpowiedniego użytkowania. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: ewolucja biocenotyczna, inwazja gatunku Solidago gigantea, zalesianie; zagrożenia potencjalne: ewolucja biocenotyczna, inwazja 

gatunków obcych. 
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Fot. 2. Siedlisko 6410 –  łąka trzęślicowa z kwitnącą bukwicą lekarską, olszewnikiem kminkolistnym, koniopłochem łąkowym i krwiściągiem lekarskim, dalej 

kępa kosaćca syberyjskiego (stanowisko 7) 
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Fot. 3. Goryczka wąskolistna na niekoszonej łące trzęślicowej (stanowisko 5) 
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Fot. 4. Zarastająca łąka trzęślicowa; widać podrosty brzozy, kępy wierzby szarej i żółte plamy nawłoci (stanowisko 2) 
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Fot. 5. Łąka trzęślicowa z wprowadzonymi nasadzeniami świerka (stanowisko10) 

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

Krótka charakterystyka 

Siedlisko 6430 reprezentowane jest przez kilka niewielkich płatów zespołu Urtico-Calystegietum sepium tworzących układy kompleksowe ze zbiorowiskami 

szuwarowymi w dolinie i obszarze źródliskowym niewielkiego strumienia, przepływającego przez łąki w zachodniej i środkowej części obszaru. W płatach 

dominuje kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, poza tym z gatunków diagnostycznych siedliska występuje też pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 
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wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum i psianka słodkogórz Solanum dulcamara. Ich stan zachowania oceniony został jako dobry, oprócz płatu w 

zachodniej części obszaru, do którego wnika nawłoć późna Solidago gigantea. Poza tym nie obserwuje się widocznych czynników zagrażających. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 14 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego 

zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 42,86%. Na czterech monitorowanych stanowiskach 

stan zachowania określono jako właściwy (FV) – 28,57%, a na kolejnych czterech jako zły (U2) – 28,57%.  

Ranga w obszarze 

Znacząca. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono na właściwy FV w większości płatów (FV 67%, U1 33%). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: brak; zagrożenia potencjalne: zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 
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Fot. 6. Siedlisko 6430 – ziołorośla nadrzeczne z obfitym udziałem kielisznika zaroślowego (zespół Urtico-Calystegietum sepium, stanowisko 1) 

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

Łąki świeże występują w zachodniej części obszaru, pokrywają lekko falisty teren doliny niewielkiego strumienia. Zbiorowiska te reprezentują zespół 

Arrhentheretum elatioris w podzespole z krwiściągiem lekarskim (Arrhenatheretum elatioris sanguisorbetosum officinalis), charakterystycznym dla siedlisk 

zmiennowilgotnych. Obok gatunków łąk świeżych, takich jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, marchew 

zwyczajna Daucus carota, przytulia zwyczajna Galium mollugo. krwawnik pospolity Achillea millefolium, występują obficie koniopłoch łąkowy Silaum 

silaus, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, bukwica lekarska Betonica officinalis, a także rzadkie na Dolnym 

Śląsku selernica żyłkowana Cnidium dubium i czosnek kątowaty Allium angulosum. Z gatunków chronionych odnaleziono kilka okazów centurii pospolitej 
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Centaurium erythrea. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 56 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego 

zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 57,14%. Na piętnastu monitorowanych stanowiskach 

stan zachowania określono jako zły (U2) – 26,79%, a tylko na dziewięciu jako właściwy (FV) – 16,07%.  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Łąki te, kilka lat temu silnie zarastające, obecnie są prawie na całej powierzchni przywrócone do użytkowania kośnego. Ogólnie stan zachowania oceniono 

jako U1 niezadowalający – dla wielu płatów jako dobry, ewentualnie niezadowalający z dobrymi perspektywami ochrony. Pozostaje kilka działek 

nieużytkowanych, na których zbiorowisko zdominowane jest przez trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios i nawłoć późną Solidago gigantea, a także 

zarasta silnie krzewami: dziką różą Rosa canina, tarniną Prunus spinosa, brzozą brodawkowatą Betula pendula, czeremchą amerykańską Padus serotina.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: ewolucja biocenotyczna, inwazja gatunku Solidago gigantea; zagrożenia potencjalne: ewolucja biocenotyczna, inwazja gatunków 

obcych, zmiana sposobu uprawy 
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Fot. 7. Siedlisko 6510 górskie i niżowe łąki świeże w zachodniej części obszaru, z udziałem gatunków siedlisk zmiennowilgotnych, takich jak bukwica  
lekarska (stanowisko 3) 
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Fot. 8. Łąka świeża z obfitym udziałem selernicy żyłkowanej, gatunku z Polskiej Czerwonej Listy Roślin (stanowisko 3) 
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Fot. 9. Porzucona łąka świeża, zarastająca trzcinnikiem piaskowym, nawłocią późną i krzewami (stanowisko 7) 

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

Krótka charakterystyka 

Siedlisko priorytetowe 91E0 reprezentowane jest przez dwa kilkuhektarowe płaty, jeden znajduje się w dolinie strumienia w zachodniej części obszaru, 
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drugi zaś w obszarze źródliskowym tegoż strumienia, przylegającym od zewnątrz do granicy obszaru w jego środkowej części, koło wsi Zagórzyce. 

Propozycja korekty granic SOO Zagórzyckie Łąki zakłada przyłączenie do obszaru tego łęgu, tworzącego zresztą układ kompleksowy ze zbiorowiskami 

ziołorośli nadrzecznych (siedlisko 6430). 

Płat położony w zachodniej części ostoi jest zbiorowiskiem młodym i dość silnie pofragmentowanym, co skutkuje ubogim składem runa (dominuje 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i jeżyna popielica Rubus caesius, poza tym z gatunków łęgowych występuje kielisznik zaroślowy Calystegia sepium i 

chmiel zwyczajny Humulus lupulus) oraz wnikaniem inwazyjnej nawłoci późnej Solidago gigantea. Drzewostan składa się prawie wyłącznie z olszy czarnej 

Alnus glutinosa. Północna część płatu sąsiaduje ze zbiorowiskami szuwarowymi i stawem, który jest miejscem bytowania bobrów. Płat położony przy części 

środkowej ma nieco lepiej rozwinięty drzewostan z udziałem jesionu, jest zróżnicowany na fragmenty nawiązujące do lasów związku Alno-Padion, z 

udziałem czeremchy zwyczajnej Padus avium, dzikiego bzu czarnego Sambucus nigra i leszczyny Corylus avellana, oraz fragmenty nawiązujące do olsów, z 

przewagą turzyc w runie. Z gatunków łęgowych występują także kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere i 

jeżyna popielica Rubus caesius. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego 

zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 53,33%. Na pięciu monitorowanych stanowiskach 

stan zachowania określono jako zły (U2) – 33,33%, a tylko na dwóch jako właściwy (FV) – 13,33%.  

Ranga w obszarze 

Znacząca. 

Stan zachowania w obszarze 

Oba płaty są niewielkie powierzchniowo, o młodym drzewostanie, i niezbyt obficie zasilane w wodę (strumień jest niewielki, źródła mało wydajne) – ich 

stan został oceniony jako niezadowalający U1. Mimo to wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami ziołorośli i szuwarów tworzą cenny układ przyrodniczy, 

podnoszący bioróżnorodność terenów polno-łąkowych.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: brak; zagrożenia potencjalne: zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie. 
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Fot. 10. Siedlisko 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe w źródliskowym obszarze strumienia przepływającego przez łąki w 

zachodniej części obszaru  

9170 Grąd środkowoeuropejski i kontynentalny (Galio-carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

Krótka charakterystyka 

Odnaleziono jedno stanowisko grądu środkowoeuropejskiego w kompleksie leśnym, w którym przeważają sośniny, a także znajdują się dwa niewielkie 

płaty kwaśnej dąbrowy. Siedlisko 9170 reprezentuje tu fragment silnie przerzedzonego lasu dębowego z bardzo obfitym odnowieniem i podrostem 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

66 

 

 

grabowym. W podszyciu oprócz grabu Carpinus betulus rośnie także leszczyna Corylus avellana. Runo jest bardzo ubogie, kwaśne (konwalijka dwulistna 

Maianthemum bifolium, chroniona konwalia majowa Convallaria majalis, wnika niewielka ilość niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora), dno 

lasu jest zresztą bardzo zaciemnione przez obfitą warstwę krzewów. Drzewostan jest w stadium odnawiania się, dlatego stan siedliska odbiega od 

zadowalającego, jednak obfite naturalne odnowienie grabu dobrze rokuje na przyszłość.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Danych GIOŚ na temat wyników monitoringu dla tego siedliska brak. 

Ranga w obszarze 

Znacząca.  

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako niezadowalający U1  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: brak; zagrożenia potencjalne:zbyt mała ilość martwych lub obumierających drzew powodująca zubażanie różnorodności 

biologicznej siediska, ujednolicanie jego struktury. 
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Fot.11. Siedlisko 9170 grąd środkowoeuropejski z odnawiającym się drzewostanem grabowym 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

Krótka charakterystyka 

Kwaśne dąbrowy występują we wschodniej części obszaru, sąsiadując z łąkami zmiennowilgotnymi. Są to dwa większe kompleksy (25 i 12,5ha) i dwa 

niewielkie płaty na skraju kompleksu o drzewostanie sosnowym. Zbiorowiska te są zniekształcone na skutek antropogenicznego wprowadzenia sosny, 
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obecnie dominującej w najwyższej warstwie drzew – są to stare (prawie 100-letnie) sosny, pod których okapem podrasta drzewostan brzozowo-dębowy. 

Podszyt budują głównie (oprócz młodych brzóz i dębów) jarzębina Sorbus aucuparia, leszczyna Corylus avellana i niestety czeremcha amerykańska Padus 

serotina. W runie dominują gatunki diagnostyczne siedliska: śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, trzęślica modra Molinia caerulea, borówka czernica 

Vaccinium myrtillus, występuje także pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, a z gatunków chronionych podkolan biały Platanhera bifolia i konwalia 

majowa Convallaria majalis. Stan większych płatów oceniono jako zły ze względu na dominację sosny i małą ilość martwego drewna. Występują w nich też 

niewielkie fragmenty nasadzeń świerkowych, prawdopodobnie w prześwitach po wiatrołomach.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Wg danych GIOŚ (monitoring z 2009r) kwaśne dąbrowy w polskich obszarach Natura 2000 cechują się na ogół właściwymi parametrami struktury i funkcji, 

takimi jak skład gatunkowy drzewostanu i runa, udział gatunków obcych siedliskowo, czy wiek drzewostanu, najniżej ocenianym parametrem jest w nich 

natomiast udział martwego drewna. Perspektywy ochrony oceniano jednak przeważnie pozytywnie z powodu zmian, jakie zachodzą obecnie w gospodarce 

leśnej i odchodzenia od bezwzględnego preferowania sosny.  

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan płatów mniejszych oceniono jako niezadowalający, ze względu na małą ilość martwego drewna – sosny prawie w nich nie ma i skład drzewostanu jest 

zbliżony do naturalnego. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: Największe zagrożenie dla zbiorowisk kwaśnych dąbrów stanowi gospodarka leśna promująca gatunki obce siedliskowo – takie jak 

buk i świerk – i nadmiernie promująca sosnę; zagrożenia potencjalne:  gospodarka leśna. 
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Fot. 12. Siedlisko 9190 kwaśny las brzozowo-dębowy z naturalnym liściastym drzewostanem, w postaci wilgotnej z udziałem trzęślicy modrej w runie  

(stanowisko 4) 
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Fot. 13. Runo kwaśnej dąbrowy: śmiałek pogięty, borówka czernica, konwalia majowa i siewki dębu szypułkowego 
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Fot. 14 Kwaśna dąbrowa z drzewostanem zniekształconym na skutek sztucznego wprowadzenia sosny (stanowisko 1) 
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Na terenie Obszaru nie występują gatunki roślin wymienione w II Zał. Dyrektywy Siedliskowej mogące stanowić przedmioty ochrony w obszarze. 

 
2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior 

Krótka charakterystyka 

Poczwarówka zwężona jest gatunkiem kalcyfilnym, opisywanym, w zależności od lokalizacji geograficznej, z różnych typów siedlisk. Są to obszary 

podmokłe, otwarte o różnym pochodzeniu, od wilgotnych łąk, młak, brzegów jezior i torfowisk węglanowych i ziołorośli z wierzbówką (Filipendula sp.), aż 

po zagłębienia międzywydmowe, brzegi słonych nadmorskich bagien i nadmorskie łąki, głazowiska na podmokłym podłożu czy szczeliny w krasowych 

chodnikach wapiennych. Czasem występuje w lasach olszowych a w Skandynawii w porastających zbocza lasach liściastych z jesionem (Fraxinus sp.). 

Stosunkowo często zajmuje siedliska w strefie ekotonu między łąkami a zabagnieniami czy torfowiskami albo brzegi wód. Niemniej jednak, zajmowane 

przez nią mikrosiedliska wydają się wszędzie podobne: permanentnie wilgotne, lecz nie ulegające podtopieniu, raczej otwarte lub półotwarte aniżeli 

zacienione przez drzewa lub gęstą pokrywę wysokich roślin zielnych.  

Mięczak przebywa w ściółce, na rozkładających się częściach roślin, latem może występować na liściach turzyc (zarówno rozłogowych, jak i kępowych) lub 

u ich nasady albo na wilgotnych mchach. Zaobserwowano go też pełzającego po rozkładających się liściach śmiałka darniowego. Tylko czasami wspina się 

na łodygi roślin na wysokość 10-15 cm. 

Degradacja siedlisk poczwarówki zwężonej związana jest z przesuszeniem i eutrofizacją. Jeśli te procesy dotyczą stanowisk cechujących się wysokim 

poziomem wód gruntowych, miejscowo wybijających ponad powierzchnię gruntu, początkowy etap przesuszania może przejawiać się znacznym wzrostem 

zagęszczenia ślimaka. Niemniej jednak, postępująca degradacja w ostateczności prowadzi do całkowitego zaniku sprzyjających ślimakowi mikrosiedlisk. 

Poczwarówka zwężona bardzo często jest odnajdowana na powierzchniach niegdyś ekstensywnie użytkowanych. Takie stanowiska charakteryzują się 

najczęściej znacznym użyźnieniem, niemniej jednak, prowadzona w przeszłości działalność zahamowała proces sukcesji drzew, zapobiegając drastycznym 

przemianom składu gatunkowego roślin i zacienieniu. Mięczakowi nie przeszkadza umiarkowany wypas i koszenie, a w niektórych przypadkach to właśnie 

zarzucenie tych zabiegów doprowadziło do nieprzychylnych dla poczwarówki zwężonej przemian siedliska. 

Na obszarze Zagórzyckich Łąk odnaleziono 3 stanowiska poczwarówki zwężonej oraz jedno (stanowisko 1) o największym zagęszczeniu ślimaków (po 
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uśrednieniu liczebności z kilku prób ok. 80 os/m2) i największe powierzchniowo (około 0,3 ha) znajdujące się przy granicy obszaru, przy drodze Grodzanów-

Rataje. Strukturę wiekową populacji oceniono jako właściwą (młode osobniki stanowiły we wrześniu 28% populacji). Stanowisko to jednak mocno zarasta 

krzewami gruszy, róży, tarniny, na obrzeżach pojawia się osika, zwarte płaty tarniny w których brak śmiałka darniowego i poczwarówek. Dodatkowo we 

wschodniej części występuje licznie nawłoć, a część stanowiska zalesiono kilka lat temu świerkiem. Obecnie pomiędzy nasadzeniami świerka występują 

pojedyncze kępy śmiałka darniowego, na których stwierdzono obecność żywych ślimaków. Dalej na wschód, na przylegającej działce kilkanaście lat temu 

posadzono brzozę – w tej części śmiałek darniowy nie występuje, poczwarówek również nie stwierdzono.  

Stanowisko położone jest poza głównym kompleksem łąk trześlicowych. W lipcu, gdy na łąkach trzęślicowych utrzymywały się głębokie kałuże z wodą, na 

tym stanowisku było wilgotno, ale zastoiska z wodą nie występowały. Stanowisko oddalone jest od koryta Odry około 500 m, na wysokości 103 m n.p.m. 

Stanowisko wymaga podjęcia natychmiastowych działań ochronnych (usunięcie nalotu krzewów) oraz włączenia w granice obszaru Zagórzyckie Łąki. 

Dlatego zaproponowano powiększenie obszaru o działki na których występuje stanowisko 1.  

Kolejne trzy stanowiska znajdują się w obszarze, dość blisko siebie, w części zachodniej pośród łąk świeżych. Są to małe, izolowane turzycowiska z 

turzycami rozłogowymi, pomiędzy którymi występują płaty łąk, częściowo ze śmiałkiem darniowym, ale dość suche. Znajdują się one na wysokości 106-107 

m n.p.m. W kolejnym sezonie po dokładnej kontroli z pobieraniem prób ze ściółki, może się okazać, że stanowisk poczwarówek w tym kompleksie łąk 

świeżych jest więcej a wyniki przesiewania ściółki mogą wskazać na ich ciągłość przestrzenną. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji i siedliska na 1/2 monitorowanych stanowisk w Polsce oceniono jako właściwy FV, na 1/3 jako U1 i na 1/6 jako U2. Zagęszczenie oceniono 

jako FV na 2/3 stanowisk, jako U1 na 1/6 stanowisk, U2 na 1/6 stanowisk. Strukturę wiekową oceniono jako FV na 1/2 stanowisk, jako U1 na 1/4 

stanowisk, jako U2 na 1/4 stanowisk. Izolację przestrzenną oceniono jako FV prawie na wszystkich stanowiskach, powierzchnię siedliska jako FV na blisko 

1/2 stanowisk, jako U1 na 1/4 stanowisk i jako U2 na 1/4 stanowisk. Wskaźnik malakocenozę oceniono jako FV na 3/4 stanowisk, jako U1 na 1/4 stanowisk. 

Stopień zarośnięcia oraz stopień wilgotności oceniono jako FV na 3/5 stanowisk, jako U1 na 1/4 stanowisk, natomiast fragmentację siedliska jako FV na 

prawie wszystkich stanowiskach.  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan populacji oceniono jako U1 ze względu na izolację populacji względem innych znanych na Dolnym Śląsku, natomiast stan siedliska jako U1 głównie ze 

względu na fragmentację siedliska oraz przesuszenie (ocena warunków wodnych głównie we wrześniu). Być może poszukiwania poczwarówki zwężonej w 

następnym sezonie pozwolą stwierdzić kolejne populacje na tym obszarze i tym samym takie parametry jak fragmentacja siedliska będą mogły zostać 
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lepiej ocenione.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: ewolucja biocenotyczna, zalesianie (stanowisko 1 przy granicy obszaru); zagrożenia potencjalne: modyfikowanie funkcjonowania 
wód, ewolucja biocenotyczna. 

 
 
Fot. 15. Poczwarówka zwężona na obumarłym liściu śmiałka darniowego na obszarze Zagórzyckie Łąki  
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Fot. 16. Poczwarówka zwężona u podstawy kępy śmiałka darniowego 
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Fot. 17. Stanowisko nr 1 poczwarówki zwężonej przy południowo-wschodniej granicy obszaru (proponowane do włączenia w granice obszaru) 
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Fot. 18. U góry z lewej- stanowisko nr 2, u dołu z lewej stanowisko nr 3, z prawej stanowisko nr 4 – wszystkie w granicach obszaru 
 
 

6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna (=Euphydryas maturna) 

Krótka charakterystyka 

Gatunek ma jedno pokolenie w ciągu roku. Motyle pojawiają się od połowy czerwca do końca lipca. Jaja są składane na liściach jesionu wyniosłego 

Fraxinus excelsior. Młode gąsienice żerują na tym drzewie do jesieni, potem schodzą do ściółki na zimowanie. Na wiosnę żerują ponownie na jesionie, a 

także na innych drzewach i krzewach liściastych, np. na osice Populus tremula, wierzbie iwie Salix caprea i wiciokrzewie Lonicera. Motyl lata w ciągu dnia 

przy słonecznej pogodzie. Chętnie siada na liściach drzew i krzewów. Nie odwiedza kwiatów, za to przylatuje do odchodów zwierząt, z których pobiera 

płynne substancje pokarmowe.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako U1, 

populacje jako XX, siedlisko jako FV, perspektywy jako U1 (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Istotna 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono jako U1 ze względu na brak danych o liczebności populacji (XX stan nieznany) oraz niewielką 

powierzchnię siedliska gatunku. Konieczne jest uzupełnienie informacji o liczebności populacji. Jedna powierzchnia drzewostanu z udziałem jesionu 

znajduje się w granicach obszaru, druga przy granicy (trzecia poza granicami, na wschód od obszaru, nie zaznaczona na mapach z powodu dużej 

odległości). Motyle były obserwowane w granicach obszaru na drodze leśnej koło wydzielenia z jesionami (stanowisko 1) (informacja ustna A. Malkiewicz). 

