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Uzasadnienie do 

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 14 maja 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze 

aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000. Plan zadań ochronnych sporządzany jest na 10 lat; pierwszy projekt sporządza się  

w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru 

mającego znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).  

Obszar Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 zatwierdzono decyzją 

Komisji Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 12 grudnia 2008 r., którą 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście  

w życie dnia 6 marca 2009 r.), a wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie 

przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej tj.:  

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami  

z Nympheion, Potamion, 

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis), 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium), 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris), 

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

Carpinetum), 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

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

oraz gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej: 

 1308 mopek Barbastella barbastellus, 

 1324 nocek duży Myotis myotis, 

 1355 wydra Lutra lutra, 
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 5339 różanka Rhodeus sericeus amarus, 

 1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

 6169 przeplatka maturna Hypodryas maturna, 

 *1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita). 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony  

z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz 

zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34,  

poz. 186 ze zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest 

utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek 

wynika z art. 6 (1) Dyrektywy siedliskowej. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się wiosną  

2012 roku w ramach 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. 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy 

wynikające z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Obszar swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię 834,6 ha i położony jest w dorzeczu rzeki 

Odry, w zlewni rzeki Bystrzycy. W obszarze dominują lasy mieszane – głównie łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-jesionowe oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynantalny. Pozostałą 

część obszaru stanowią siedliska rolnicze oraz łąki. Tereny w większości stanowią własność 

mieszaną – własność prywatną lub współwłasność państwową i prywatną. Obszar jest 

kluczowy dla zachowania populacji przeplatki maturny w całej Polsce południowo-zachodniej, 

ze względu na największą populację w tym regionie. 

Podczas prac nad planem zadań ochronnych w obszarze odnaleziono osobniki gatunku 

trzepla zielona Ophiogomphus cecilia. Gatunek ten występuje najprawdopodobniej na całej 

długości Bystrzycy w obszarze. Rzeka Bystrzyca stanowi dogodne dla trzepli siedlisko ze 

względu na niewielkie przekształcenie koryta – są fragmenty o dużym stopniu naturalności, 

nieumocnione skarpy brzegowe, urozmaicone otoczenie – Bystrzyca płynie zarówno przez 
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tereny leśne, jak i nieleśne. Ponadto w obszarze zlokalizowano po raz pierwszy stanowisko 

modraszka telejusa i 5 stanowisk modraszka nausitousa oraz ich roślinę żywicielską – 

krwiściąg lekarski. Nie zdołano jednak oszacować liczebności populacji, w związku z czym 

konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy w tym zakresie. Populacje modraszka telejusa           

i nausitousa znajdują się w granicach naturalnego zasięgu gatunków.  

W związku z powyższym zaproponowano dodanie do listy przedmiotów ochrony 

obszaru gatunków 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,, 6177 modraszek telejus 

Maculinea (Phengaris) teleius, 6179 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous.  

Dodatkowo w trakcie prac terenowych stwierdzono występowanie w obszarze wydry, 

jednak ze względu na niewielką populację zaproponowano dodanie gatunku do listy 

przedmiotów ochrony z oceną D.  

Natomiast z uwagi na fakt, iż w trakcie prac nad planem w obszarze nie odnaleziono 

siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis) zaproponowano aktualizację Standardowego Formularza Danych poprzez usunięcie 

siedliska z listy przedmiotów ochrony. Ponadto zaproponowano także usunięcie z listy 

przedmiotów ochrony dwóch gatunków ryb: różanki 5339 i piskorza 1145 – podczas prac 

terenowych, przeprowadzonych zgodnie z metodyką GIOŚ w 2012 r., nie potwierdzono 

występowania gatunków w obszarze, nie stwierdzono także odpowiednich warunków 

siedliskowych dla ich występowania w przyszłości. 

Powyższe dane pozwoliły na opracowanie i przekazanie do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska wniosku o wprowadzenie zmian do SDF Obszaru. SDF został 

zaktualizowany przez GDOŚ w marcu 2014 r. Zaktualizowany Standardowy Formularz 

Danych Obszaru zawiera zaktualizowana listę przedmiotów ochrony, zmienione parametry 

siedlisk przyrodniczych (wielkość zajmowanej powierzchni, reprezentatywność, stan 

zachowania i ocenę ogólną) i gatunków (stan siedlisk, ocena znaczenia obszaru), jak również 

uzupełniono opis obszaru, wartość przyrodniczą, znaczenie oraz zagrożenia. Natomiast               

z uwagi na konieczność zatwierdzenia zmiany przez Komisję Europejską - nie wykreślono 

siedliska 3260 i gatunków 5339 i 1145 z listy przedmiotów ochrony Obszaru. 

Osobnym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie 

przekazana korekta granic obszaru, która ma na celu dociągnięcie ich do istniejących granic 

działek ewidencyjnych, wyłączenie działek na których nie odnaleziono siedlisk 

przyrodniczych oraz włączenie w granice 3 działek, na których zlokalizowane są siedliska 

9170, 91E0 i siedlisko przeplatki maturny 6169. 
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Najważniejszymi zagrożeniami dla siedlisk łąkowych oraz gatunków motyli, będących 

przedmiotami ochrony obszaru, są zaniechanie lub brak koszenia oraz gatunki inwazyjne  

i problematyczne (nawłoć późna, trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny). 