(Stanowisko 2 z jesionami w drzewostanie znajduje się poza granicami obszaru. Działki te jednak zaproponowano do włączenia w granice obszaru z uwagi 

na występujące tam siedlisko 91E0 i potencjalne stanowisko przeplatki maturny). Niniejsza populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu 

przelatki maturny, stanowiska nie jest izolowane, gdyż na sąsiednim obszarze Łęgi Odrzańskie a także w łęgach nad Odrą pomiędzy Wrocławiem a 

Brzegiem Dolnym zachowała się populacja tego motyla.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 
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Zagrożenia rzeczywiste: zawleczenie choroby - choroba jesionów powodująca wypadanie tego gatunku z drzewostanu; zagrożenia potencjalne:  wycinka 

lasu z udziałem jesionu, eksploatacja lasu bez odnawiania jesionu; 

 
 
Fot. 19. Drzewostan z jesionem – stanowisko 1 przeplatki maturny. 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius) 

Krótka charakterystyka 

Gatunek posiada jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu, na ogół nieco wcześniej niż występujący w podobnych 

środowiskach modraszek nausitous. Gąsienice żyją początkowo w kwiatach krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, potem schodzą na ziemię, gdzie 
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są znajdowane i adoptowane przez mrówki z rodzaju Myrmica, najczęściej M. scabrinodis, rzadziej M. rubra i M. gallieni. 

Następnie przenoszone są do gniazd mrówek, gdzie odbywają dalszy rozwój, żywiąc się larwami swoich gospodarzy. Przepoczwarczenie odbywa się w 

gnieździe mrówek, które motyl opuszcza natychmiast po wyjściu z poczwarki. 

Ma stosunkowo wąskie spektrum odwiedzanych gatunków kwiatów, należą tu głównie wyka ptasia Vicia cracca, sierpik barwierski Serratula tinctoria i 

krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako FV 

właściwy, populacje jako U1, siedlisko jako U1, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest właściwy FV – występuje 17 stanowisk i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski, a niniejsza 

populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu modraszka telejusa. Dodatkowo stanowiska te nie są izolowane, gdyż na sąsiednim obszarze Łęgi 

Odrzańskie zachowała się liczna populacja tego motyla.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: zalesianie, ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania 

eliminuje roślinę pokarmową, mrówki i samego motyla, inwazja gatunku – inwazja nawłoci późnej Solidago gigantea, spowodowana zarzuceniem 

użytkowania; zagrożenia potencjalne: zmiana sposobu uprawy – intensyfikacja użytkowania łąk (wcześniejsze i częstsze koszenie - koszenie łąk w całości 

od połowy lipca do połowy sierpnia powoduje znaczną śmiertelność wśród jaj i gąsienic), intensywne nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana na grunty orne, ewolucja biocenotyczna. 
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Fot. 20. Modraszek telejus – samiec na obszarze Zagórzyckie Łąki                  Fot. 21. Modraszek telejus – spodnia strona skrzydeł. 

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

Krótka charakterystyka 

Gatunek ma jedno, a w sprzyjające sezony dwa pokolenia w roku. Motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze niż pierwszego. Pojaw motyla przy 

jednym pokoleniu w roku trwa od końca czerwca do końca lipca. Przy dwóch pokoleniach pierwsze pojawia się od początku czerwca do początku lipca, a 

drugie od końca lipca do końca sierpnia. Gąsienica żyje głównie na szczawiu lancetowatym Rumex hydrolapathum, ostatnio coraz częściej obserwowana 

jest także na innych gatunkach szczawiu, takich jak szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, szczaw kędzierzawy Rumex crispus i szczaw zwyczajny Rumex 

acetosa. Przez cały swój rozwój gąsienica odżywia się liśćmi, a zimuje w młodszych stadiach wzrostowych. Przepoczwarczenie odbywa się na roślinie 
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pokarmowej lub w jej pobliżu. Odwiedza stosunkowo wiele rożnych gatunków kwiatów, preferując głównie te o barwie fioletowej i żółtej, rzadziej białej. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest FV właściwy, przy czym zasięg oceniono jako FV właściwy, 

populacje jako XX (stan nieznany), siedlisko jako FV, perspektywy jako FV (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest XX nieznany – występuje 1 stanowisko, ale w sierpniu nie obserwowano motyli na łąkach, nie 

odnaleziono również szczawiu lancetowatego. Motyl może się więc rozwijać w obszarze na innych gatunkach szczawiu albo zalatywać z sąsiednich łąk. 

Niniejsza populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu czerwończyka nieparka. Dodatkowo stanowiska te nie są izolowane, gdyż na sąsiednim 

obszarze Łęgi Odrzańskie zachowała się populacja tego motyla.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia potencjalne: ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania, 

Gatunkowi mogą również zagrażać melioracje i osuszanie terenów podmokłych (gdzie występuje najliczniej, niemniej możliwość zasiedlania środowisk 

suchszych pozwala na znaczne zredukowanie tego zagrożenia), ale na niniejszym obszarze nie stwierdzono ryzyka wystąpienia tego zagrożenia. 

 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous) 

Krótka charakterystyka 

Motyle pojawiają się od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją początkowo w główkach kwiatowych krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, 

potem schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z gatunku Myrmica rubra, które przenoszą je do swoich gniazd, gdzie gąsienice 

odbywają swój dalszy rozwój, żywiąc się larwami mrówek. Przepoczwarczenie odbywa się w gnieździe mrówek. Motyl natychmiast po przepoczwarczeniu 

się opuszcza gniazdo mrówek. Odwiedza bardzo niewiele gatunków kwiatów. Najczęściej siada na kwiatach rośliny pokarmowej swoich gąsienic – 

krwiściągu lekarskim Sanguisorba officinalis, rzadko na sierpiku barwierskim Serratula tinctoria i wyce ptasiej Vicia cracca. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako FV 
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właściwy, populacje jako FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania 

gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest właściwy FV – występuje 17 stanowisk i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski, a niniejsza 

populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu modraszka nausitousa. Dodatkowo stanowiska te nie są izolowane, gdyż na sąsiednim obszarze 

Łęgi Odrzańskie zachowała się bardzo liczna populacja tego motyla.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: zalesianie, ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania 

eliminuje roślinę pokarmową, mrówki i samego motyla, inwazja gatunku – inwazja nawłoci późnej Solidago gigantea, spowodowana zarzuceniem 

użytkowania; zagrożenia potencjalne: zmiana sposobu uprawy – intensyfikacja użytkowania łąk (wcześniejsze i częstsze koszenie - koszenie łąk w całości 

od połowy lipca do połowy sierpnia powoduje znaczną śmiertelność wśród jaj i gąsienic), intensywne nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana na grunty orne, ewolucja biocenotyczna. 
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Fot. 22. Siedlisko modraszka nausitousa i telejusa – łąki z krwiściągiem.  Fot. 23. Modraszek nausitous. 

 

 

 

1065 Przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia 

Krótka charakterystyka 

Przeplatka aurinia jest gatunkiem jednopokoleniowym. Osobniki dorosłe pojawiają się niekiedy już z początkiem trzeciej dekady maja, a ich lot trwa zwykle 

do końca czerwca. W Polsce przeplatka aurinia odbywa rozwój prawdopodobnie tylko na czarcikęsie łąkowym Succisa pratensis, jeszcze dość często 

spotykanym na terenie naszego kraju gatunku rośliny z rodziny szczeciowatych Dipsacaceae. W pierwszej połowie czerwca samice składają jaja na spodniej 

stronie liści czarcikęsu. Do złożenia jaj wybierane są najokazalsze egzemplarze czarcikęsu rosnące w większych grupach wśród niskiej i niezbyt gęstej 

roślinności, najczęściej w bardziej suchych i silniej nasłonecznionych miejscach. Na początku lipca z jaj wylęgają się jasnobrunatne gąsienice, które 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

86 

 

 

początkowo żerują gromadnie w delikatnym oprzędzie na liściu, następnie budują pomiędzy liśćmi i pędami czarcikęsu duży jedwabisty oprzęd, w którym 

żerują do końca sierpnia. Gąsienice IV stadium larwalnego tworzą u podstawy rośliny żywicielskiej lub w jej pobliżu niewielki mocny oprzęd, w którym 

wspólnie zimują. Wiosną przez pewien czas żyją jeszcze gromadnie, następnie rozchodzą się w poszukiwaniu pokarmu. Gąsienice ostatniego stadium 

żerują intensywnie do połowy maja, pozostawiając charakterystyczne ślady na młodych liściach czarcikęsu. Przepoczwarczenie odbywa się tuż nad ziemią 

wśród uschniętych fragmentów roślin. 

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 2007 roku całościową oceną 

sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski.  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stanowisko w Zagórzyckich Łąkach obecnie jest jedynym znanym w południowo-zachodniej Polsce. Wyniki monitoringu wskazują, że stan zachowania 

gatunku na tym obszarze jest U1 niezadowalający, przy czym stan populacji oceniono jako U1, stan siedliska jako U1, perspektywy zachowania jako U1.  

Pomimo stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedliska, stan zachowania gatunku nie jest zadawalający. Składa się na to przede 

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

w ramach programu „Rekultywacja łąk trzęślicowych” przygotowywanego przez organizację Eko-Unia.  

Perspektywy dla przetrwania gatunku są jednak trudne do określenia. Populacja jest całkowicie izolowana i stan ten trwa zapewne stosunkowo długo, 

dlatego też konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie odpowiednich badań w celu określenia genetycznej kondycji populacji.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  koszenie / ścinanie trawy- niewłaściwe zbyt częste i przedwczesne koszenie będzie powodować usuwanie rośliny żywicielskiej 

oraz gąsienic; koszenie tuż przy ziemi nawet w odpowiednim terminie po 25 września będzie powodować usuwanie oprzędów z gąsienicami zimującymi u 

podstawy roślin; zarzucenie koszenia spowoduje zarastanie łąk krzewami tarniny, głogu, róży eliminując czarcikęs; ewolucja biocenotyczna – zarastanie 

łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania (kruszyna, tarnina, brzoza); skażenie genetyczne – populacja jest mocno 

izolowana, jest to jedyna populacja w południowo-zachodniej Polsce; chów wsobny w długo izolowanej populacji może doprowadzić do wymarcia 

populacji; zagrożenia potencjalne: inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych na łąkach trzęślicowych. 
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Fot. 24. Czarcikęs łąkowy – roślina żywicielska przelatki aurini.                          Fot. 25 (u góry). Pozostałości oprzędu letniego gąsienic.  

                                                                                                                                         Fot. 26 (na dole). Oprzęd zimowy z gąsienicami przelatki aurini (koniec IX). 

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax  
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Krótka charakterystyka 

Postacie dorosłe pojawiają się jesienią, od ostatniej dekady września do końca października. Motyle te można przywabić do światła, jednak ze względu na 

słabe zdolności samic do lotu, lecą do niego głównie samce. Samica składa wszystkie jaja w formie jednego złoża na gałązce tarniny Prunus spinosa (w 

warunkach Polski, rzadziej spotykane jest składanie jaj na głogach Crataegus spp.), pokrywając je przy tym dokładnie warstwą szaroczarnych włosków z 

odwłoka. Gąsienice wylęgają się z jaj w kwietniu, przy czym data wylęgu w danym roku w dużym stopniu zależy od panujących temperatur. W przybliżeniu, 

wylęg gąsienic z jaj przypada na okres poprzedzający kwitnienie tarniny, kiedy krzewy mają już dobrze wykształcone pąki kwiatowe (tuż przed zakwitem 

tarniny). Po wylęgu gąsienice budują wspólny oprzęd, na powierzchni którego przebywają gromadnie i stąd wyruszają na żer. Więź pomiędzy gąsienicami 

ulega rozluźnieniu, zanikając w czwartym stadium larwalnym. Koniec żeru przypada na przełom maja i czerwca, wtedy można napotkać samotne gąsienice 

przemieszczające się po terenie w poszukiwaniu miejsca do budowy kokonu i przepoczwarczenia. Barczatka kataks związana jest z ciepłolubnymi 

zbiorowiskami okrajkowymi z klasy Rhamno-Prunetea, w szczególności z czyżniami (Rubo fruticosi-Prunetum spinosae) – zaroślami tarniny rozwijającymi 

się w miejscach niewykorzystywanych gospodarczo (jak np. na wzniesieniach, na stromych stokach, w wąwozach, na miedzach śródpolnych, okrajkach 

torowisk kolejowych, dróg oraz terenów przemysłowych). W regionach cieplejszych (np. Dolny Śląsk) uzależnienie od zboczy o określonej wystawie 

prawdopodobnie nie ma miejsca i gatunek zasiedla nawet płaskie tereny w obrębie dolin rzecznych. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest właściwa FV, przy czym na większości monitorowanych stanowisk w kraju względną 

liczebność określono jako FV, izolację jako FV, udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe jako FV oraz ekspozycję siedlisk jako FV, perspektywy jako 

U1.  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan populacji i siedliska barczatki kataks na Zagórzyckich Łąkach obecnie należy ocenić jako XX nieznany (biologia gatunku i termin realizacji prac 

uniemożliwiły ocenę stanu populacji zgodnie z wytycznymi do monitoringu GIOŚ), lecz prawdopodobnie jest on właściwy FV. Do prawidłowej oceny stanu 

liczebności populacji niezbędne są liczenia gniazd gąsienic na transektach wczesną wiosną (kwiecień) – zgodnie z metodyką monitoringu dla tego gatunku 

(obecnie stan jest nieznany XX gdyż okres wykonania planu nie obejmował wiosny). Stanowiska barczatki nie są izolowane (stan FV), udział zarośli 

tarninowych jest znaczący (stan FV), natomiast ekspozycja siedlisk w dużym stopniu jest południowa (stan FV). Perspektywy ochrony można ocenić jako U1 

ze względu na rosnącą presję antropogeniczną, stosowanie pestycydów na przylegających polach oraz karczowanie krzewów dla ochrony łąk 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

89 

 

 

(powstrzymanie sukcesji), które na tym obszarze są najistotniejszym i dominującym powierzchniowo przedmiotem ochrony. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste: pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie (usuwanie tarniny zwłaszcza z powierzchni łąkowych podczas celowego karczowania dla 

ochrony łąk trzęślicowych i przelatki aurini. Usuwanie krzewów powinno się odbywać po sezonie lęgowym ptaków, ale na przełomie sierpnia i września, 

gdy poczwarki barczatki przebywają w ściółce. Wycinanie krzewów późną jesienią i zimą spowoduje usunięcie jaj barczatki). Zagrożeniem mogą być 

również pestycydy stosowane na polach, a także wypalanie zwiększające śmiertelność jaj i gąsienic.  

 
 

Fot. 27. Liczne na obszarze Zagórzyckich Łąk powierzchnie z tarniną.                     Fot. 28. Jaja barczatki kataks na gałęzi tarniny (zdjęcie wykonane w Dolinie 

                                                                                                                                                             Odry, poza obszarem Zagórzyckich Łąk) 
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MODUŁ B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Siedliska 
przyrodnicze 

        

Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe 
(Koelerion glaucae) 

6
1
2
0 

 Powierzc
hnia 
siedliska 

Zmiany 
powierzchni 

XX brak danych U1 (50% FV, 
50% U1) 

U1 (50% FV, 
50% U1) 

jeden z płatów 
został 

niedawno 
przywrócony 

do 
użytkowania, 

drugi ma 
charakter 
naturalny, 
jednak na 

części 
powierzchni w 

niewielkim 
stopniu zarasta 

krzewami 

   
 

Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX brak danych U1 (100%)  

    Rodzime gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX brak danych FV (100%)  

    Ekspansja drzew i 
krzewów 

XX brak danych FV (100%) U1 (50% FV, 
50% U1) 

    Struktura XX brak danych FV (50% FV,  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

przestrzenna 
płatów 

50% U1) 

    Obce gatunki 
inwazyjne 

XX brak danych FV (100%)  

   Perspekt
ywy 
ochrony 

 XX brak danych U1 (50% FV, 
50% U1) 

U1 (50% FV, 
50% U1) 

 
 

Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

6
4
1
0 

 Powierzc
hnia 
siedliska 

 XX brak danych U1 (40% FV,  
40% U1, 20% 
U2) 

 Niektóre płaty 
są koszone i w 
dobrym stanie 
ochrony, wiele 
działek jednak 
zarasta 
krzewami i 
inwazyjnymi 
bylinami; jedna 
z łąk została 
poddana 
zalesieniu 

   Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX brak danych FV (80% FV, 
10% U1, 10% 
U2) 

 

    Ekspansja 
krzewów i 
podrostu drzew 

XX brak danych U1 (30% FV, 
30% U1, 40% 
U2) 

 

    Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX brak danych U2 (30% FV, 
10% U1, 60% 
U2) 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

    Obce gatunki 
inwazyjne 

XX brak danych U1 (10% FV, 
50% U1, 40% 
U2) 

U2 (20% FV, 
20% U1, 60% 
U2) 

    Struktura 
przestrzenna 
płatów siedliska 

XX brak danych U1 (60% FV, 
20% U1, 20% 
U2) 

  

    Gatunki 
dominujące 

XX brak danych U2 (40% FV, 
60% U2) 

  

    Procent 
powierzchni zajęty 
przez siedlisko w 
transekcie 

XX brak danych U1 (60% FV, 
20% U1, 20% 
U2) 

  

    Martwa materia 
organiczna 

XX brak danych U2 (20% FV, 
10% U1, 70% 
U2) 

  

    Zachowanie 
płatów lokalnie 
typowych 

XX brak danych U2 (30% FV, 
20% U1, 50% 
U2) 

  

   Perspekt
ywy 
ochrony 

 XX brak danych U2 (30% FV, 
20% U1, 50% 
U2) 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

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

64
30 

 Powierzch
nia 
siedliska 

 XX brak danych FV (100%)  płaty są 
niewielkie 
powierzchniowo, 
wynika to jednak 
z przyczyn 
naturalnych; 
brak widocznych 
zagrożeń 

  Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX brak danych FV (100%)  

    Gatunki dominujące XX brak danych FV (FV 67%, U1 
33%) 

 

    Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 
runie 

XX brak danych U1 (FV 67%, 
U2 33%) 

FV (FV 67%, U1 
33%) 

    Naturalność koryta 
rzecznego 

XX brak danych U1 (100%)   

    Reżim wodny w tym 
rytm zalewów 

XX brak danych U1 (100%)   

    zniszczenia 
mechaniczne 

XX brak danych FV (100%)   

    Ogólnie struktura i 
funkcje 

XX brak danych FV (FV 67%, U1 
33%) 

  

   Perspekty
wy 

ochrony 

 XX brak danych FV (100%)   

Niżowe i górskie łąki 
świeże użytkowane 
ekstensywnie 

65
10 

 Powierzch
nia 
siedliska 

 XX brak danych FV (57% FV, 
14% U1, 28% 
U2) 

 Na 
przeważającej 
powierzchni 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

(Arrhenatherion 
elatioris) 

  Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX brak danych FV (86% FV, 
14% U1) 

 płaty siedliska są 
wykaszane i w 
dobrym stanie 
ochrony, kilka 
łąk jednak 
zarasta wskutek 
zarzucenia 
użytkowania 

    Gatunki dominujące XX brak danych U1 (43% FV, 
14% U1, 43% 
U2) 

 

    Gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych 

XX brak danych U1 (43% FV, 
57% U2) 

 

    Gatunki obce 
inwazyjne 

XX brak danych U1 (14% FV, 
43% U1, 43% 
U2) 

U1 (43% FV, 
14% U1, 43% 
U2) 

    Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX brak danych FV (57% FV, 
14% U1, 28% 
U2) 

 

    Mechaniczne 
zniszczenia 

XX brak danych FV (100%)   

    Obecność krzewów 
i podrostu drzew 

XX brak danych U1 (57% FV, 
43% U2) 

  

    Powierzchnia 
siedliska na 
transekcie 

XX brak danych FV (72% FV, 
14% U1, 14% 
U2) 

  

    Struktura 
przestrzenna 
płatów siedliska 

XX brak danych FV (72% FV, 
14% U1, 14% 
U2) 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

   Szanse 
zachowani
a siedliska 

 XX brak danych U1 (57% FV, 
43% U2) 

  

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

9
1
E
0 

 Powierzc
hnia 
siedliska 

 XX brak danych FV (50% FV, 
50% U1) 

 Płaty są 
niewielkie o 
młodym 
drzewostanie i 
niezbyt bogate 
w gatunki 
łęgowe, wynika 
to jednak z 
przyczyn 
naturalnych: 
strumień i jego 
obszar 
źródliskowy są 
niewielkie i 
niezbyt obfite 
w wodę; brak 
widocznych 
zagrożeń 

  Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX brak danych U1 (100%)  

   Gatunki 
dominujące 

XX brak danych FV (50% FV, 
50% U1) 

 

    Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 
w runie 

XX brak danych U1 (100%) U1 (100%) 

    Martwe drewno XX brak danych FV (50% FV, 
50% U1) 

 

    Reżim wodny XX brak danych U1 (100%)  

   Szanse 
zachowa
nia 
siedliska 

 XX brak danych FV (100%)  

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

9
1
7
0 

 Powierzc
hnia 
siedliska 

 XX brak danych FV (100%)  Jest to 
zbiorowisko o 
drzewostanie 
młodym, 
odnawiającym 
się, o 

  Struktura 
i funkcje 

Charakterystyczna 
kombinacja 

XX brak danych U1 (100%)  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

florystyczna runa naturalnym 
składzie; 
głównym 
widocznym 
zagrożeniem 
jest usuwanie 
martwego 
drewna 

   Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy 

XX brak danych FV (100%)  

    Udział w 
drzewostanie 
gatunków 
liściastych bez 
wczesnosukcesyjn
ych 

XX brak danych FV (100%) U1 (100%) 

    Udział graba XX brak danych FV (100%)  

    Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX brak danych FV (100%)  

    Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX brak danych U2 (100%)  

    Wiek drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu) 

XX brak danych U2 (100%)  

   Szanse 
zachowa
nia 
siedliska 

 XX brak danych U1 (100%)  

Kwaśne dąbrowy 
(Quercion robori-

9
1

 Powierzc
hnia 

 XX brak danych FV (100%)  Główne 
zniekształcenia 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

petraeae) 9
0 

siedliska zbiorowisk to 
dominacja w 
górnych 
warstwach 
drzewostanu 
sztucznie 
wprowadzonej 
sosny oraz brak 
martwego 
drewna; 
miejscami w 
prześwitach 
występują tez 
nasadzenia 
świerka – 
gatunku 
obcego 
siedliskowo i 
geograficznie 

   Struktura 
i funkcje 

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna runa 

XX brak danych FV (100%)  

    Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy 

XX brak danych U1 (50% FV, 
50% U1) 

 

    Udział dębu w 
drzewostanie 

XX brak danych U2 (50% U1, 
50% U2) 

U1 (100%) 

    Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX brak danych FV (100%)  

    Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX brak danych U1 (25% FV, 
75% U1) 

 

    Wiek drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu) 

XX brak danych FV (50% FV, 
50% U1) 

 

   Szanse  XX brak danych U1 (50% FV,  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 

zachowa
nia 
siedliska 

50% U1) 

    Gatunki     

Przeplatka maturna 
Hypodryas maturna 
(=Euphydryas 
maturna) 

6
1
6
9 

 Parametr
y 
populacji 

względna 
liczebność 

XX brak danych XX (100%)  Mała 
powierzchnia 
siedliska oraz 
brak informacji 
nt liczebności 
populacji w 
obszarze 
wskazują na 
ocenę U1 
niezadowalając
ą 

    izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych FV (100%)  

   Parametr
y 

powierzchnia XX brak danych U1 (100%) U1 (100%) 

   siedliska 
gatunku 

liczba miejsc do 
rozrodu 

XX brak danych U1 (100%)  

    dostępność bazy 
pokarmowej 
gąsienic 

XX brak danych U1 (100%)  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

   Szanse 
zachowa
nia 
gatunku 

 XX brak danych FV (100%)  

Modraszek telejus 
Maculinea teleius 
(=Phengaris teleius) 

6
1
7
7 

 Parametr
y 
populacji 

względna 
liczebność 

XX brak danych FV (100%) 
 

 Duża liczba 
stanowisk, 
dostępność 
rośliny 
żywicielskiej i 
jej duże 
zagęszczenie, 
wysoka 
liczebność 
populacji 
pozwalają 
ocenić dla 
wszystkich 
płatów stan 
ochrony jako 
właściwy FV 
(dla kilku 
płatów stopień 
zarośnięcia 
stanowiska 
oceniono jako 
U1) 

    izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych FV (100%)  

   Parametr
y 
siedliska 

powierzchnia XX brak danych FV (100%) FV (FV 80% 
U1 20%) 

    
gatunku 

liczba miejsc do 
rozrodu 

XX brak danych FV (FV 80%, 
U1 20%) 

 

    stopień 
zarośnięcia 
stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

XX brak danych FV (FV 80%, 
U1 20%) 

 

    dostępność bazy 
pokarmowej 
gąsienic 

XX brak danych FV (100%)  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

   Szanse 
zachowa
nia 
gatunku 

 XX brak danych FV (FV 80%, 
U1 20%) 

 

Czerwończyk 
nieparek Lycaena 
dispar 

1
0
6
0 

 Parametr
y 
populacji 

względna 
liczebność 

XX brak danych XX (100%)  Brak danych o 
liczebności 
populacji oraz 
powierzchni 
siedliska 
właściwego dla 
gatunku 
(szczaw 
lancetowaty) 
powoduje 
ocenę XX 

    izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych FV (100%)  

   Parametr
y 

powierzchnia XX brak danych XX (100%)  

   siedliska 
gatunku 

liczba miejsc do 
rozrodu 

XX brak danych XX (100%) XX (100%) 

    stopień 
zarośnięcia 
stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

XX brak danych XX (100%)   

    dostępność bazy 
pokarmowej 
gąsienic 

XX brak danych XX (100%)   

   Szanse  XX brak danych XX (100%)   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

 
 

zachowa
nia 
gatunku 

Modraszek nausitous 
Maculinea nausithous 
(=Phengaris 
nausithous) 

6
1
7
9 

 Parametr
y 
populacji 

względna 
liczebność 

XX brak danych FV (100%)  Duża liczba 
stanowisk, 
dostępność 
rośliny 
żywicielskiej i 
jej duże 
zagęszczenie, 
wysoka 
liczebność 
populacji 
pozwalają 
ocenić dla 
wszystkich 
płatów stan 
ochrony jako 
właściwy FV 
(dla kilku 
płatów stopień 
zarośnięcia 
stanowiska 
oceniono jako 
U1)  

    izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych FV (100%)  

   Parametr
y 

powierzchnia XX brak danych FV (100%)  

   siedliska 
gatunku 

liczba miejsc do 
rozrodu 

XX brak danych FV (FV 80%, 
U1 20%) 

FV (FV 80%, 
U1 20%) 

    stopień 
zarośnięcia 
stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

XX brak danych FV (FV 80%, 
U1 20%) 

 

    dostępność bazy 
pokarmowej 
gąsienic 

XX brak danych FV (100%)  

   Szanse 
zachowa

 XX brak danych FV (FV 80%, 
U1 20%) 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

nia 
gatunku 

Przeplatka aurinia 
Euphydryas 
(Eurodryas, 
Hypodryas) aurinia 

1
0
6
5 

 Parametr
y 
populacji 

względna 
liczebność 

XX brak danych XX (100%)  Mimo dużej 
powierzchni 
siedliska 
zagęszczenie 
rośliny 
pokarmowej 
jest niewielkie 
na wszystkich 
płatach; 
izolacja 
populacji jest 
duża a szanse 
zachowania nie 
do końca znane 
ze względu na 
chów wsobny; 
stopień 
zarośnięcia jest 
duży na 
większości 
płatów 

    izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych U2 (100%)  

   Parametr
y 

powierzchnia XX brak danych FV (100%)  

   siedliska 
gatunku 

liczba miejsc do 
rozrodu 

XX brak danych FV (100%) U1 (100%) 

    stopień 
zarośnięcia 
stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

XX brak danych U1 (FV 30%, 
U1 70%) 

 

    dostępność bazy 
pokarmowej 
gąsienic 

XX brak danych U1 (100%)  

   Szanse 
zachowa
nia 

 XX brak danych U1 (100%)  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

gatunku 

Barczatka kataks 
Eriogaster catax 

1
0
7
4 

 Parametr
y 
populacji 

względna 
liczebność 

XX brak danych XX (100%)  Nieznana jest 
liczebność 
populacji 
(konieczne są 
liczenia 
oprzędów 
wiosną na 
transektach), 
populacja nie 
jest izolowana, 
powierzchnia 
siedliska jest 
duża a szanse 
zachowania 
gatunku także; 
konieczność 
usunięcia 
tarniny z 
powierzchni łąk 
zadecydowała 
o szansie 
zachowania 
gatunku dla 
tych 
powierzchni 
jako U1 

    izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych FV (100%)  

   Parametr
y 

powierzchnia XX brak danych FV (100%) XX 

   siedliska 
gatunku 

ekspozycja 
stanowiska (na 
północy Polski) 

XX brak danych nie dotyczy prawdopodob
nie FV 

   Szanse 
zachowa
nia 
gatunku 

 XX brak danych U1 (FV 60%, 
U1 40%) 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

K
od 
N
at
ur
a 

Stano
wisko 

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/ 
gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Poczwarówka 
zwężona Vertigo 
angustior 

1
0
1
4 

 Parametr
y 
populacji 

zagęszczenie XX brak danych FV (100%)  Mimo dość 
dużej 
liczebności 
populacji na 
stanowiskach, 
populacje te są 
izolowane od 
innych na 
Dolnym Śląsk, 
powierzchnia 
stanowisk jest 
mała, 
występuje 
fragmentacja 
siedlisk 

    struktura wiekowa XX brak danych FV (100%)  

   Parametr
y 

izolacja 
przestrzenna 

XX brak danych U2 (100%) U1 (100%) 

   siedliska 
gatunku 

powierzchnia XX brak danych U1 (100%)  

    malakocenoza XX brak danych XX (100%)  

    stopień 
zarośnięcia 
stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

XX brak danych FV (100%)  

    stopień 
wilgotności 

XX brak danych U1 (100%)  

    fragmentacja 
siedliska 

XX brak danych U1 (100%)  

   Szanse 
zachowa
nia 
gatunku 

 XX brak danych U1 (100%)  

 

 

Na wybranych do badań stanowiskach siedlisk przyrodniczych dokonano oceny szeregu 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. W odniesieniu do każdego z uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny stanu siedlisk 

przyrodniczych, stosując czterostopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający U2 – stan niewłaściwy, zły, XX – 

stan nieznany). 
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Podczas prac terenowych, prowadzonych głównie w sierpniu, przeszukiwano łąki i turzycowiska w obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie 

pod kątem występowania poczwarówki zwężonej. Na łąkach świeżych, trzęślicowych oraz na łąkach niekwalifikujących się jako siedlisko 

przyrodnicze z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej poszukiwano krwiściągu lekarskiego, oraz imagines modraszków, a także stanowisk z 

czarcikęsem łąkowym. We wrześniu kontrolowano stanowiska z czarcikęsem pod kątem występowania łatwo wykrywalnych oprzędów 

przelatki aurini. Na podstawie Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Wołów poszukiwano w drzewostanach wydzieleń z jesionem 

wyniosłym. W sierpniu wytypowano również skupiska tarniny - potencjalne stanowiska dla barczatki kataks, które należy skontrolować 

jesienią lub zimą pod kątem występowania jaj tego motyla. Poszukiwano również szczawiu na łąkach, zwłaszcza w wilgotnych fragmentach 

wzdłuż cieków oraz imagines czerwończyka nieparka. 

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 (GIOŚ 2007−2011). Lokalizację stanowisk 

ustalano przy pomocy urządzeń GPS.  

 

Zgodnie z metodyką monitoringu, dla przelatki aurini analizowano i jeśli było to możliwe ze względu na fenologię gatunku, oceniano 

następujące parametry i wskaźniki: 

Populacja: 

- względna liczebność: stan FV > 3 osobniki na 50 mb transektu; stan U1 1-3 osobniki na 50 mb transektu; stan U2 < 1 osobnik na 50 mb 

transektu; 

- izolacja przestrzenna: stan FV < 1000 m; stan U1 1000-2000 m; stan U2 > 2000 m; 

Siedlisko: 

- powierzchnia stanowiska: stan FV > 2 ha; stan U1 1-2 ha; stan U2 < 1 ha, 

- liczba dogodnych miejsc do rozrodu: stan FV > 2 oprzędy na 500 m2; stan U1 1-2 oprzędy na 500 m2; stan U2 < 1 oprzęd na 500 m2, 

- stopień zarośnięcia stanowiska przez drzewa i krzewy: stan FV < 10 %; stan U1 10-30 %; stan U2 > 30 %, 

- dostępność bazy pokarmowej gąsienic (zagęszczenie rośliny żywicielskiej): stan FV > 50 osobników na 25 m2; stan U1 20 – 50 osobników na 

25 m2; stan U2 < 20 osobników na 25 m2. 

 

Zgodnie z sugestiami autorów opracowujących metodykę monitoringu dla przelatki aurinii, metodyką tę można zaadaptować na potrzeby 

monitoringu trzech kolejnych gatunków: dla modraszka telejusa i nausitousa oraz dla czerwończyka nieparka (dla przeplatki maturny nie 

opracowano dotychczas wytycznych do monitoringu): 
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Populacja: 

- względna liczebność: stan FV > 3 osobniki na 50 mb transektu; stan U1 1-3 osobniki na 50 mb transektu; stan U2 < 1 osobnik na 50 mb 

transektu; 

- izolacja przestrzenna: stan FV < 1000 m; stan U1 1000-2000 m; stan U2 > 2000 m; 

Siedlisko: 

- powierzchnia stanowiska: stan FV > 2 ha; stan U1 1-2 ha; stan U2 < 1 ha, 

- stopień zarośnięcia stanowiska przez drzewa i krzewy: stan FV < 10%; stan U1 10-30%; stan U2 > 30%, 

- dostępność bazy pokarmowej gąsienic (zagęszczenie rośliny żywicielskiej): stan FV > 50 osobników na 25 m2; stan U1 20 – 50 osobników na 

25 m2; stan U2 < 20 osobników na 25 m2. 

 

Zgodnie z metodyką monitoringu, dla barczatki kataks analizowano i jeśli było to możliwe ze względu na fenologię gatunku, oceniano 

następujące parametry i wskaźniki: 

Populacja: 

- względna liczebność: stan FV > 21 gniazd/transekt; stan U1 11-20 gniazd/transekt; stan U2 < 10 gniazd/transekt; 

- izolacja przestrzenna: stan FV < 20 km; stan U1 20-50 km; stan U2 > 50 km; 

Siedlisko: 

- udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe: stan FV > 50%; stan U1 20-50%; stan U2 < 20%, 

- ekspozycja stanowiska (wskaźnik brany od uwagę poza województwami południowymi): stan FV S, SW, W; stan U1 NW, SE, teren płaski; U2 
N, NE, E. 
 
Zgodnie z metodyką monitoringu, dla poczwarówki zwężonej analizowano i jeśli było to możliwe ze względu na fenologię gatunku, oceniano 

następujące parametry i wskaźniki: 

Populacja: 

- zagęszczenie: stan FV > 10 osobników/m2; stan U1 < 10 osobników/ m2 > 1 osobnik/ m2; U2, jeżeli w próbach trafiają się tylko pojedyncze 

osobniki (<1 osobnik/ m2); XX brak danych, 

- struktura wiekowa: stan FV obecne osobniki dojrzałe a osobniki młode stanowią > 25% ogółu; stan U1 osobniki młode stanowią < 25% 

ogółu; stan U2 obecne tylko nieliczne stare osobniki albo puste muszle i brak młodych; stan XX brak danych, 

Siedlisko: 
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- powierzchnia potencjalnego stanowiska: stan FV nie zmienia się lub rośnie; stan U1 zmalała nie więcej niż 30%; stan U2 zmalała o więcej niż 

30%; stan XX brak danych, 

- stopień zarośnięcia: stan FV < 40%; stan U1 40-70%; stan U2 > 70%; stan XX brak danych, 

- stopień wilgotności: stan FV co najmniej 80% powierzchni siedliska kwalifikuje się według skali z tab. 1 jako 2. Miejsce wilgotne-grunt 

wyraźnie wilgotny, lecz woda nie pojawia się przy stąpnięciu i/lub 3. Miejsce mokre-woda pojawia się przy stąpnięciu; stan U1 80% 

powierzchni stanowiska lub więcej kwalifikuje się według skali z tab. 1 jako: 4. Miejsce bardzo mokre-widoczna zalegająca woda, ale jej 

głębokość nie przekracza 5 cm; oraz przypadki, które nie kwalifikują się jako FV, U2 i XX (wilgotność zaburzona lub zmienna (mozaika)-

większa część stanowiska charakteryzuje się podmokłym i wilgotnym podłożem i ściółką, ale część zalana wodą lub przesuszona; stan U2 80% 

powierzchni stanowiska lub więcej kwalifikuje się według skali z tab. 1 jako: 1. Miejsce suche-podłoże i ściółka przesuszone 5. Miejsce 

znajdujące się pod powierzchnią wody-głębokość wody ponad 5 cm, 

- fragmentacja siedliska: stan FV siedlisko na stanowisku nie pofragmentowane, jednorodny płat; stan U1 siedlisko w niewielkim stopniu 

pofragmentowane i/lub uruchomione procesy prowadzące do fragmentacji i/lub ich początkowa faza; stan U2 siedlisko na stanowisku 

pofragmentowane (np. kilka niewielkich płatów szuwarów, podmokłych i wilgotnych łąk); XX brak danych. 

  

4. ANALIZA ZAGROŻEŃ 

Siedliska przyrodnicze 

L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1
. 

6120 
Ciepłolubne 
śródlądowe 

stanowisko 
1 

 K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie murawy krzewami w wyniku naturalnego 
rozwoju roślinności i braku użytkowania [PS, SF2] 

                                                           
2

 Oznaczeniami w klamrach podano informację, dla jakiego parametru oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych odnosi się zidentyfikowany rodzaj 
zagrożenia:  
 [PS] – powierzchnia siedliska, [SF] – struktura i funkcja, [SS] – szanse zachowania siedliska; dla gatunków: [P] – populacja, [S] – siedlisko, [SG] – szanse 
zachowania gatunku 
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L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

murawy 
napiaskowe 
(Koelerion 
glaucae) 

  stanowisko 
2 

K02 Ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie murawy krzewami w wyniku naturalnego 
rozwoju roślinności i braku użytkowania (PS, SF) 

2
. 

6410 
Zmiennowilgot
ne  

stanowisko 
2, 4, 5, 6, 
8,9,10 

K02 Ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania (PS, SF) 

 łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

stanowisko 
1,3,7 

 K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania (PS, SF) 

  stanowisko 
2, 4, 5, 6, 
8, 9,10 

I01 Obce gatunki 
inwazyjne 

 inwazja nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea, 
spowodowana zarzuceniem użytkowania (SF) 

  stanowisko 
1, 3, 4, 7 

 I01 Obce gatunki inwazyjne inwazja nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea, 
spowodowana zarzuceniem użytkowania (SF) 

  stanowisko 
10 

B01 Zalesianie terenów 
otwartych 
 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

istniejące – uprawa dębu i świerka założona na 
dawnej łące trzęślicowej (PS), potencjalne: 
zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania (PS, SF) 

3
. 

6430 
Ziołorośla 
górskie 
(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 
nadrzeczne 

stanowisko  
1, 2 

 J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie. 

Zmiany stosunków wodnych, związane głównie z 
osuszaniem terenu i melioracjami powodować 
mogą zaburzenia w strukturze siedliska. 
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L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

(Convolvuletali
a sepium) 

4
. 

6510 Niżowe i 
górskie łąki 
świeże  

stanowisko  
5, 6, 7 

K02 Ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania (PS, SF) 

 użytkowane 
ekstensywnie  

stanowisko  
1, 2, 3, 4, 8 

 K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania (PS, SF) 

 (Arrhenatherio
n elatioris) 

stanowisko  
5, 6, 7 

I01 Obce gatunki 
inwazyjne 

I01 Obce gatunki inwazyjne inwazja nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea, 
spowodowana zarzuceniem użytkowania (SF 

  stanowisko  
1, 2, 3, 4, 8 

 I01 Obce gatunki inwazyjne inwazja nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea, 
spowodowana zarzuceniem użytkowania (SF) 

  stanowisko  
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

 A02 Zmiana sposobu uprawy Zagrożeniem jest zaprzestanie obecnego 
ekstensywnego użytkowania rolniczego łąk z 
siedliskami oraz zamiana na inne rodzaje 
użytkowania. Intensyfikacja użytkowania łąk, 
intensywne nawożenie, lub zamiana na grunty orne 
(PS, SF) 

5
. 

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

stanowisko 
1 

 J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie. 

Zmiany stosunków wodnych, związane głównie z 
osuszaniem terenu i melioracjami powodować 
mogą zaburzenia w strukturze siedliska. 
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L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

incanae, olsy 
źródliskowe) 

6
. 

9170 Grąd 
środkowoeuro
pejski i 
kontynentalny 
(Galio-
carpinetum, 
Tilio-
Carpinetum) 

stanowisko 
1 

 J03.01 Zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliska 

Zbyt mała ilość martwych lub obumierających 
drzew może powodować zubażanie różnorodności 
biologicznej siedliska i ujednolicanie jego struktury 
przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicznych 
bezkręgowców. 
 

    B02.01 Odnawianie lasu po 
wycince (nasadzenia) 

Wprowadzanie gatunków obcych siedliskowo (tj. 
świerk) w zabiegach odnowieniowych może 
powodować zubażanie różnorodności biologicznej 
siedliska i ujednolicanie jego struktury pionowej i 
przestrzennej. Wprowadzanie gatunków obcych 
siedliskowo, takich jak świerk (SF). 

7
. 

9190 Kwaśne 
dąbrowy 
(Quercion 
robori-
petraeae) 

stanowisko 
1, 2, 3, 4 

J03.01 Zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliska 

J03.01 Zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliska 

Zagrożenie istniejące – zbyt duży udział sosny i 
świerka w drzewostanie powoduje zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska. 
Zagrożenie potencjalne - zbyt mała ilość martwych 
lub obumierających drzew może powodować 
zubażanie różnorodności biologicznej siedliska i 
ujednolicanie jego struktury przestrzennej oraz 
zanik siedlisk saproksylicznych bezkręgowców. 

    B02.01 Odnawianie lasu po 
wycince (nasadzenia) 

Wprowadzanie gatunków obcych siedliskowo (tj. 
świerk) oraz nadmierne promowanie sosny w 
zabiegach odnowieniowych może powodować 
zubażanie różnorodności biologicznej siedliska i 
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L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

ujednolicanie jego struktury pionowej i 
przestrzennej.  

Gatunki zwierząt 

L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1
. 

1014 
Poczwarówka 
zwężona 
Vertigo 
angustior 

2,3,4 K02 Ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

Zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania grozi zanikiem 
siedliska gatunku. 

    J02.05 Modyfikowanie 
funkcjonowania wód  

Na etapie opracowywania projektu planu zadań 
ochronnych nie było możliwości rozpoznania 
wpływu budowy stopnia wodnego Malczyce na 
stosunki wodne na siedliska gatunku. Dlatego po 
wybudowaniu stopnia wodnego Malczyce, należy 
monitorować wpływ tego przedsięwzięcia na 
poziom wód, który może się zmieniać w zależności 
od poziomu piętrzenia (S). 

2
. 

6177 

Modraszek 

telejus 

Maculinea 

teleius 

(=Phengaris 

teleius) 

1,3,4,5,7  K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

Zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania może 
powodować zanik siedliska gatunku (S) 
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L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

3
. 

6179 

Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

1,3,4,5,7  A02 Zmiana sposobu uprawy  

 

Intensyfikacja użytkowania łąk, intensywne 
nawożenie, lub zamiana na grunty orne powodują 
znaczną śmiertelność wśród jaj i gąsienic (S)  

  2,6,9,10,12
,14,15,16, 
17 

K02 Ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja 

 Zarastanie ekspansywnymi bylinami i krzewami w 
wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje roślinę 
żywicielską gatunku – krwiściąg lekarski (S) 

  9,10 I01 Obce gatunki 
inwazyjne 

 Inwazja nawłoci późnej Solidago gigantea, 
spowodowana zarzuceniem użytkowania (S) 

  8 B01 Zalesianie terenów 
otwartych 

 Łąka został zalesiona, następnie płat zasiedlony 
przez bobry – nastąpiła w sposób naturalny zamiana 
stosunków wodnych (S) 

  8,11,13  K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

Zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania może 
powodować zanik siedliska gatunku (S) 

4
. 

1065 
Przeplatka 
aurinia 
Euphydryas 
(Eurodryas, 
Hypodryas) 
aurinia 

6,12,14,15,
16,17 

K02 Ewolucja 
biocenotyczna, sukcesja 

 Zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania grozi zanikiem 
siedliska gatunku (S) 

  6,12,14,15,
16,17 

A03 Koszenie/ścinanie 
trawy 

 Zbyt częste i przedwczesne koszenie z usuwaniem 
czarcikęsu eliminuje roślinę żywicielską gatunku 
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L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

(zagrożenie dla parametru populacja P) 

  6,12,14,15,
16,17 

 J02 Spowodowane przez 
człowieka zmiany stosunków 
wodnych  

Na etapie opracowywania projektu planu zadań 
ochronnych nie było możliwości rozpoznania 
wpływu budowy stopnia wodnego Malczyce na 
stosunki wodne na siedliska gatunku. Dlatego po 
wybudowaniu stopnia wodnego Malczyce, należy 
monitorować wpływ tego przedsięwzięcia na 
poziom wód, który może się zmieniać w zależności 
od poziomu piętrzenia (S). 

  6,12,14,15,
16,17 

K05 Depresja genetyczna 
u zwierząt  

 Populacja jest mocno izolowana (P), chów wsobny 
może doprowadzić do wymarcia populacji, 
zagrożenie dla parametru szanse zachowania 
gatunku SG) 

  11,13  K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania (S) 

5
. 

6169 
Przeplatka 
maturna 
Hypodryas 
maturna 
(Euphydryas 
maturna) 

1  B02.02 Wycinka lasu Wycinka lasu z udziałem jesionu powoduje 
zmniejszenie dostępności głównej rośliny 
żywicielskiej i uniemożliwia rozwój motyla.(S,P) 

  1  B03 Eksploatacja lasu bez 
odnawiania 

Nieodnawianie siedliska bogatego w jesion 
spowoduje zmniejszenie dostępności głównej 
rośliny żywicielskiej i uniemożliwia rozwój 
motyla.(S) 

  1 K04.03 Zawleczenie 
choroby (patogeny 

 Zagrożenie pośrednie, związane jest z 
występowaniem i możliwością nasilenia choroby 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

114 

 

 

L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

mikrobowe) silnie limitującej jesion (chorobowe zamieranie 
jesionu). Ze względu na niski udział jesionu w 
ogólnej strukturze drzewostanów nasilenie choroby 
może silnie negatywnie oddziaływać na populacje 
przeplatki poprzez redukcję głównego gatunku 
żywicielskiego gąsienic tego gatunku, choroba 
jesionów (S) 

6
. 

1060 
Czerwończyk 
nieparek  
Lycaena dispar 

1  K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

Zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami 
w wyniku zarzucenia użytkowania może 
powodować zanik siedliska gatunku (S) 

7
. 

1074 Barczatka 
kataks  
Eriogaster 
catax 

1,2,3,4,5,7,
8,9,10,11, 
14 (12, 13, 
15 – 
częściowo 
w granicy 
obszaru, 
większość 
poza 
granicą 

J03.01 Zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliska 

 Usunięcie lub trwałe uszkodzenie zakrzaczeń 
okrajkowych, czyżni ze śliwą tarniną zniszczy 
siedlisko gatunku. Usuwanie tarniny z miedz i 
przydroży (S,P) 

    A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 

 

Stosowanie substancji chemicznych i in. stanowić 
może  zagrożenie dla siedlisk gatunku 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pół 
uprawnych. Nierozważne stosowanie środków 
ochrony roślin, zarówno chwastobójczych jak i 
owadobójczych (wykonywanie oprysków przy 
silnym wietrze lub przypadkowe lub umyślne 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

115 

 

 

L
p
. 

Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowisk

a 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

opryskiwanie zakrzewień rosnących na miedzach), 
może powodować śmiertelność gąsienic (w 
przypadku oprysków wykonanych w okresie od 
początku kwietnia do połowy czerwca) lub 
zamieranie roślin żywicielskich - tarniny i głogów. 

 

Najważniejszym zagrożeniem dla łąk świeżych, trzęślicowych oraz dla motyli jest zarówno zarzucenie tradycyjnego, ekstensywnego 

użytkowania gruntów, jak i zbyt intensywna gospodarka kośna. Niektóre płaty łąk trzęślicowych zaczęto kosić dopiero w 2007 roku przy 

wdrażaniu programu „Zieloni Kosynierzy. Rewitalizacja czynnych przyrodniczo łąk na Dolnym Śląsku”. Łąki stopniowo zarastają krzewami 

tarniny (Prunus spinosa), kruszyny (Frangula alnus), róży (Rosa sp.), gruszy (Pyrus sp.). W niektórych fragmentach pojawia się jeżyna (Rubus 

sp.), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos) oraz gatunki inwazyjne jak nawłoć późna (Solidago gigantea). Zbyt intensywne i zbyt 

wczesne koszenie łąk trzęślicowych będzie z kolei powodować usuwanie czarcikęsu - rośliny pokarmowej wraz z żerującymi na liściach 

gąsienicami.  

Motylom zagraża również intensywne nawożenie przylegających pól powodujące eutrofizację siedlisk łąkowych, a także zamiana na grunty 

orne i zalesianie – łąki trzęślicowe w północno-wschodniej części obszaru zostały zalesione m.in. dębem, modrzewiem. Z kolei łąki 

przylegające do granicy obszaru w południowo-wschodniej części, będące siedliskiem poczwarówki zwężonej, zostały w części zalesione 

świerkiem i dębem, a na działkach przylegających posadzono kilkanaście lat temu brzozę. Łąkom może także zagrażać zaburzenie stosunków 

wodnych z racji położenia jedynie kilkaset metrów od koryta Odry – po oddaniu do eksploatacji stopnia wodnego Malczyce. 

 

Związki przyczynowo – skutkowe między zagrożeniami a najważniejszymi przedmiotami ochrony (6410, 6510) w obszarze 
Zagórzyckie Łąki 
 

Zmiana sposobu użytkowania (przekształcenie w grunty orne lub zalesienie) 

↓ 
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Zniszczenie siedliska lub znaczące przeobrażenie 

↓ 

1. Redukcja powierzchni siedliska i obniżenie tego parametru  
2. Obniżenie perspektywy skutecznej ochrony siedliska 

 

Zmiana sposobu użytkowania (zaprzestanie koszenia) 

↓ 

Rozwój ekspansywnych gatunków traw 

↓ 

Sukcesja wtórna krzewów i drzew 

↓ 

Spadek liczby i liczebności cennych gatunków charakterystycznych siedliska 

↓ 

1. Spadek powierzchni siedliska i obniżenie wartości tego parametru 
2. Pogorszenie wskaźników parametru struktura i funkcja 
3. Obniżenie perspektyw skutecznej ochrony siedliska 

↓ 

Wycofywanie się gatunków charakterystycznych dla siedliska, utrata siedliska 

 

5. CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

Siedliska przyrodnicze 
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Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Stan 
ochron

y 

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

6120 Ciepłolubne 
śródlądowe murawy 
napiaskowe 
(Koelerion galucae) 

stanowisko 
1 

FV utrzymanie murawy w stanie 
niepogorszonym, niedopuszczenie 
do zakrzewienia 

właściwy stan ochrony został osiągnięty, należy utrzymać stan 
niepogorszony - regularne coroczne wykaszanie pozwoli 
utrzymać murawę w stanie niepogorszonym, musi jednak być 
wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe utrzymanie 
gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

 stanowisko 
2 

U1 utrzymanie murawy w stanie 
niepogorszonym, niedopuszczenie 
do zakrzewienia, poprawa stanu 
siedliska poprzez ekstensywne 
użytkowanie łąkarskie 

10 lat, 
regularne coroczne wykaszanie północnej części płatu pozwoli 
utrzymać murawę w stanie niepogorszonym, musi jednak być 
wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe utrzymanie 
gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

6410 
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

stanowisko  
1, 3, 4, 6, 7 

FV / U1 utrzymanie łąki w stanie 
niepogorszonym, utrzymanie 
stanowisk gatunków rzadkich i 
chronionych, niedopuszczenie do 
rozprzestrzeniania się inwazyjnych 
bylin i krzewów, usuwanie 
gatunków obcych geograficznie 

10 lat, 
dla trwałego utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska 
oraz stanowisk gatunków rzadkich i chronionych koszenie 
musi być wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe 
utrzymanie gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

 stanowisko  
2, 5, 8, 9, 
10 

U2 przywrócenie właściwej struktury i 
funkcji siedliska, poprawa 
warunków bytowania gatunków 
rzadkich i chronionych, usunięcie 
zakrzewień, ograniczenie ekspansji 
gatunków inwazyjnych, usuwanie 
gatunków obcych geograficznie 

10 lat, 
już po 5 latach regularnego corocznego wykaszania należy się 
spodziewać znaczącej poprawy stanu siedliska; dla trwałego 
utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska oraz 
stanowisk gatunków rzadkich i chronionych koszenie musi być 
wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe utrzymanie 
gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

6430 Ziołorośla 
górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne 

stanowisko 
1, 2 

FV utrzymanie siedliska w stanie 
niepogorszonym 

właściwy stan ochrony został osiągnięty, należy utrzymać stan 
niepogorszony, 
cel długoterminowy: utrzymanie siedliska w stanie 
niepogorszonym 
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Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Stan 
ochron

y 

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

(Convolvuletalia 
sepium) 

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

stanowisko 
1, 2, 3, 4 

FV utrzymanie łąki w stanie 
niepogorszonym, utrzymanie 
stanowisk gatunków rzadkich i 
chronionych, niedopuszczenie do 
rozprzestrzeniania się inwazyjnych 
bylin i krzewów, usuwanie 
gatunków obcych geograficznie 

5 lat, dla trwałego utrzymania właściwej struktury i funkcji 
siedliska oraz stanowisk gatunków rzadkich i chronionych 
koszenie musi być wykonywane stale; cel długoterminowy: 
trwałe utrzymanie gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

 stanowisko 
5, 6, 7 

U2 przywrócenie właściwej struktury i 
funkcji siedliska, poprawa 
warunków bytowania gatunków 
rzadkich i chronionych, usunięcie 
zakrzewień, ograniczenie ekspansji 
gatunków inwazyjnych, usuwanie 
gatunków obcych geograficznie 

10 lat, po 5 latach regularnego corocznego wykaszania należy 
się spodziewać znaczącej poprawy stanu siedliska; dla 
trwałego utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska 
oraz stanowisk gatunków rzadkich i chronionych koszenie 
musi być wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe 
utrzymanie gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

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

stanowisko 
1 

FV utrzymanie siedliska w stanie 
niepogorszonym i umożliwienie 
jego naturalnego rozwoju 

30 lat (wykracza poza okres obowiązywania planu), 
po 10 latach nastąpi poprawa struktury wiekowej 
drzewostanu, nie będzie to jeszcze jednak w pełni dojrzałe 
zbiorowisko leśne; cel długoterminowy: utrzymanie siedliska 
w stanie niepogorszonym i umożliwienie jego naturalnego 
rozwoju 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 
kontynentalny 
(Galio-carpinetum, 

stanowisko 
1 

U1 zwiększenie ilości martwego 
drewna, poprawa struktury 
drzewostanu, będącego obecnie w 
stadium odnawiania się, poprawa 

30 lat (wykracza poza okres obowiązywania planu), 
po 5 latach nieusuwania ilość martwego drewna zwiększy się, 
po 10 latach nieingerencji w strukturę drzewostanu nastąpi jej 
poprawa (w aspekcie wiekowym), nie będzie to jeszcze jednak 
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Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Stan 
ochron

y 

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

Tilio-Carpinetum) struktury gatunkowej drzewostanu w pełni dojrzałe zbiorowisko leśne; cel długoterminowy: 
trwałe zapewnienie właściwej struktury i składu gatunkowego 
drzewostanu, bez gatunków obcych siedliskowo, o 
zróżnicowanej strukturze wiekowej, z odpowiednią ilością 
martwego drewna 

9190 Kwaśne 
dąbrowy (Quercion 
robori-petraeae) 

stanowisko 
1, 2 

U1 poprawa struktury gatunkowej 
drzewostanu, obecnie 
zdominowanego przez sosnę 

30 lat (wykracza poza okres obowiązywania planu), 
po 10 latach usuwania sosny i pozostawiania podrastających 
dębów struktura gatunkowa drzewostanu poprawi się, nie 
będzie to jeszcze jednak w pełni dojrzałe zbiorowisko leśne. 
Cel długoterminowy: trwałe zapewnienie właściwej struktury i 
składu gatunkowego drzewostanu, bez gatunków obcych 
siedliskowo, o zróżnicowanej strukturze wiekowej, z 
odpowiednią ilością martwego drewna 

 stanowisko 
1, 2, 3, 4 

U1, FV zwiększenie ilości martwego 
drewna 

30 lat (wykracza poza okres obowiązywania planu), 
po 5 latach nieusuwania ilość martwego drewna zwiększy się; 
cel długoterminowy: trwałe zapewnienie właściwej struktury i 
składu gatunkowego drzewostanu, bez gatunków obcych 
siedliskowo, o zróżnicowanej strukturze wiekowej, z 
odpowiednią ilością martwego drewna 

Gatunki zwierząt 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 
ochro

ny 
Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

1014 Poczwarówka 
zwężona Vertigo 
angustior  
 

stanowisko 
2,3,4 

U1 ochrona zachowawcza 
siedlisk gatunku, 
uzupełnienie stanu wiedzy 
nt. populacji i siedlisk 

Na obecnym etapie brak wystarczającej wiedzy umożliwiającej 
wnioskowanie o poprawieniu stanu ochrony gatunku w przyszłości. 
Na stanowiskach gatunku nie ma niekorzystnych zmian związanych 
z sukcesją naturalną, konieczne są badania uzupełniające 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 
ochro

ny 
Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

gatunku pozwalające wnioskować nt liczebności populacji poczwarówki; 
stanowiska wydają się przesuszone – parametr ten jest 
niewystarczająco rozpoznany (należy uzupełnić informacje nt 
poziomu wody w kolejnych latach - czy zmienia się on, czy jest w 
miarę stabilny). 

6177 Modraszek 
telejus  
Maculinea teleius 
(=Phengaris teleius) 
6179 Modraszek 
nausitous Maculinea 
nausithous 
(=Phengaris 
nausithous) 

stanowisko 
3,4,5,7,11, 
13,14,16,17 

FV utrzymanie łąki w stanie 
niepogorszonym, 
niedopuszczenie do 
rozprzestrzeniania się 
inwazyjnych bylin i krzewów 
poprzez koszenie, 
uzupełnienie stanu wiedzy 
nt. rozmieszczenia i 
zagęszczenia populacji 
gatunków 

5 lat, 
dla trwałego utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska 
koszenie musi być wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe 
utrzymanie gospodarki kośnej w obrębie siedliska; na 
powierzchniach zarastających krzewami, należy je wykarczować. 

 stanowisko 
1,2,6,8,9,10,1
2,15 

U1 przywrócenie właściwej 
struktury i funkcji siedliska, 
ograniczenie ekspansji 
gatunków inwazyjnych 
poprzez wykarczowanie 
krzewów i koszenie łąk, 
uzupełnienie stanu wiedzy 
nt. rozmieszczenia i 
zagęszczenia populacji 
gatunków 

10 lat, już po 5 latach regularnego corocznego wykaszania należy się 
spodziewać znaczącej poprawy stanu siedliska; dla trwałego 
utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska oraz stanowisk 
gatunków rzadkich i chronionych koszenie musi być wykonywane 
stale; cel długoterminowy: trwałe utrzymanie gospodarki kośnej w 
obrębie siedliska; na powierzchniach zarastających krzewami, należy 
je wykarczować. 

1065 Przeplatka 
aurinia Euphydryas 
(Eurodryas, 

stanowisko 
11, 
13,14,16,17 

FV / 
U1 

utrzymanie łąki w stanie 
niepogorszonym, 
niedopuszczenie do 

10 lat, 
dla trwałego utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska 
koszenie musi być wykonywane stale; cel długoterminowy: trwałe 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 
ochro

ny 
Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

Hypodryas) aurinia 
 

rozprzestrzeniania się 
inwazyjnych bylin i krzewów 

utrzymanie gospodarki kośnej w obrębie siedliska 

 stanowisko 
6,12,15 

U1 przywrócenie właściwej 
struktury i funkcji siedliska, 
ograniczenie ekspansji 
gatunków inwazyjnych 

10 lat, już po 5 latach regularnego corocznego wykaszania należy się 
spodziewać znaczącej poprawy stanu siedliska; dla trwałego 
utrzymania właściwej struktury i funkcji siedliska oraz stanowisk 
gatunków rzadkich i chronionych koszenie musi być wykonywane 
stale; cel długoterminowy: trwałe utrzymanie gospodarki kośnej w 
obrębie siedliska, na stanowisku 6,8,10 nie występuje przeplatka 
aurinia, ale być może przywrócenie właściwego stanu ochrony i 
pojawienie się czarcikęsu pozwoli motylowi zasiedlić te stanowiska 
w perspektywie wieloletniej; zwiększenie zagęszczenia roślin 
pokarmowych pozwoli poprawić wskaźniki dla siedliska 

6169 Przeplatka 
maturna  
Hypodryas maturna 
(=Euphydryas 
maturna) 

stanowisko 1 U1 ochrona zachowawcza 
powierzchni z jesionem, 
zwiększenie udziału jesionu 
w lasach na tym terenie 
zapewniające dostęp do 
rośliny pokarmowej w 
następnych dziesięcioleciach, 
uzupełnienie stanu wiedzy 
nt. liczebności populacji 
gatunku 
 

30 lat (wykracza poza okres obowiązywania planu), 
znaczny udział jesionu w drzewostanie oraz dostępność rośliny 
pokarmowej w przyszłości (konieczne nowe nasadzenia) pozwoli 
osiągnąć stan właściwy w perspektywie długoterminowej. 

1074 Barczatka 
kataks Eriogaster 
catax  

stanowiska 
1,2 oraz 
potencjalne 
3,4,5,7,8,9,10,
11,14 

XX, 
praw
dopo
dobni
e FV 

ochrona zachowawcza 
powierzchni z tarniną 

5 lat, należy utrzymać krzewy tarniny, z wyjątkiem pojedynczych 
krzewów zarastających łąki trzęślicowe, zaniechanie stosowania 
pestycydów oraz wypalania pozwolą zachować właściwy stan 
siedliska dla barczatki kataks; konieczne jest uzupełnienie stanu 
wiedzy o liczebności populacji i weryfikacja stanowisk potencjalnych 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 
ochro

ny 
Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

1060 Czerwończyk 
nieparek  
Lycaena dispar  

stanowisko 1 XX ograniczanie sukcesji na 
łąkach poprzez koszenie 
wpłynie na populację 
pozytywnie 

5 lat 
konieczne jest uzupełnienie informacji nt populacji nieparka w 
obszarze 

 

Cele działań ochronnych na obszarze Zagórzyckie Łąki to: 

- utrzymanie powierzchni siedlisk stanowiących przedmioty ochrony; 

- zachowanie lub odtworzenie struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych; 

- zachowanie różnorodności biologicznej związanej z siedliskami, utrzymanie i wzrost liczby gatunków charakterystycznych dla siedliska; 

- ograniczenie udziału ekspansywnych roślin zielnych, gatunków obcych oraz drzew i krzewów na siedliskach nieleśnych, tam gdzie to 

możliwe - ich wyeliminowanie; 

- trwałe zapewnienie form użytkowania sprzyjających zachowaniu właściwego stanu ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych; 

- trwałe zapewnienie właściwej struktury i składu gatunkowego drzewostanu, bez gatunków obcych siedliskowo, o zróżnicowanej strukturze 

wiekowej, z odpowiednią ilością martwego drewna;  

- minimalizacja lub wyeliminowanie czynników pogarszających stan siedlisk; 

Celem działań ochronnych dla bezkręgowców jest utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu ochrony populacjom bezkręgowców i ich 

siedliskom. Obszar obejmuje dwa kompleksy łąk – świeże w części zachodniej oraz trzęślicowe w części wschodniej. Łąki świeże będące 

siedliskiem modraszka telejusa i nausitousa w obszarze, a także populacje tych modraszków są w większości w stanie właściwym FV, dlatego 

konieczne jest utrzymanie tego stanu poprzez stosowanie gospodarki kośnej jak dotychczas. Natomiast łąki trzęślicowe, będące siedliskiem 

dla przeplatki aurinii oraz dla modraszka telejusa i nausitousa są w większości w stanie U1 głównie ze względu na silną sukcesję naturalną – 

zarastanie krzewami kruszyny, tarniny oraz gatunkami inwazyjnymi jak nawłoć późna. Gatunki związane z zadrzewieniami jak przeplatka 

maturna oraz z zakrzewieniami jak barczatka kataks wymagają ochrony zachowawczej oraz stworzenia bazy pokarmowej w kolejnych latach 

(nowe nasadzenia jesionu, nowe odradzające się samoistnie stanowiska z czyżniami).  

 

MODUŁ C 
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6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

 
Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

6120  Działania obligatoryjne 

Ciepłolubne 
śródlądowe 
murawy  

1
. 

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

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/5;  
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 275. 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 

napiaskowe 
(Koelerion 
glaucae) 

2
. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe 
trwałych użytków zielonych 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/5;  
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 275. 

Przez cały okres 
realizacji planu 

0,4/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 

 Działania fakultatywne 

 3
. 

Utrzymanie 
gospodarki 
kośnej 

Koszenie działek 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 złoże np.: w stogi lub zebrane 
w baloty). Nie należy kosić od 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/5;  
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 275. 

Stale, 
Pierwszy pokos 
do 15 czerwca 

1/ha /rok 
(przy 
jednym 
pokosie) 

Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy

3
. 

                                                           
3
 Właściciel lub posiadacz obszaru 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, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z 
zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku takich przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 
2000. Odnosi się do wszystkich wpisów „Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy”. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

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 wszystkich 
użytkowanych działek z siedliskiem, 
co 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 działek 
nie częściej niż co trzeci rok). Przy 
działkach małych do 5,0 ha możliwy 
stały wypas całoroczny. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

Wykaszanie niedojadów po 
15 września. 
Dla wszystkich powyższych 
sposobów użytkowania. Przy 
pracach melioracyjnych 
i konserwacyjnych zachowanie co 
najmniej 50% roślinności w rowach 
i ciekach. Zachowanie zadrzewień 
i zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, 
cieków. Nawożenia poniżej 60 kg 
N/ha/rok bez stosowania gnojowicy 
i gnojówki, ścieków, osadów 
ściekowych i dosiewania nasion 
traw. Niestosowanie środków 
ochrony roślin poza mazaczami 
herbicydowymi do usuwania roślin 
inwazyjnych obcych geograficznie. 
Dopuszcza się włókowanie 
i wałowanie całej 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. 

 
4
. 

Usuwanie 
nalotu drzew i 
krzewów 

Przywracanie właściwego stanu 
siedliska: usunięcie w okresie od 
1 października do 31 marca nalotu 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/5;  

2014-2015 lub 
przed 
rozpoczęciem 

2/ha Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

drzew i krzewów w płatach siedliska 
następnie użytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub 
pastwiskowe 

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 275. 

użytkowania,  
prace w okresie 
od 1 października 
do 31 marca 

podstawie 
umowy. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 5
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/5;  
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 275. 

- - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

6410 
Zmiennowilgotn
e łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

6
. 

Zaniechanie stosowania poprawek i uzupełnień w 
nasadzeniach leśnych 

stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 186/1 
(oddz. leśne 313 -o, -s, -
t, -w, -x). 

  Nadleśnictwo 
Wołów 

7
. 

Wykaszanie i utrzymanie w miarę możliwości 
fragmentów łąk wokół istniejących podtopień 

stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 186/1 
(oddz. leśne 313 -o, -s, -
t, -w, -x). 

W trakcie 
obowiązywania 
PZO 

0,5/ha Nadleśnictwo 
Wołów 

Działania obligatoryjne 

8
. 

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

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 3: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 

 9
. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe 
trwałych użytków zielonych 

Przez cały okres 
realizacji planu 

0,4/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

241, 236, 233, 232, 
235/2; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3; 
stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 217, 
216/1, 298/2, 325; 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3, 297, 328; 
stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
274/7; 

 Działania fakultatywne 

 1
0
. 

Usunięcie 
zakrzaczeń z 
powierzchni 
łąkowej 

Usunięcie zakrzaczeń oraz 
inwazyjnych gatunków obcych z 
powierzchni łąkowej w terminie od 
1 listopada do 15 marca, 
wywiezienie biomasy poza obszar 
siedliska; jeśli wśród krzewów 
będzie przeważać tarnina można 
usuwać krzewy na przełomie 

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 6: Obr. 

do 15 marca rok 
po zatwierdzeniu 
PZO, 
jeśli wyniki 
monitoringu 
wykażą złą ocenę 
wskaźnika 
ekspansja 

2-3 /ha Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

sierpnia/września, gdy barczatka 
będzie w stadium poczwarki 
w ściółce. 

Zagórzyce, dz. ew. 
298/2, 325; 
stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246. 

krzewów i 
podrostu drzew, 
ponowić zabieg 

 

1
1
. 

Koszenie: 
pierwszy pokos 
nie później niż 
do 25 lipca 
(eliminowanie 
nawłoci), drugi 
pokos do 25 
września 

Dwukrotne koszenie działek 
z siedliskiem w terminach: pierwszy 
pokos do 25 lipca (eliminowanie 
nawłoci), drugi pokos po 
25 września z usunięciem biomasy 
poza teren siedliska w ciągu 14 dni 
od skoszenia. Nie należy kosić od 
zewnątrz płata do środka, koszenie 
na wysokości 10-15 cm. 

stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
274/7. 

stale 2/ha /rok 
(przy dwóch 
pokosach) 
 

Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 

1
2
. 

Koszenie raz w 
roku od 10 
czerwca do 10 
lipca 

Wykaszanie od 10 czerwca do 
10 lipca; jeśli warunki pogodowe 
nie pozwalają wykosić w tym 
terminie, należy to zrobić 
w najbliższym możliwym terminie. 
Siano należy zebrać i wywieźć poza 
obszar siedliska, bez nawożenia. 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 3: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 236, 233, 232, 
235/2; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3; 

stale 0,2 /ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 217, 
216/1, 298/2, 325; 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3; 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1
3
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 3: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 236, 233, 232, 
235/2; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3; 
stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 217, 218, 
216/1, 298/2, 325; 

- - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3, 297, 328; 
stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
274/7; 
stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
186/1 (oddz. leśne 313 -
o, -s, -t, -w, -x). 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1
4
. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
nt. 
siedlisk/gatunk
ów 

Inwentaryzacja szczegółowa oraz 
ocena możliwości regeneracyjnych 
łąki trzęślicowej; szczegółowe 
określenie rozmieszczenia i 
zagęszczenia populacji motyli – 
modraszka telejusa i nausitousa 
oraz przeplatki aurinii 

stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
186/1 (oddz. leśne 313 -
o, -s, -t, -w, -x). 

2014-2016 2 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

6430 

Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

Ziołorośla 
górskie 
(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 

1
5
. 

Ochrona 
zachowawcza 

Nienaruszanie stanu, nienaruszanie 
stosunków wodnych 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
184/1; 
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/8, 278/13. 

stale  Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

nadrzeczne  Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

 
(Convolvuletalia 
sepium) 

1
6
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
przyrodniczego 
w obszarze 

należy włączyć w granice obszaru 
działki dz. ew. 28/318, 29/1, 30 

stanowisko 3 poza 
obszarem, nieobjęte 
planem: Obr. Zagórzyce, 
dz. ew. 28/318, 29/1, 
30. 

jednorazowo - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

6510 

Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

 Niżowe i 
górskie 

Działania obligatoryjne 

łąki świeże 
użytkowane 
ekstensywnie  

1
7
. 

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

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/2, 187/5, 192/1; 
stanowisko 2: Obr. 
Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 184, 185, 267, 186, 
187; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 200, 201, 
202, 203, 204, 205/4, 
205/5, 287, 207/1, 324, 
325, 326, 327, 286, 272, 
273, 275, 276, 278, 279, 
210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 
220, 222, 223, 226, 
224/1, 225, 227, 228; 
Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
229 (c.d. stanowiska 
poza obszarem, przy 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 

(Arrhenatherion 
elatioris) 

1
8
. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe 
trwałych użytków zielonych 

Przez cały okres 
realizacji planu 

0,4/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

132 

 

 

Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

granicy, nie objęty 
planem: Obr. Rataje, dz. 
ew. 324, 323/2); 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/2, 278/3, 278/4; 
stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/5, 278/8, 278/13, 
230; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(c.d stanowiska poza 
obszarem, przy granicy, 
nie objęty planem: Obr. 
Rataje, dz. ew. 322, 
323/1); 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1; 
stanowisko 8: Obr. 
Prawików, dz. ew. 197, 
198, 199, 201/1. 

 Działania fakultatywne 

 1
9
. 

Utrzymanie 
rolniczego 
użytkowania 
łąki 

Koszenie działek 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 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/2, 187/5, 192/1; 
stanowisko 2: Obr. 
Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 184, 185, 186, 187, 

Przez cały okres 
realizacji planu 

2/ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

(siano przed usunięciem powinno 
być złoże 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 wszystkich 
użytkowanych działek z siedliskiem, 
co 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 

267; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 200, 201, 
202, 203, 204, 205/4, 
205/5, 287, 207/1, 
323/2, 324, 325, 326, 
327, 286, 272, 273, 275, 
276, 278, 279, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 222, 
223, 226, 224/1, 225, 
227, 228, Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/2, 278/3, 278/4; 
stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/5, 278/8, 278/13, 
230; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3; 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1; 
stanowisko 8: Obr. 
Prawików, dz. ew. 197, 
198, 199, 201/1. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

nie częściej niż co trzeci rok). Przy 
działkach małych do 5,0 ha możliwy 
stały wypas całoroczny. 
Wykaszanie niedojadów po 
15 września. 
Dla wszystkich powyższych 
sposobów użytkowania. Przy 
pracach melioracyjnych 
i konserwacyjnych zachowanie co 
najmniej 50% roślinności w rowach 
i ciekach. Zachowanie zadrzewień 
i zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, 
cieków. Nawożenia poniżej 60 kg 
N/ha/rok bez stosowania gnojowicy 
i gnojówki, ścieków, osadów 
ściekowych i dosiewania nasion 
traw. Niestosowanie środków 
ochrony roślin poza mazaczami 
herbicydowymi do usuwania roślin 
inwazyjnych obcych geograficznie. 
Dopuszcza się włókowanie 
i wałowanie całej 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. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

 2
0
. 

Usuwanie 
nalotu drzew i 
krzewów 

Przywracanie właściwego stanu 
siedliska: usunięcie w okresie od 
1 października do 31 marca nalotu 
drzew i krzewów w płatach siedliska 
następnie użytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub 
pastwiskowe 

stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/5, 278/8, 278/13, 
230; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3; 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1; 

2014-2015 lub 
przed 
rozpoczęciem 
użytkowania,  
prace w okresie 
od 1 października 
do 31 marca 

2/ha Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 2
1
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
187/2, 187/5, 192/1; 
stanowisko 2: Obr. 
Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 184, 185, 267, 186, 
187; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 200, 201, 
202, 203, 204, 205/4, 
205/5, 287, 207/1, 324, 
325, 326, 327, 286, 272, 
273, 275, 276, 278, 279, 
210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 
220, 222, 223, 226, 
224/1, 225, 227, 228; 
Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
229 (c.d. stanowiska 

- - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

poza obszarem, przy 
granicy, nie objęty 
planem: Obr. Rataje, dz. 
ew. 324, 323/2); 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/2, 278/3, 278/4; 
stanowisko 5: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/5, 278/8, 278/13, 
230; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(c.d stanowiska poza 
obszarem, przy granicy, 
nie objęty planem: Obr. 
Rataje, dz. ew. 322, 
323/1); 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1; 
stanowisko 8: Obr. 
Prawików, dz. ew. 197, 
198, 199, 201/1. 

  Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 2
2
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
przyrodniczego 
w obszarze 

Należy zmienić granicę obszaru, 
włączając w całości działki z 
siedliskiem 6510, tworzące ciągłość 
z płatami 3,6. 

działki w całości (aż do 
drogi): Obr. Rataje, dz. 
ew. 204, 324, 323/2, 
323/1, 322 (na 
przedłużeniu 

jednorazowo - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

stanowiska 3 i 6). 

*91E0 

Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

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

2
3
. 

Ochrona 
zachowawcza 

Zachowanie siedliska bez ingerencji 
poza przypadkami wynikającymi z 
bezpieczeństwa, nienaruszanie 
stosunków wodnych, pozostawianie 
martwych drzew leżących i 
stojących 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 167, 
168, 170/1, 172, 184/1, 
187/5, 192/1, 196/1, 
197, 198; Obr. Rataje, 
dz. ew. 193, 194, 195. 

stale - Starostwo 
Powiatowe w 
Wołowie, 
właściciele lub  
użytkownicy 
gruntów z 
siedliskiem. 

  

  Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 2
4
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
przyrodniczego 
w obszarze 

Należy zmienić granicę obszaru 
włączając działki z siedliskiem 91E0 

stanowisko 2 poza 
obszarem, nie objęte 
planem: Obr. Zagórzyce, 
dz. ew. 32/3, 28/318, 
29/1, 30, 46/318, 31/1, 
31/2, 31/3 oddz. leśne 
319 -m, -n, -o. 

jednorazowo - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

9170  
Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

Grąd 
środkowoeurop
ejski i 
kontynentalny 
(Galio-

2
5
. 

Ochrona 
zachowawcza 

Utrzymanie siedliska w obszarze, 
zachowanie naturalnego 
odnowienia należy pozostawiać na 
miejscu wydzielające się martwe 
drewno leżące i stojące 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 373, 
358/319, 359/319, 
oddz. leśny 319b. 

stale - Nadleśnictwo 
Wołów, 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

carpinetum, 
Tilio-
Carpinetum) 

 

9190 
Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

 Kwaśne 
dąbrowy 
(Quercion 
robori-petraeae) 

2
6
. 

Zmniejszenie 
udziału sosny 
w 
drzewostanie, 
zwiększenie 
udziału dębu 

Utrzymanie gospodarki leśnej 
z rębniami złożonych. Eliminacja 
sosny (można pozostawić do 20% 
obecnego drzewostanu sosnowego) 
z pozostawieniem podrastającego 
pod nią drzewostanu liściastego. 
Wskazane odnowienia rodzimym 
gatunkiem dębu. 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
369/313, 296/1, 244, 
245/313 (oddz. leśne 
313 -b, -c, -d, -f, -h, -i, -j, 
-k, -l). 

10 lat od roku 
zatwierdzenia 
PZO 

- Nadleśnictwo 
Wołów 

 2
7
. 

Zmniejszenie 
udziału sosny 
w 
drzewostanie 

Usunięcie (w ramach planowanej 
gospodarki leśnej) sosny z 
drzewostanu (pozostawić można 
ok. 20% obecnego drzewostanu 
sosnowego) i niepromowanie 
sosny. Pozostawienie 
podrastającego drzewostanu 
brzozowo-dębowego. 

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
360/319, 216/1, 238/3, 
297 (oddz. leśny 312Aa). 

10 lat od roku po 
zatwierdzeniu 
PZO 

- Nadleśnictwo 
Wołów 

 

 2
8
. 

Ochrona 
zachowawcza 

Utrzymanie obecnego składu 
gatunkowego drzewostanu, rębnia 
tylko przerębowa lub gniazdowa, 
zalesiać później rodzimym 
gatunkiem dębu; zachować 
naturalne odnowienia drzewostanu; 
należy pozostawiać na miejscu 
martwe drewno leżące i stojące 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
369/313, 296/1, 244, 
245/313 oddz. leśne 
313 -b, -c, -d, -f, -h, -i, -j, 
-k, -l; 
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 

stale - Nadleśnictwo 
Wołów, 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

 360/319, 216/1 oddz. 
leśny 312Aa; 
stanowisko 3: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
359/319 oddz. leśny 
319b; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 373; 
Obr. Prawików, dz. ew. 
707 oddz. leśne 319 -f, -
g, -h. 

 2
9
. 

Usunięcie 
nasadzeń 
świerka 

Usunięcie (w ramach planowanej 
gospodarki leśnej) nasadzeń 
świerka wprowadzonego w 
prześwitach 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
369/313, 296/1, 244, 
245/313 oddz. leśne 
313 -b, -c, -d, -f, -h, -i, -j, 
-k, -l; 

w roku po 
zatwierdzeniu 
PZO 

 Nadleśnictwo 
Wołów 

 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 3
0
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO na 35% 
powierzchni siedliska 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
369/313, 296/1, 244, 
245/313 (oddz. leśne 
313 -b, -c, -d, -f, -h, -i, -j, 
-k, -l). 
stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
360/319, 216/1, 238/3, 
297 (oddz. leśny 312Aa). 
stanowisko 3: Obr. 

- 1-2 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

Zagórzyce, dz. ew. 
359/319 oddz. leśny 
319b; 

 Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

6177 Modraszek 
telejus 
Maculinea 
teleius 
(=Phengaris 
teleius) 
 
 

3
1
. 

Zaniechanie stosowania poprawek i uzupełnień w 
nasadzeniach leśnych 

stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 186/1 
(oddz. leśne 313 -o, -s, -
t, -w, -x). 

  Nadleśnictwo 
Wołów 

3
2
. 

Wykaszanie i utrzymanie w miarę możliwości 
fragmentów łąk wokół istniejących podtopień 

stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 186/1 
(oddz. leśne 313 -o, -s, -
t, -w, -x). 

W trakcie 
obowiązywania 
PZO 

0,5/ha 
Nadleśnictwo 
Wołów 

Działania obligatoryjne 

3
3
. 

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

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 199, 
198, 197;  
stanowisko 3: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
192/1, 187/5, 187/2; 
Obr. Rataje, dz. ew. 198, 
199; 
stanowisko 4: Obr. 
Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 182, 183, 184, 185; 
stanowisko 5: Obr. 
Rataje, dz. ew. 200, 225; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229, 
278/3; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(część poza obszarem: 
Obr. Rataje, dz. 323/1); 
stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
274/7;  
stanowisko 11: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 13: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3; 
stanowisko 16: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 217, 
216/1; 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

stanowisko 17: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

6179 
Modraszek 
nausitous 
Maculinea 
nausithous 
(=Phengaris 
nausithous) 

3
4
. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe, 
pastwiskowe trwałych użytków zielonych 

 Przez cały okres 
realizacji planu 

0,4/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 

 Działania fakultatywne 

 

3
5
. 

Utrzymanie 
rolniczego 
użytkowania 
łąki 

Koszenie działek 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 złoże np.: w stogi lub zebrane 
w baloty). Nie należy kosić od 
zewnątrz płata do środka, 
koszeniena wysokości 10-15 cm. 
Korzystne byłoby stosowanie 
kosiarki listwowej lub o podobnej 
technologii koszenia. 
Pozostawianie 10-20% powierzchni 
niewykaszanej wszystkich 
użytkowanych działek z siedliskiem, 
co roku w innym miejscu, w tym 2-3 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 199, 
198, 197;  
stanowisko 3: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
192/1, 187/5, 187/2; 
Obr. Rataje, dz. ew. 198, 
199; 
stanowisko 4: Obr. 
Rataje, dz. ew. 182, 183, 
184, 185; 
stanowisko 5: Obr. 
Rataje, dz. ew. 200, 225; 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229, 
278/3; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3; 

Przez cały okres 
realizacji planu 

2/ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

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 działek 
nie częściej niż co trzeci rok). Przy 
działkach małych do 5,0 ha możliwy 
stały wypas całoroczny. 
Wykaszanie niedojadów po 
15 września. 
Dla wszystkich powyższych 
sposobów użytkowania. Przy 
pracach melioracyjnych 
i konserwacyjnych zachowanie co 
najmniej 50% roślinności w rowach 
i ciekach. Zachowanie zadrzewień 
i zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, 

stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce 239/4. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

cieków. Nawożenia poniżej 60 kg 
N/ha/rok bez stosowania gnojowicy 
i gnojówki, ścieków, osadów 
ściekowych i dosiewania nasion 
traw. Niestosowanie środków 
ochrony roślin poza mazaczami 
herbicydowymi do usuwania roślin 
inwazyjnych obcych geograficznie. 
Dopuszcza się włókowanie 
i wałowanie całej 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. 

 

3
6
. 

 Koszenie co 
roku z 
pozostawienie
m 50 %, po 15 
września 

Wykaszanie raz w roku 
z pozostawieniem 50% powierzchni 
po 15 września, z zebraniem siana 
i wywiezieniem go poza teren 
siedliska, bez nawożenia, wysokość 
koszenia 10-15 cm. 

stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3; 
stanowisko 16: Obr. 

stale 2 /ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 218, 217, 
216/1; 
stanowisko 17: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

 

3
7
. 

Usunięcie 
zakrzaczeń i 
podrostów 
drzew z 
powierzchni 
łąkowej 

Przywracanie właściwego stanu 
siedliska: usunięcie zakrzaczeń oraz 
inwazyjnych gatunków obcych z 
powierzchni łąkowej w terminie od 
1 listopada do 15 marca, 
wywiezienie biomasy poza obszar 
siedliska; jeśli wśród krzewów 
będzie przeważać tarnina można 
usuwać krzewy na przełomie 
sierpnia/września, gdy barczatka 
będzie w stadium poczwarki 
w ściółce.  

stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3; 
stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 

Do 15 marca rok 
po zatwierdzeniu 
PZO 

2 /ha  Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 

3
8
. 

Koszenie: 
pierwszy pokos 
nie później niż 
do 25 lipca 
(eliminowanie 
nawłoci), drugi 
pokos do 25 
września 

Dwukrotne koszenie działek 
z siedliskiem w terminach: pierwszy 
pokos do 25 lipca (eliminowanie 
nawłoci), drugi pokos po 
25 września z usunięciem biomasy 
poza teren siedliska w ciągu 14 dni 
od skoszenia. Nie należy kosić od 
zewnątrz płata do środka, koszenie 
na wysokości 10-15 cm. 

stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
274/7. 

stale 2/ha /rok 
(przy dwóch 
pokosach) 
 

Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 
3
9
. 

Koszenie raz w 
roku od 10 
czerwca do 10 

Wykaszanie od 10 czerwca do 
10 lipca; jeśli warunki pogodowe 
nie pozwalają wykosić w tym 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 3: Obr. 

stale 0,2 /ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

lipca terminie, należy to zrobić 
w najbliższym możliwym terminie. 
Siano należy zebrać i wywieźć poza 
obszar siedliska, bez nawożenia. 

Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 236, 233, 232, 
235/2; 

podstawie 
umowy. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 

4
0
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

stanowisko 1: Obr. 
Prawików, dz. ew. 199, 
198, 197;  
stanowisko 3: Obr. 
Prawików, dz. ew. 
192/1, 187/5, 187/2; 
Obr. Rataje, dz. ew. 198, 
199; 
stanowisko 4: Obr. 
Rataje, dz. ew. 178, 180, 
181, 182, 183, 184, 185; 
stanowisko 5: Obr. 
Rataje, dz. ew. 200, 225; 
stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 7: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229, 
278/3; 
stanowisko 9: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 32/3 
(część poza obszarem: 
Obr. Rataje, dz. 323/1); 
stanowisko 10: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 

- - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

274/7;  
stanowisko 11: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242; 
stanowisko 13: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4; 
stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3; 
stanowisko 16: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 217, 
216/1; 
stanowisko 17: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

4
1
. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
nt. 
siedlisk/gatunk

Inwentaryzacja szczegółowa oraz 
ocena możliwości regeneracyjnych 
łąki trzęślicowej; szczegółowe 
określenie rozmieszczenia i 

stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
186/1  
oddz. leśne 313 -o, -s, -t, 

2014-2016 2 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

ów zagęszczenia populacji motyli – 
modraszka telejusa i nausitousa  

-w, -x. 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 

4
2
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
gatunku w 
obszarze 

należy włączyć w granice obszaru 
działki dz. ew. 173, 322 

stanowisko 2: Obr. 
Rataje, dz. ew. 173 i 
częściowo droga: Obr. 
Rataje, dz. ew. 243; 
przedłużenie 
stanowiska 9: Obr. 
Rataje, dz. ew. 322; 
 
 

jednorazowo - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1060 

Czerwończyk 
nieparek 
Lycaena dispar 

Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

 4
3
. 

Poprawa warunków siedliskowych gatunku poprzez 
ochronę czynną siedliska przyrodniczego 6410 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
238/3; 
Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
239/2, 239/3, 239/4, 
240, 241, 297 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel 
lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 4
4
. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
nt populacji i 
siedliska 
gatunku 

Konieczne jest określenie względnej 
liczebności populacji 
 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
238/3; 
Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
239/2, 239/3, 239/4, 

jednorazowo 
(maj-sierpień) 

1,5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem  
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

240, 241, 297 

 
Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

1065  Działania obligatoryjne 

Przeplatka 
aurinia 
Euphydryas 
(Eurodryas 
Hypodryas) 
aurinia 

4
5
. 

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

stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 11: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 
stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242;  
stanowisko 13: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4;  
stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3;  
stanowisko 16: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 218, 217, 
216/1; 
stanowisko 17: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 4
6
. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe, 
pastwiskowe trwałych użytków zielonych 

Przez cały okres 
realizacji planu 

0,4/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

 Działania fakultatywne 

 4
7
. 

3. Koszenie: 
pierwszy pokos 
nie później niż 
do 25 lipca 
(eliminowanie 
nawłoci), drugi 
pokos po 25 
września 

wykaszanie dwa razy w roku (cel – 
wyeliminowanie nawłoci) z 
zebraniem siana i wywiezieniem go 
poza obszar siedliska, bez 
nawożenia, wysokość 10-15 cm 

stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246. 

stale 2 /ha /rok 
(przy dwóch 
pokosach) 
 

Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 4
8
. 

4. Koszenie co 
roku z 
pozostawienie
m 50 %, po 15 
września 

wykaszanie raz w roku połowy 
działki, z zebraniem siana i 
wywiezieniem go poza obszar 
siedliska, bez nawożenia, wysokość 
koszenia pow. 10-15 cm 

stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242;  
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 240, 
239/2, 239/3, 239/4;  
stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3;  
stanowisko 16: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 218, 217, 
216/1; 
stanowisko 17: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
216/1, 238/3. 

stale 0,2 /ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 4
9

5. Koszenie raz 
w  roku od 10 

wykaszanie od 10 czerwca do 10 
lipca; jeśli warunki pogodowe nie 

stanowisko 11: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 248; 

stale 0,2 /ha /rok Właściciel lub 
posiadacz 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

. czerwca do 10 
lipca 

pozwalają skosić wtedy, należy to 
zrobić w najbliższym możliwym 
terminie. Siano należy zebrać i 
wywieźć poza obszar siedliska; bez 
nawożenia. 

stanowisko 13: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 198, 
241, 232, 233, 236; 
Stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
235/2. 

obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 5
0
. 

7. Usunięcie 
zakrzaczeń i 
podrostów 
drzew z 
powierzchni 
łąkowej 

usunięcie zakrzaczeń z powierzchni 
łąkowej od 1 listopada do 15 marca 
(tarniny na stanowisku 12 najlepiej 
usunąć na przełomie 
sierpnia/września gdy barczatka 
kataks jest w formie poczwarki w 
ściółce; jesienią i zimą na gałęziach 
tarniny znajdują się jaja barczatki) 

stanowisko 6: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 246; 
stanowisko 12: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
251/2, 251/3, 251/4, 
242;  
stanowisko 14: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
239/2, 239/3; 
stanowisko 15: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
234/2, 234/3, 235/2, 
235/3;  
stanowisko 16: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
231/2, 231/3, 218, 217, 
216/1. 

Do 15 marca rok 
po zatwierdzeniu 
PZO 

2 /ha  Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 

5
1
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
186/1  
oddz. leśne 313 -o, -s, -t, 
-w, -x. 

 1-2/rok  

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

 5
2
. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
nt populacji i 
siedliska 
gatunku 

Inwentaryzacja szczegółowa oraz 
ocena możliwości regeneracyjnych 
łąki trzęślicowej; szczegółowe 
określenie rozmieszczenia i 
zagęszczenia populacji motyli – 
modraszka telejusa i nausitousa  

stanowisko 8: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
186/1  
oddz. leśne 313 -o, -s, -t, 
-w, -x. 

2014-2016 2 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

6169  
Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

Przeplatka 
maturna 
Hypodryas 
maturna 
(=Euphydryas 
maturna ) 

5
3
. 

Ochrona 
zachowawcza 

pozostawienie jesionu w 
drzewostanie 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
396/313; oddz. leśny 
313a. 

stale - Nadleśnictwo 
Wołów, 
sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 5
4
. 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji i siedliska 
gatunków 

stanowisko 1: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
396/313; oddz. leśny 
313a. 

 1 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 5
5
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
gatunku w 
obszarze 

należy włączyć w granice obszaru 
działki dz. ew. 30,46/318 
(potencjalne stanowisko przeplatki 
maturny, a także siedlisk 91E0 – łęg) 

stanowisko 2, przy 
granicy obszaru, nie 
objęte planem: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 30, 
46/318. 

- - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem  

1074 Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

Barczatka 5 12. Ochrona Utrzymanie w ostoi czyżni i Cały obszar Natura 2000 Stale - Użytkownicy 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

kataks 
Eriogaster catax 

6
. 

zachowawcza okrajkowych, ciepłolubnych zarośli 
ze śliwą tarniną jako siedlisk 
gatunku 

gruntów 
położonych na 
obszarze 
Natura 2000 
 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 5
7
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

Cały obszar Natura 2000 - - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 5
8
. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
na temat 
populacji i 
siedliska 
gatunków 

Wskazane jest określenie względnej 
liczebności populacji na podstawie 
liczenia oprzędów gąsienic, a także 
weryfikacja stanowisk 
potencjalnych. 
 

Cały obszar Natura 2000 jednorazowo 
(kwiecień-maj) 

3 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 5
9
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
gatunku w 
obszarze 

Należy włączyć w granice obszaru 
działki dz. ew. będące potencjalnym 
stanowiskiem barczatki kataks 

stanowisko 12: Obr. 
Prawików, dz. ew. 429; 
stanowisko 15: Obr. 
Prawików, dz. 710, 496. 

jednorazowo - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1014 Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

Poczwarówka Działania obligatoryjne 

zwężona 
Vertigo 
angustior 

6
0
. 

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

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229; 
stanowisko 3: Obr. 

Przez cały okres 
realizacji planu 

 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

Rataje, dz. ew. 228; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1. 

 6
1
. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe 
trwałych użytków zielonych 

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 228; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1. 

Przez cały okres 
realizacji planu 

0,4/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru. 

 Działania fakultatywne 

 6
2
. 

Koszenie dwa 
razy w roku, od 
czerwca do 15 
września, lub 
wypas do 0,5 
DJP/ha; 
pozostawienie 
do 10 % 
powierzchni 
niekoszonej 

Użytkować łąki i turzycowiska jak 
dotychczas, ekstensywnie nie 
dopuszczając do zarośnięcia przez 
krzewy 

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 228; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1. 

stale  2/ha/rok Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 
umowy. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 6
3
. 

Monitoring 
administracyjn
y 

należy monitorować stan 
wdrażanych działań w 3, 6 i 9 roku 
obowiązywania PZO 

stanowisko 2: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 229; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 228; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 

- - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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Przedmiot 
ochrony 

Kod i nazwa 

Działania ochronne 

N
r
  

Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn
y za wykonanie 

278/1. 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 6
4
. 

Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
na temat 
populacji i 
siedliska 
gatunków 

Konieczne jest określenie stanu 
siedliska (wilgotność, 
malakocenoza) oraz poszukiwanie 
nowych stanowisk, które 
prawdopodobnie na tym terenie 
występują. 

Określenie stanu 
siedliska: stanowisko 2: 
Obr. Zagórzyce, dz. ew. 
229; 
stanowisko 3: Obr. 
Rataje, dz. ew. 228; 
stanowisko 4: Obr. 
Zagórzyce, dz. ew. 
278/1; 
poszukiwanie nowych 
stanowisk – łąki świeże i 
obrzeża łąk 
trzęślicowych. 

Jednorazowo 
(wiosna, jesień) 

3 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 6
5
. 

Zwiększenie 
powierzchni 
siedliska 
gatunku w 
obszarze 

Konieczne jest włączenie 
stanowiska nr 1 tuż przy granicy 
obszaru – jest tam obecnie 
najliczniejsza populacja ślimaka. 

stanowisko 1 poza 
obszarem, przy granicy, 
nie objęte planem: Obr. 
Prawików, dz. ew. 496, 
502/3. 

Jednorazowo - Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 

Łąki świeże i trzęślicowe powinny być zagospodarowane jako trwałe, ekstensywne użytki zielone. Dopuszczalny jest wypas na łąkach świeżych, 

niedopuszczalne jest wprowadzanie zabudowy, stosowanie orki, stosowanie środków ochrony roślin (poza mazaczami herbicydowymi), 

podsiewanie mieszanek traw. Przy pracach na użytkach zielonych nie należy używać sprzętu powodującego zniszczenie górnych warstw gleby. 

Nie należy na łąkach stosować nawozów (poza łąkami świeżymi gdzie dopuszczono ograniczone nawożenie) i innych substancji chemicznych 

powodujących eutrofizację siedlisk przyrodniczych. Nie należy zalesiać żadnych fragmentów nieużytkowanych obecnie gruntów rolnych w 
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granicach obszaru. Nie należy lokalizować żadnych składowisk śmieci, odpadów, gruzu. Koszenie należy wykonywać w sposób nieniszczący runi 

roślinnej i pokrywy glebowej. Ścięta biomasa powinna być usunięta lub złożona w stogi w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie.  

 

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże należy kosić w podanych dla danego siedliska terminach w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy 

glebowej, nie więcej niż dwa razy w roku, przy wysokości koszenia 10-15 cm ze względu na liczne gniazda Myrmica niezbędne do rozwoju 

modraszków. Należy pozostawiać określone dla danego siedliska powierzchnie łąki nieskoszonej, za każdym razem w innym fragmencie. Ze 

względu na gąsienice modraszków żerujące w główkach kwiatowych krwiściągu w lipcu i sierpniu, optymalne terminy koszenia to: do 10 czerwca 

oraz po 15 września. Jednak takie rozwiązanie nie wydaje się być konieczne, gdyż dotychczasowe użytkowanie zapewnia właściwy stan ochrony 

modraszkom. Dodatkowo koszenie przed 10 czerwca przed wysypaniem się nasion większości roślin zielnych na łąkach nie sprzyja zachowaniu 

różnorodności gatunkowej tego siedliska, natomiast koszenie po 15 września zmniejsza wartość pozyskanego siana.  

Łąki trzęślicowe należy kosić raz w roku lub raz na dwa lata, po 15 września. Ze względu na przeplatkę aurinię, koszenie powinno być 

ograniczone do okresu 2 lub nawet 3 letniego, ale ostatnie doświadczenia na Zagórzyckich Łąkach pokazują, że łąki te będące w 

niewłaściwym stanie ochrony przez ostatnie lata, szybko zarastają krzewami (głównie kruszyna, tarnina) i gatunkami inwazyjnymi (nawłoć 

późna) i tracą swój charakter. Dlatego zaleca się je kosić co roku, ale zawsze po 15 września, na wysokości 10-15 cm, aby ochronić przed 

zniszczeniem oprzędy zimujących u podstawy czarcikęsu gąsienic przelatki aurini. Niektóre fragmenty zgodnie z zaleceniami dla siedlisk 

będzie można kosić co 2 lata naprzemiennie, jeśli wyniki monitoringu wykażą zadowalający stan siedliska po 5 latach koszenia corocznego. 

Dodatkowo, w miarę potrzeb, należy usuwać nalot krzewów na ich powierzchni. 

7. USTALENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

ocena 
stanu 

zachowania 
siedliska 

6120 

powierzchnia 
siedliska 

Nie podlega zmianom 
lub zwiększa się 

 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, maj-sierpień; 

rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dz. ew. 275 
N 

51o15’53,41’’ 
E 16o32’35,5’’ 

 
N 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 / 1 
termin 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

struktura i 
funkcje 

Obce 
gatunki inwazyjne /brak 

wraz z wykonaniem 
dokumentacji 

fitosocjologicznej 
siedliska 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

51o15’53,94’’ 
E 16o32’32,82’’ 

 
N 

51o15’54,84’’ 
E 16o32’33,22’’ 

 
N 

51o15’54,69’’ 
E 16o32’33,5’’ 

 
N 

51o15’54,19’’ 
E 16o32’33,57’’ 

 
N 

51o15’53,88’’ 
E 16o32’34,26’’ 

 
N 51o15’54,5’’ 
E 16o32’35,66’’ 

 
N 51o15’56’’ 

E 16o32’36,1’’ 
 

N 
51o15’55,88’’ 

E 16o32’36,43’’ 

Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych /brak, ew. 1 
gatunek pojedynczo 

 

ekspansja drzew i 
krzewów / do 10% i w 

rozproszeniu 

Struktura 
przestrzenna 

płatów muraw /mozaika 
ze zbior. murawowymi 

Corynephorion lub 
Nardion 

perspektywy 
ochrony 

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub 

doskonałe, nie przewiduje 
się znacznego 
oddziaływania 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

czynników zagrażających 

ocena 
stanu 

zachowania 
siedliska 

6410 

powierzchnia 
siedliska 

Nie podlega zmianom 
lub zwiększa się 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

wraz z wykonaniem 
dokumentacji 

fitosocjologicznej 
siedliska 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, czerwiec – sierpień; 

rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

1. dz. ew. 248: 
N 

51o15’36,07’’ 
E 16o33’11,58’’ 

 
N 

51o15’36,81’’ 
E 16o33’11,74’’ 

 
N 

51o15’34,87’’ 
E 16o33’19,3’’ 

 
N 

51o15’33,93’’ 
E 16o33’19,19’’ 

 
2. dz. ew. 241: 

N 
51o15’25,86’’ 

E 16o33’27,06’’ 
 

N 
51o15’32,23’’ 
E 16o33’30,9’’ 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 /1 termin 
struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne 
/ gatunki 

charakterystyczne dla zw. 
Molinion liczne (>5) i w 

znacznym pokryciu, liczne 
gat. wyróżniające 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew / łączne 

pokrycie w transekcie <5% 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych / brak lub 
gatunki ekspansywne o 

niewielkim pokryciu 
(<10%) 

Obce gatunki inwazyjne / 
brak lub pojedyncze 
osobniki gatunków o 

niskim stopniu 
inwazyjności 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska / brak 

fragmentacji lub 
fragmentacja nieznaczna 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

Gatunki dominujące / 
współpanują gatunki 

typowo łąkowe i płaty 
siedliska bogate 

gatunkowo 

 
N 

51o15’32,03’’ 
E 16o33’31,74’’ 

 
N 

51o15’25,69’’ 
E 16o33’27,78’’ 

 
3. dz. ew. 

231/3: 
N 

51o15’22,11’’ 
E 16o33’13,08’’ 

 
N 

51o15’22,27’’ 
E 16o33’14,73’’ 

 
N 

51o15’16,52’’ 
E 16o33’19,07’’ 

 
N 

51o15’16,22’’ 
E 16o33’16,99’’ 

 
4. dz. ew. 

Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko w 
transekcie /80% i więcej 

Martwa materia 
organiczna / średnia <2 

cm 

Zachowanie płatów 
lokalnie typowych /> niż 

70% płatów lokalnie 
typowych 

perspektywy 
ochrony 

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub 

doskonałe, nie przewiduje 
się znacznego 

oddziaływania czynników 
zagrażających 

ocena 
ogólna 

brak ocen U2 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

216/1 
N 

51o15’27,47’’ 
E 16o33’58,89’’ 

 
N 

51o15’27,12’’ 
E 16o33’0,16’’ 

 
N 

51o15’21,08’’ 
E 16o33’55,88’’ 

 
N 

51o15’21,64’’ 
E 16o33’54,72’’ 

 
5. dz. ew. 

251/3 i 251/4: 
N 

51o15’31,48’’ 
E 16o33’10,77’’ 

 
N 

51o15’32,32’’ 
E 16o33’11,37’’ 

 
N 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

51o15’29,92’’ 
E 16o33’20,94’’ 

 
N 

51o15’28,87’’ 
E 16o33’20,31’’ 

 
6. dz. ew. 

234/2 i 234/3: 
N 

51o15’19,34’’ 
E 16o33’19,84’’ 

 
N 

51o15’24,61’’ 
E 16o33’22,31’’ 

 
N 

51o15’24,05’’ 
E 16o33’23,67’’ 

 
N 

51o15’18,94’’ 
E 16o33’21,16’’ 

 
7. dz. ew. 

274/7: 
N 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

51o15’23,09’’ 
E 16o32’44,97’’ 

 
N 

51o15’23,89’’ 
E 16o32’45,53’’ 

 
N 

51o15’21,17’’ 
E 16o32’56’’ 

 
N 

51o15’20,12’’ 
E 16o32’55,25’’ 

 
dz. ew. 186/1: 

N 
51o15’43.94’’ 

E 16o33’40,85’’ 
 

N 
51o15’44,36’’ 

E 16o33’40,97’’ 
 

N 
51o15’43,29’’ 

E 16o33’51,49’’ 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

N 
51o15’42,64’’ 
E 16o33’51,4’’ 

 

ocena 
stanu 

zachowania 
siedliska 

6430 

powierzchnia 
siedliska 

Nie zmniejsza się, nie jest 
antropogenicznie 

pofragmentowana 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, maj-sierpień; 

rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

dz. ew. 278/8, 
278/13 

N 
51o15’59,76’’ 

E 16o32’12,07’’ 
 

N 51o16’1,14’’ 
E 16o32’15,35’’ 

 
N 51o16’1,2’’ 

E 16o32’16,17’’ 
 

N 51o16’1,62’’ 
E 16o32’15,34’’ 

 
N 51o16’0,38’’ 
E 16o32’12,5’’ 

 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 /1 
termin 

struktura i 
funkcje 

gatunki dominujące/ 
dominują 

gatunki typowe dla 
siedliska 

naturalność koryta 
rzecznego/ Brak regulacji 

lub ciek 
zupełnie 

zrenaturalizowany 
po dawniejszej 

regulacji 

zniszczenia mechaniczne 
/brak 

perspektywy 
ochrony 

Brak zagrożeń i 
negatywnych trendów. 
Zachowanie siedliska 

w stanie niepogorszonym 
w perspektywie 10-20 lat 

jest niemal pewne 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

ocena 
stanu 
zachowania 
siedliska 
6510 

powierzchnia 
siedliska 

80 – 100% działki 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

wraz z wykonaniem 
dokumentacji 

fitosocjologicznej 
siedliska 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, od 15 maja do 10 

czerwca (przed pierwszym 
pokosem); rozpocząć w 
rok uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

 

1. dz. ew. 
187/5 i 187/2: 

N 
51o15’42,89’’ 
E 16o31’32’’ 

 
N 

51o15’48,09’’ 
E 16o31’38,78’’ 

 
N 

51o15’47,59’’ 
E 16o31’40,26’’ 

 
N 

51o15’42,44’’ 
E 16o31’33,72’’ 

 
2. dz. ew. 

278/2, 278/3, 
278/4: 

N 
51o15’46,89’’ 

E 16o31’58,49’’ 
 

N 
51o15’51,42’’ 
E 16o32’5,99’’ 

Sprawujący 
nadzór nad 
Obszarem 

2 /1 termin 
struktura i 

funkcje 

gatunki dominujące / 
współpanują gatunki 

typowo łąkowe i płaty 
siedliska bogate 

gatunkowo 

gatunki ekspansywne 
roślin zielnych / brak lub 

gatunki w niewielkim 
pokryciu 

gatunki obce inwazyjne / 
brak lub pojedyncze 
osobniki gatunków o 

niskim stopniu 
inwazyjności 

martwa materia 
organiczna / poniżej 2 cm 

mechaniczne zniszczenia / 
do 5% powierzchni 

transektu 

obecność krzewów i 
podrostu drzew / brak lub 

pokrycie do 1%, należy 
uwzględnić także osobniki 
drzew i krzewów w runie 

zachowanie strefy 
ekotonowej / brak 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

165 

 

 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

ekotonu lub w ekotonie 
brak gatunków 
ekspansywnych 

 
N 

51o15’50,18’’ 
E 16o32’6,98’’ 

 
N 

51o15’45,81’’ 
E 16o31’59,11’’ 

 
3. dz. ew. 225, 

224/1 i 220: 
N 

51o15’56,72’’ 
E 16o31’46,23’’ 

 
N 

51o15’59,19’’ 
E 16o31’55,66’’ 

 
N 

51o15’58,42’’ 
E 16o31’56,28’’ 

 
N 51o15’55,7’’ 
E 16o31’46,53’’ 

 
4. dz. ew. 

32/3: 

struktura przestrzenna 
płatów siedliska / brak 

fragmentacji lub 
fragmentacja nieznaczna 

perspektywy 
ochrony 

perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub 

doskonałe, nie przewiduje 
się znacznego 

oddziaływania czynników 
zagrażających 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

N 51o15’3,34’ 
E 16o32’3,66’’ 

 
N 51o15’4,15’’ 
E 16o32’3,73’’ 

 
N 51o15’2,75’’ 
E 16o32’14,26’’ 

 
N 51o15’1,79’’ 
E 16o32’13,98’’ 

 
5. dz. ew. 

278/1: 
N 

51o15’47,22’’ 
E 16o31’50,36’’ 

 
N 

51o15’48,29’’ 
E 16o31’56,72’’ 

 
N 

51o15’47,21’’ 
E 16o31’57,02’’ 

 
N 

51o15’46,14’’ 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

E 16o31’50,74’’ 

ocena 
stanu 

zachowania 
siedliska 

91E0 

powierzchnia 
siedliska 

Nie zmniejsza się, 
nie jest antropogenicznie 

pofragmentowana 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; w 6 
i 9 roku obowiązywania 
planu, maj – sierpień; 

rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

N 51o15’33, 
05’’ 

E 16o31’9,47’’ 
 

N 
51o15’34,39’’ 
E 16o31’9,72’’ 

 
N 

51o15’34,19’’ 
E 16o31’15,7’’ 

 
N 

51o15’34,96’’ 
E 16o31’18,6’’ 

 
N 

51o15’38,61’’ 
E 16o31’21,27’’ 

 
N 

51o15’38,55’’ 
E 16o31’23,08’’ 

 
N 

51o15’34,72’’ 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 /1 
termin 

struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne / 

Kombinacja florystyczna 
typowa dla łęgu 

Gatunki 
dominujące / We 

wszystkich 
warstwach dominują 
gatunki typowe dla 
siedliska, przy czym 

są naturalne stosunki 
ilościowe (nie ma 

dominacji facjalnej) 

Martwe drewno 
/ Zasoby martwego 

drewna odpowiadają 
jakościowo strukturze 

drzewostanu (są obecne 
całe martwe drzewa, a nie 
tylko gałęzie), a ilościowo 

przekraczaj 10% 
zasobności drzewostanu) 

Naturalność koryta 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

rzecznego / Brak regulacji 
lub ciek 
zupełnie 

zrenaturalizowany 
po dawniejszej 

regulacji 

E 16o31’19,26’’ 
 

N 
51o15’33,58’’ 

E 16o31’15,57’’ 
 

Wiek drzewostanu />20% 
udział objętość. 

drzew starszych niż 100 
lat 

Pionowa struktura 
roślinności / Naturalna, 

zróżnicowana 

Naturalne 
odnowienie 

drzewostanu /tak, obfite 

Zniszczenia runa 
i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
/brak 

Inne 
zniekształcenia /brak 

perspektywy 
ochrony 

Brak zagrożeń i 
negatywnych trendów. 
Zachowanie siedliska 

w stanie niepogorszonym 
w perspektywie 10-20 lat 

jest niemal pewne 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

ocena 
stanu 

zachowania 
siedliska 

9170 

powierzchnia 
siedliska 

struktura i 
funkcje 

Nie zmniejsza się, nie jest 
antropogenicznie 

pofragmentowana 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; w 6 
i 9 roku obowiązywania 

planu na 35% powierzchni 
siedliska w terminie maj-
sierpień; rozpocząć w rok 

uchwalenia planu; z 
dokładnym 

wyznaczeniem/weryfikacją 
transektów i punktu 

monitoringu 

dz. ew. 373 
N 

51o15’30,11’’ 
E 16o32’59,84’’ 

 
N 

51o15’29,68’’ 
E 16o33’6,07’’ 

 
N 

51o15’28,54’’ 
E 16o33’7,06’’ 

 
N 

51o15’28,86’’ 
E 16o32’59,46’’ 

 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

0,5 / 1 
termin 

gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy / 
We wszystkich warstwach 
dominują gatunki typowe 

dla siedliska, przy czym 
zachowane są naturalne 

stosunki ilościowe 

udział graba / >10% w 
drzewostanie 

martwe drewno (łączne 
zasoby) />10% miąższości 

żywego drzewostanu 

martwe drewno leżące lub 
stojące >3 m długości i 

>50 cm grubości /> 5 szt. / 
ha 

wiek drzewostanu 
(obecność starodrzewu) 

/>10% udział 
objętościowy drzew 
starszych niż 100 lat 

naturalne odnowienie 
drzewostanu / Tak, z 

udziałem graba obfite, 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

reagujące na luki i 
prześwietlenia 

struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności / 

Zróżnicowana; >50% 
powierzchni pokryte przez 

zwarty drzewostan, 
jednak obecne luki, 

prześwietlenia 

zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna /brak 

inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
/brak 

perspektywy 
ochrony 

Brak zagrożeń i 
negatywnych trendów. 
Zachowanie siedliska w 

stanie niepogorszonym w 
perspektywie 10-20 lat 

jest niemal pewne 

ocena 
stanu 

zachowania 
siedliska 

9190 

powierzchnia 
siedliska 

Nie zmniejsza się, nie jest 
antropogenicznie 

pofragmentowana 

monitoring ogólny 
stanu zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; w 6 
i 9 roku obowiązywania 

planu na 35% powierzchni 
siedliska w terminie 

1. dz. ew. 
369/313: 

N 
51o15’38,59’’ 

E 16o33’35,36’’ 
 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1 / 1 termin 
struktura i 

funkcje 

gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy / 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

We wszystkich warstwach 
dominują gatunki typowe 

dla siedliska, przy czym 
zachowane są naturalne 

stosunki ilościowe 

kwiecień-wrzesień; 
rozpocząć w rok 

uchwalenia planu; z 
dokładnym 

wyznaczeniem/weryfikacją 
transektów i punktu 

monitoringu 

N 
51o15’39,68’’ 

E 16o33’36,27’’ 
 

N 
51o15’36,58’’ 

E 16o33’45,55’’ 
 

N 
51o15’35,42’’ 

E 16o33’44,64’’ 
 

2. dz. ew. 
360/319: 

N 51o15’26’’ 
E 16o33’36,95’’ 

 
N 

51o15’25,32’’ 
E 16o33’38,36’’ 

 
N 

51o15’19,81’’ 
E 16o33’32,52’’ 

 
N 

51o15’20,84’’ 
E 16o33’30,93’’ 

udział dębu w 
drzewostanie />70% 

udział sosny w 
drzewostanie /<10% 

martwe drewno (łączne 
zasoby) />10% miąższości 

żywego drzewostanu 

martwe drewno leżące lub 
stojące >3 m długości i 

>50 cm grubości /> 5 szt. / 
ha 

naturalne odnowienie 
dębu / Liczniejsze niż 

pojedyncze 

struktura pionowa i 
przestrzenna drzewostanu 

/ Zróżnicowana; >50% 
powierzchni pokryte przez 

zwarty drzewostan, 
jednak obecne luki, 

prześwietlenia 

zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt (w 
tys. zł) 

drewna /brak 

inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
/brak 

perspektywy 
ochrony 

Brak zagrożeń i 
negatywnych trendów. 
Zachowanie siedliska w 

stanie niepogorszonym w 
perspektywie 10-20 lat 

jest niemal pewne 

 
 
OPIS DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH 
 
Siedlisko 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 
Monitoring zalecono dla obu płatów. Monitorować parametr powierzchnia siedliska, dla parametru struktura i funkcje wskaźniki obce gatunki 
inwazyjne, rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych, ekspansja drzew i krzewów, struktura przestrzenna płatów muraw, oraz parametr 
perspektywy ochrony – są to cechy wykazujące skuteczność zalecanej ochrony czynnej i zachowawczej. 
Termin: co 5 lat, maj-sierpień. 
 
Siedlisko 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
1. Monitoring na powierzchniach, na których ma być utrzymana gospodarka kośna z wykaszaniem corocznym  – sprawdzenie czy wykaszanie się 
utrzymuje i czy nie jest prowadzone zbyt intensywnie. Termin co 5 lat, czerwiec – sierpień. 
 
2. Monitoring na powierzchniach, na których ma być utrzymana gospodarka kośna z wykaszaniem co dwa lata  – sprawdzenie, czy koszenie się 
utrzymuje i czy nie zachodzi nadmierny rozrost gatunków ekspansywnych lub zakrzewień. Termin co 5 lat, czerwiec – sierpień. 
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3. Monitoring powierzchni, na których ma być przywrócone koszenie – sprawdzenie czy koszenie jest wykonywane i czy stan zbiorowiska 
roślinnego poprawia się (przede wszystkim – czy utrzymują się w wysokim pokryciu gatunki charakterystyczne siedliska i czy maleje udział 
gatunków ekspansywnych oraz krzewów i podrostu drzew). Termin co 5 lat, czerwiec – sierpień.  
Ponieważ płaty tego siedliska stanowią najcenniejszy walor przyrodniczy obszaru  i jest to jedno z najbogatszych jego stanowisk na Dolnym 
Śląsku, należy monitorować wszystkie wskaźniki struktury i funkcji (zarówno pod kątem kontroli działań ochronnych, jak i uzupełnienia wiedzy o 
siedlisku), a także parametry powierzchnia siedliska, perspektywy ochrony i ocena ogólna. 
 
Siedlisko 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
Monitoring stanowiska 2 – kontrola skuteczności ochrony zachowawczej, czy zbiorowisko nie jest podkaszane lub inny sposób niszczone (leży 
ono w sąsiedztwie łąki kośnej). Monitorować  parametr powierzchnia siedliska, dla parametru struktura i funkcje wskaźniki gatunki dominujące, 
naturalność koryta rzecznego, zniszczenia mechaniczne, oraz parametr perspektywy ochrony. Termin co 5 lat, maj-sierpień.  
 
Siedlisko 6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
1. Monitoring płatów, na których ma się utrzymać coroczne użytkowanie kośne  – sprawdzenie, czy koszenie jest wykonywane, czy zbiorowisko 
utrzymuje się w dobrej kondycji i czy nie zachodzi rozprzestrzenianie się gatunków ekspansywnych oraz drzew i krzewów na powierzchniach 
łąkowych. Termin co 5 lat, od 15 maja do 10 czerwca (przed pierwszym pokosem). 
 
2. Monitoring płatów na których ma być przywrócone użytkowanie kośne  – sprawdzenie, czy koszenie jest wykonywane, czy stan zbiorowiska 
roślinnego poprawia się, czy nie zachodzi rozprzestrzenianie się gatunków ekspansywnych oraz drzew i krzewów na powierzchniach łąkowych. 
Termin co 5 lat, od 15 maja do 10 czerwca (przed pierwszym pokosem). We wszystkich płatach należy monitorować parametr powierzchnia 
siedliska, dla parametru struktura i funkcje wskaźniki: gatunki dominujące, gatunki ekspansywne roślin zielnych, gatunki obce inwazyjne, martwa 
materia organiczna, mechaniczne zniszczenia, obecność krzewów i podrostu drzew, zachowanie strefy ekotonowej, struktura przestrzenna 
płatów siedliska, oraz parametr perspektywy ochrony. 
 
Siedlisko 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
Monitoring stanowiska nr 1 – sprawdzenie skuteczności ochrony zachowawczej. Płat ten, położony na siedlisku śródpolnym jest silniej narażony 
na wpływ antropopresji, niż płat nr 2 przy granicy obszaru. Monitorować parametr powierzchnia siedliska, dla parametru struktura i funkcje 
wskaźniki gatunki charakterystyczne, gatunki dominujące, martwe drewno, naturalność koryta rzecznego, wiek drzewostanu, pionowa struktura 
roślinności, naturalne odnowienie drzewostanu, zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna, inne zniekształcenia, oraz parametr 
perspektywy ochrony. Termin: w 6 i 9 roku obowiązywania planu, maj – sierpień. 
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Siedlisko 9170 Grąd środkowoeuropejski i kontynentalny (Galio-carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
Monitorować należy parametr powierzchnia siedliska, dla parametru struktura i funkcje wskaźniki:  gatunki dominujące w poszczególnych 
warstwach fitocenozy, udział graba, martwe drewno (łączne zasoby), martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości, wiek 
drzewostanu (obecność starodrzewu), naturalne odnowienie drzewostanu, struktura pionowa i przestrzenna roślinności, zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem drewna, inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie), parametr perspektywy ochrony.  
Są to wskaźniki cech istotnych dla rozwijającego się zbiorowiska, będących celami działań ochronnych i takich, na które może mieć wpływ 
gospodarka leśna lub inne oddziaływania (np. zaśmiecenie, nielegalne pozyskiwanie drewna). Monitoring powinien się odbyć się w 6 i 9 roku 
obowiązywania planu na 35%powierzchni siedliska w terminie maj-sierpień. 
 
Siedlisko 9190 Kwaśne dabrowy (Quercion robori-petraeae) 
Monitorować stanowiska 1, 2 i 3  – czy jest pozostawiane martwe drewno, czy nie ma nasadzeń gatunków obcych siedliskowo (= innych niż dąb), 
czy jest usuwana sosna (najważniejsze czynniki obniżające obecnie ocenę stanu siedliska). Oba płaty są rozległe i silnie zmienione przez 
gospodarkę leśną. Monitorować parametr powierzchnia siedliska, dla parametru struktura i funkcje wskaźniki: gatunki dominujące w 
poszczególnych warstwach fitocenozy, udział dębu w drzewostanie, udział sosny w drzewostanie, martwe drewno (łączne zasoby), martwe 
drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości, naturalne odnowienie dębu, struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu, 
zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie), parametr perspektywy 
ochrony. 
Termin: w 6 i 9 roku obowiązywania planu na 35% powierzchni siedliska, kwiecień – wrzesień.  

 
 
ZWIERZĘTA 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

kontrola 
skuteczności 

działań 
ochronnych 
oraz stanu 

populacja 

względna 
liczebność 

monitoring zgodnie z 
wytycznymi GIOŚ:  

- policzenie osobników 
dorosłych na transekcie o 
szerokości 5 m i długości 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, od 20 maja (liczenie 
imagines) do 25 września 

stanowisko 
6: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

246; 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5-2 
tys./rok 

izolacja 
przestrzenna 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
populacji 
przeplatki 

aurini 1065 

siedlisko 

powierzchnia od 50 do 200 m w 
zależności od powierzchni 
stanowiska; Maksymalna 

wartość z 3 liczeń  
- pomiar w terenie 

odległości do najbliższego 
stanowiska, 

 - określenie w terenie 
powierzchni zasiedlanej 

przez gatunek przy użyciu 
GPS 

- policzenie oprzędów na 
pasie o szer. 10 m wzdłuż 
całej długości transektu 
(50-200 m), na którym 

liczono osobniki dorosłe 
- określenie udziału drzew 

i krzewów w całej 
powierzchni stanowiska w 

oparciu o ekspercką 
ocenę w terenie 

- policzenie osobników 
(rozety) rośliny 
żywicielskiej na 
wytypowanych 

powierzchniach 5x5 m (1 
powierzchnia na 50 m 

(liczenie oprzędów); 
konieczne są co najmniej 2 

kontrole w celu 
oszacowania populacji 
motyli oraz policzenia 

oprzędów; rozpocząć w 
rok uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

stanowisko 
11: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

248; 
stanowisko 

12: Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
251/2, 
251/3, 
251/4, 
242; 

stanowisko 
13: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

198, 241, 
232, 233, 

236; 
stanowisko 

14: Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
240, 

239/2, 
239/3, 
239/4; 

liczba 
dogodnych 
miejsc do 
rozrodu 

stopień 
zarośnięcia 

stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

dostępność bazy 
pokarmowej 

gąsienic 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
transektu) stanowisko 

15: Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
234/2, 
234/3, 
235/2, 
235/3; 

stanowisko 
16: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 
231/2, 
231/3, 
217, 

216/1; 
stanowisko 17: 

Obr. 
Zagórzyce, dz. 

ew. 216/1, 
238/3; 

Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
186/1 

oddz. leśne 
313 -o, -s, -t, -

w, -x. 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
 

(należy 
wyznaczyć 

transekty, na 
których przez 
kolejne lata 

będą odbywać 
się liczenia) 

kontrola 
skuteczności 

działań 
ochronnych 
oraz stanu 
populacji 

modraszka 
telejusa 6177 
i nausitousa 

6179 

populacja 

względna 
liczebność 

metodykę dla przelatki 
aurini można 

zaadaptować dla 3 innych 
gatunków motyli z 

Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej: modraszka 

telejusa Maculinea 
teleius, modraszka 

nausitousa Maculinea 
nausithous i czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar 
(pomijając m.in. liczenie 

oprzędów). 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, od 15 lipca do 15 

sierpnia; rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

stanowisko 
1: Obr. 

Prawików, 
dz. ew. 

199, 198, 
197; 

stanowisko 
3: Obr. 

Prawików, 
dz. ew. 
192/1, 
187/5, 
187/2; 
Obr. 

Rataje, dz. 
ew. 198, 

199; 
stanowisko 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1 tys./rok 

izolacja 
przestrzenna 

siedlisko 

powierzchnia 

liczba 
dogodnych 
miejsc do 
rozrodu 

stopień 
zarośnięcia 

stanowiska przez 
drzewa i krzewy 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

dostępność bazy 
pokarmowej 

gąsienic 

4: Obr. 
Rataje, dz. 
ew. 178, 
180, 181, 
182, 183, 
184, 185; 

stanowisko 
5: Obr. 

Rataje, dz. 
ew. 200, 

225; 
stanowisko 

6: Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
246; 

stanowisko 
7: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

229, 
278/3; 

stanowisko 
9: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

32/3 (część 
poza 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
obszarem: 

Obr. 
Rataje, dz. 

323/1); 
stanowisko 

10: Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
274/7; 

stanowisko 
11: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

248; 
stanowisko 

12: Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
251/2, 
251/3, 
251/4, 
242; 

stanowisko 
13: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

198, 241, 
232, 233, 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
236; 

stanowisko 
14: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 

240, 
239/2, 
239/3, 
239/4; 

stanowisko 
15: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 
234/2, 
234/3, 
235/2, 
235/3; 

stanowisko 
16: Obr. 

Zagórzyce, 
dz. ew. 
231/2, 
231/3, 
217, 

216/1; 
stanowisko 17: 

Obr. 
Zagórzyce, dz. 



Zagórzyckie Łąki PLH020053 
PROJEKT PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

181 

 

 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
ew. 216/1, 

238/3.  

Obr. 
Zagórzyce, 

dz. ew. 
186/1 

oddz. leśne 
313 -o, -s, -t, -

w, -x. 
 

(należy 
wyznaczyć 

transekty, na 
których przez 
kolejne lata 

będą odbywać 
się liczenia) 

kontrola 
skuteczności 

działań 
ochronnych 
oraz stanu 
populacji 

czerwończyka 
nieparka 

1060 

jak wyżej jak wyżej 

metodykę dla przelatki 
aurini można 

zaadaptować dla 3 innych 
gatunków motyli z 

Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej: modraszka 

telejusa Maculinea 
teleius, modraszka 

nausitousa Maculinea 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat, 15 maja-25 sierpnia; 

rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 

stanowisko 1: 
dz. ew. 238/3; 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1 tys. 1 tys./rok 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
nausithous i czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar 
(pomijając m.in. liczenie 

oprzędów). 

monitoringu 

kontrola 
skuteczności 

działań 
ochronnych 
oraz stanu 
populacji 
przeplatki 
maturny 

6169 

jak wyżej jak wyżej 

brak metodyki GIOŚ dla 
monitoringu tego 
gatunku; należy 

wykorzystać m.in. 
szacowanie liczebności 

populacji wzdłuż 
transektów oraz liczenie 

oprzędów na liściach 
jesionu, konieczna więc co 

najmniej 2 krotna 
kontrola 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; po 
3, 6 i 9 latach, od 10 

czerwca do 25 sierpnia 

stanowisko 1: 
dz. ew. 

369/313, 
oddz.313; 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1  1,5-2 
tys./rok 

kontrola 
skuteczności 

działań 
ochronnych 
oraz stanu 
populacji 
barczatki 

kataks 1074 

populacja 

względna 
liczebność 

zgodnie z metodyką GIOŚ: 
- dwukrotne liczenie (IV; II 

połowa V)oprzędów 
młodych gąsienic na 

transektach o długości ok. 
500 m w strefie 5 m 

wzdłuż transektu (po 2,5 
m z każdej strony linii 

przemarszu), 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; co 
5 lat 

kwiecień –I liczenie 
oprzędów (gdy brak liści 

na tarninie), 
 

II połowa maja – powtórne 

Cały obszar 
Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1,5-2 
tys./rok 

 

izolacja 
przestrzenna 

siedlisko 
udział 

powierzchni 
zajętej przez 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
zarośla 

tarninowe 
- szacowanie odległości 

do najbliższej znanej 
populacji, - oszacowanie 
powierzchni zajętej przez 

czyżnie, w stosunku do 
powierzchni 

monitoringowej,- 
określenie wystawy 

zbocza N, NE, E, SE, S, SW, 
W, NW, teren płaski – 0 

liczenie oprzędów; 
rozpocząć w rok 

uchwalenia planu; z 
dokładnym 

wyznaczeniem/weryfikacją 
transektów i punktu 

monitoringu 

 

ekspozycja 
stanowiska 

(wskaźnik brany 
pod uwagę poza 
województwami 
południowymi) 

kontrola 
skuteczności 

działań 
ochronnych 
oraz stanu 
populacji 

poczwarówki 
zwężonej 

1014 

populacja 

zagęszczenie zgodnie z metodyką 
monitoringu GIOŚ 
- na 8 wybranych 

poletkach pobierać próby 
ilościowe ślimaków na 

powierzchni 0,25x0,25 m, 
przesiać przez sito ent.; 

przeliczyć liczbę 
osobników/m kw. 

- oszacować powierzchnię 
siedliska, 

- wyliczyć udział % 
powierzchni zarośniętej 

przez drzewa i krzewy lub 
trzciny, 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; 
monitoring populacji i 
siedliska co 5 lat późne 
lato lub wczesna jesień; 

rozpocząć w rok 
uchwalenia planu; z 

dokładnym 
wyznaczeniem/weryfikacją 

transektów i punktu 
monitoringu 

 
 
 

stanowisko 2: 
dz. ew. 229; 

stanowisko 3: 
dz. ew. 228; 

stanowisko 4: 
dz. ew. 278/1; 

 

 

 

 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem  

 

 

 

 

 

 

1-2 tys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

struktura 
wiekowa 

siedlisko 

powierzchnia 
potencjalnego 

siedliska na 
stanowisku 

stopień 
zarośnięcia 

stanowiska przez 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
drzewa i krzewy - określić wskaźnik 

wilgotności w 
pięciostopniowej skali, 
- ocenić fragmentację 

siedliska 
 
 
 

Dodatkowo, po 
wybudowaniu stopnia 

wodnego Malczyce, 
należy monitorować 

poziom wody na 
wybranych punktach w 

kontekście wpływu 
budowy stopnia wodnego 

Malczyce na stosunki 
wodne, w tym na 

populację poczwarówki 
zwężonej 

 
 
 
 
 
 

 
 

monitoring realizowany 
będzie przez okres 

obowiązywania planu; 
stale, po wybudowaniu 

stopnia wodnego 
Malczyce: należy 

zainstalować piezometry i 
monitorować  poziom wód 

gruntowych 
 

 

 

 

 

 

Cały obszar, w 
szczególności 
w siedliskach 
wrażliwych – 

łąkach 
trześlicowych i 
świeżych, oraz 

na 
stanowiskach 
poczwarówek 

 

 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem  

 
 
7 tys./rok 
 

stopień 
wilgotności 

fragmentacja 
siedliska 

 
1 WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je 
umieścić                 w poniższym zestawieniu. 
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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) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego zespołu wsi Lubiąż, Gliniany, 
Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów 

– strefa IX 

Uchwała Nr 152/04 Rady Miejskiej w Wołowie 
z dnia 30 czerwca 2004 r. 

Obręb Zagórzyce: Działki nr 186/1, 198, 199, 246, 248, 251/2, 251/3, 242, 241, 240, 239/2, 239/3, 
239/4, 238/3, 216/1, 217, 218 - tylko część z siedliskiem 6410, 231/3, 234/3, 274/7, 278/1, 278/2, 

278/3, 278/4, 278/13, 278/5, 278/8, 32/3, 275 - tylko część z siedliskiem 6120, (przedmioty 
ochrony 6410, 6120, 1059, 1060, 1061, 1065) - nie zalesiać, utrzymać ekstensywne użytkowanie 

kośne lub pastwiskowe 

Obręb Zagórzyce: Działki nr 229, 230 (przedmiot ochrony 6510, 1074 częściowo, na skraju działek) 
– utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub pastwiskowe 

Obręb Rataje: Działki nr 327, 328, 211, 212, 215, 216 (przedmioty ochrony 6510) - utrzymać 
ekstensywne użytkowanie kośne lub pastwiskowe 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa 
Wołów na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 

grudnia 2014 r.; mgr inż. Mariusz Miotke, 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu, Brzeg 2010 

Działka nr 186/1: Oddziały leśne 313 -o, -s, -t, -w, -x (przedmiot ochrony 6410) - należy zaniechać 
stosowania poprawek i uzupełnień na powierzchniach z siedliskiem 6410 

 

2 PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości obszaru. 

3 PROJEKT WERYFIKACJI SDF OBSZARU I JEGO GRANIC 

Plik zawierający projekt SDF po weryfikacji stanowi załącznik do projektu planu zadań ochronnych. 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 

6120; % pokrycia 0,02; 
stopień 

reprezentatywności A, 
względna powierzchnia C, 
stan zachowania A, ocena 

ogólna A 

6120; % pokrycia 0,12; stopień 
reprezentatywności A, 

względna powierzchnia C, stan 
zachowania A, ocena ogólna A 

podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnię siedliska w obszarze 

2 

6410; % pokrycia 17,48; 
stopień 

reprezentatywności A, 
względna powierzchnia C, 
stan zachowania A, ocena 

ogólna A 

6410; % pokrycia 11,73; 
stopień reprezentatywności A, 
względna powierzchnia C, stan 
zachowania B, ocena ogólna B 

podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnię siedliska w obszarze i 
jego parametry 

3 

6430; % pokrycia 0,00; 
stopień 

reprezentatywności A, 
względna powierzchnia C, 
stan zachowania A, ocena 

ogólna A 

6430; % pokrycia 0,02; stopień 
reprezentatywności A, 

względna powierzchnia C, stan 
zachowania A, ocena ogólna A 

podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnię siedliska w obszarze 

4 

6510; % pokrycia 54,88; 
stopień 

reprezentatywności B, 
względna powierzchnia C, 
stan zachowania B, ocena 

ogólna B 

6510; % pokrycia 11,37; 
stopień reprezentatywności A, 
względna powierzchnia C, stan 
zachowania A, ocena ogólna A 

podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnię siedliska w obszarze i 
jego parametry (na skutek koszenia stan zachowania i ogólna ocena uległy 

poprawie) 

5 brak w SDF 

91E0; % pokrycia 1,53; stopień 
reprezentatywności C, 

względna powierzchnia C, stan 
zachowania A, ocena ogólna C 

podczas prac terenowych odnaleziono siedlisko w obszarze; 

6 brak w SDF 
9170; % pokrycia 0,67; stopień 

reprezentatywności B, 
podczas prac terenowych odnaleziono siedlisko w obszarze; 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
względna powierzchnia C, stan 
zachowania B, ocena ogólna B 

7 brak w SDF 

9190; % pokrycia 11,38; 
stopień reprezentatywności B, 
względna powierzchnia C, stan 
zachowania B, ocena ogólna B 

podczas prac terenowych odnaleziono siedlisko w obszarze; 

8 brak w SDF 

1014 poczwarówka zwężona 
Vertigo angustior; 3 loc. 

populacja C, stan zachowania 
B, izolacja B, ogólnie B 

podczas prac terenowych odnaleziono gatunek w obszarze (3 stanowiska) 
oraz przy granicy obszaru (1 stanowisko) 

9 brak w SDF 
1337 bóbr europejski Castor 

fiber; ogólnie D 
podczas prac terenowych odnaleziono dwie rodziny w obszarze; 

10 

Instytucja lub osoba 
zbierająca informacje 

A. Malkiewicz, Instytut 
Zoologii, Uniwersytet 
Wrocławski; Zygmunt 
Kącki, Instytut Biologii 

Roślin, Uniwersytet 
Wrocławski 

Instytucja lub osoba zbierająca 
informacje: 

Adam Malkiewicz Instytut 
Zoologiczny Uniwersytet 

Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21 
50-335 Wrocław, 

Zygmunt Kącki Instytut Biologii 
Roślin Uniwersytet Wrocławski, 

ul. Kanonia 6/8 50-335 
Wrocław, 

Aleksandra Kazuń; Katarzyna 
Żuk URS Polska Sp. z o.o. ul. 

Rejtana 17, 02-516 Warszawa 

Listę osób zbierających informacje uzupełniono o osoby, które brały udział w 
gromadzeniu danych na temat ostoi w czasie prac terenowych prowadzonych 

w ramach sporządzanego PZO 

11 

Carex pulicaris populacja R, 
motywcja A; Cirisum 
acaule populacja R, 

motywcja D; Gentiana 
pneumonanthe populacja 

Inne ważne gatunki zwierząt i 
roślin: rośliny: Allium 

angulosum, populacja C, 
motywacja D; Carex pulicaris 

populacja V, motywacja A, 

podczas prac terenowych zweryfikowano występowanie ważnych gatunków 
roślin w obszarze 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
C, motywacja A; Gratiola 

officinalis populacja R, 
motywacja D, Ononis 
spinosa populacja R, 

motywacja D, 
Ophioglossum vulgatum 

populacja C, motywacja D; 
Peucedanum cervaria 

populacja R, motywacja D; 
Platanthera bifolia 

populacja C, motywacja D; 
Rosa gallica populacja R, 
motywacja A; Scutellaria 

hastifolia populacja R, 
motywacja D; 

 

Carex umbrosa populacja V, 
motywcja A, Cirisum acaule 

populacja V, motywcja D; 
Gentiana pneumonanthe 

populacja R, motywacja A, 
Gratiola officinalis populacja V, 
motywacja D, Ononis spinosa 

populacja V, motywacja D, 
Ophioglossum vulgatum 

populacja R, motywacja D, 
Peucedanum cervaria 

populacja V, motywacja D, 
Platanthera bifolia populacja R, 

motywacja D; Rosa gallica 
populacja V, motywacja A, 

Scutellaria hastifolia populacja 
V, motywacja D, 

12 
wpływy i działalność na 

terenie obszaru: B 101, C 
160, 

wpływ i działalność na terenie 
obszaru negatywny (-) wpływ: 
A 950, A 101, B 160, B 166, C 

161; 

podczas prac terenowych zweryfikowano występowanie i skalę zagrożeń w 
obszarze 

13 
dokumentacja – źródła 

danych 

dokumentacja – źródła danych: 
- Książkiewicz Z. 2010. 

Higrofilne gatunki 
poczwarówek północno-

zachodniej Polski. 
Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników ; 
- Pokryszko B. M. 1990. The 

Vertiginidae of Poland 

uzupełnienie brakującej literatury 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
(Gastropoda: Pulmonata: 

Pupilloidea) – a systematic 
monograph. Annales Zoologici 

43, 8: 133–257. 

 

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 przyrodniczych, wraz 

ze zmianą powierzchni. 
Plik PDF mapy stanowi załącznik do projektu dokumentacji 

planu. 

Formularz obszaru powstał w roku 2006, kiedy zarówno metodyka 
tworzenia obszarów Natura 2000 jak i wiedza o ich znaczeniu dla Wspólnoty 

były w Polsce niewielkie. Zebrane doświadczenia oraz coraz dokładniejsze 
metody inwentaryzacji zasobów przyrodniczych z użyciem nowych technik 
teledetekcji, nawigacji satelitarnej oraz oprogramowania GIS pozwalają na 
uszczegółowienie informacji o celach ochrony w obszarze Zagórzyckie Łąki.  

1 

korekta północnej granicy obszaru: przyłączenie w całości 
działek ew. nr 178, 203, 204, 205/4, 205/6, 324, 323/2, 

323/1, 322, 32/3, 31/3, 31/2, 31/1, 28/318, 29/1, 30, 46/318, 
50/1, 275,; 

korekta ma na celu przesunięcie granicy tak, by nie przecinała działek 
ewidencyjnych ani płatów siedlisk; na działkach 31/3, 31/2, 31/1, 28/318, 29/1, 30, 

46/318 (obecnie leżących poza obszarem) znajduje się płat łęgu olszowego, 
reprezentujący siedlisko przyrodnicze 91E0*. Działkę 261 wyłączono – znajduje się 

na niej dom i sad, nie przedstawia ona wartości dla obszaru. 

 

wyłączenie działek: 261, 176/6,176/3 (tereny 
rolnicze),194,258/4 (tereny rolnicze) ,356/1 (tereny leśne), 

205,204/2,204/1,164/3,164/1,152,165/3,731,161/7,161/8,163 
(tereny rolnicze, z nieużytkami, zabudowaniami, nie 

przestawiające wartości przyrodniczej); 
 

korekta ma na celu wyłączenie działek nie przedstawiających walorów 
przyrodniczych –m.in. pól, zabudowań 

 przyłączenie działek: 429, 496,710, 173 

włączenie w granice obszaru działek, na których odnaleziono rzeczywiste i 
potencjalne stanowiska zwierząt: działka 429 porośnięta przez liczne krzewy 

tarniny, na skarpie nieużytkowanej rolniczo; działka 496 z liczną populacją 
poczwarówki zwężonej (stanowisko nr 1); działka 710 z liczną tarniną na skraju 
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lasu, umożliwia przyłączenie działki 496; działka 173 z populacją modraszka 
nausitousa i telejusa oraz z krwiściągiem. 

 

4 ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

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

 Moduł A - - 

    

 Moduł B - - 

    

 Moduł C - - 
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