Ze zidentyfikowanych zagrożeń dla siedlisk leśnych do najważniejszych zalicza się 

zbyt mały udział martwego drewna, pofragmentowanie siedlisk drogami leśnymi i szlakami 

zrywkowymi, co ułatwia wnikanie gatunków inwazyjnych, a także zaśmiecanie lasu                

a w przypadku siedliska 91F0 obserwuje się także grądowienie łęgów wskutek erozji 

wgłębnej rzeki lub braku zalewów. Ponadto ważnym zagrożeniem potencjalnym w obszarze 

jest regulowanie koryt rzecznych, mogące mieć wpływ na siedliska 91E0, 91F0 oraz 3150       

i 6430 i na gatunki 1355 i 1037.  

Dla nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony obszaru nie zidentyfikowano 

zagrożeń istniejących, a potencjalne związane są głównie z ewentualnym usuwaniem 

martwych i umierających drzew stanowiących kryjówki dla nietoperzy, nadmierną 

eksploatacją lasu bez naturalnych odnawień i rozbiórką starych strychów, co zmniejszyłoby 

liczbę kryjówek dla nietoperzy. Nietoperze wykorzystują Obszar jako żerowisko zatem 

odpowiednia ochrona siedlisk leśnych zapewniająca zróżnicowanie struktury wiekowej            

i przestrzennej drzewostanów umożliwi jednocześnie skuteczną ochronę żerowiskowych 

gatunku  w obszarze. 

Główne zagrożenia dla pachnicy dębowej związane są z usuwaniem martwych              

i umierających drzew oraz chirurgią drzew przydrożnych. Zagrożenia te trudne są do 

wyeliminowania z uwagi na fakt, iż drzewa takie stanowią zagrożenie bezpieczeństwa 

powszechnego i zasadnym jest ich usuwanie. Ponadto zagrożeniem jest zmniejszenie 

wymiany materiału genetycznego – chów wsobny w izolowanej populacji, jaką jest populacja 

pachnicy dębowej Osmoderma eremita w obszarze, co może doprowadzić do degeneracji         

i wymierania populacji. W Obszarze pachnica jest gatunkiem rzadkim – występuje na trzech 

położonych blisko siebie drzewach w jednej alei.  

Dla gatunku motyla przeplatka maturna główne zagrożenie związane jest                      

z występowaniem i możliwością nasilenia choroby silnie limitującej jesion (chorobowe 

zamieranie jesionu). Zmniejszenie udziału jesionu w ogólnej strukturze drzewostanów oraz 

nasilenie choroby może silnie negatywnie oddziaływać na populacje przeplatki poprzez 

redukcję głównego gatunku żywicielskiego gąsienic tego gatunku (obecnie zagrożenie 

niemożliwe do wyeliminowania z powodu braku skutecznej metody walki z grzybem 
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powodującym chorobę jesionów). Ponadto w ramach konserwacji pobocza dróg wycinane są 

co kilka lat wszystkie podrosty drzew, w tym jesiony, co zubaża siedlisko gatunku. 

Dla trzepli zielonej nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń, natomiast potencjalne 

związane jest z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych pochodzących z okolicznych 

terenów rolniczych, co pogarsza stan siedliska gatunku. 

Dla siedlisk, dla których zidentyfikowano istniejące zagrożenia, wskazano cele działań 

ochronnych oraz ustalono konkretne działania ochronne w zakresie ochrony czynnej. 

Działania ochronne mają na celu zachowanie przedmiotów ochrony w stanie 

właściwym bądź co najmniej niezadowalającym lub poprawę ich stanu poprzez ochronę 

czynną. Dotyczą one m.in. przywrócenia ekstensywnego użytkowania łąkarskiego lub 

łąkarsko-pastwiskowego na siedliskach 6510, 6410 a co za tym idzie poprawę stanu siedlisk 

gatunków motyli 6177, 6179, poprawę struktury i funkcji siedlisk leśnych poprzez 

niewprowadzanie gatunków obcych siedliskowo oraz zwiększenie ilości martwego drewna, 

jak również eliminacje gatunków ekspansywnych i obcych gatunków inwazyjnych  

takich jak: nawłoć późna, trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny i rdestowiec ostrokończysty.  

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków w zakresie wykonania zaplanowanych działania ochronnych. Ponadto dla 

wszystkich przedmiotów ochrony zaplanowano monitoring oceny ich stanu zachowania 

według parametrów opracowanych w ramach PMŚ, w terminach określonych w zarządzeniu.  

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmian w istniejących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego wsi Milin (gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru 

miasta), wsi Kamionna i wsi Zachowice – Stradów (gmina Kąty Wrocławskie), dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Zmiany w dokumentach planistycznych 

dotyczą wyłączenia z zalesiania działek wskazanych w zarządzeniu oraz użytkowanie ich 

zgodnie z wymogami siedlisk na nich zlokalizowanych.   

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych 

jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w Obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 
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2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, listę obszarów, dla których sporządzane będą plany zadań 

ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. Na spotkanie 

zaproszone zostały właściwe samorządy gminne na terenie których znajdują się obszary 

Natura 2000, dla których są opracowywane plany zadań ochronnych. 

W Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu 

wojewódzkim (wydanie z dnia 1 marca 2011 r.) 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 do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 

Wrocławskich, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 7 marca – 28 marca 2011 r., 

Urzędu Gminy Mietków, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 8 marca – 30 marca  

2011 r. oraz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, gdzie było wywieszone w dniach 7 marca –  

29 marca 2011 r. Następnie w dniu 10 maja 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej  

i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) 

oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2012 r. informujące  

o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu do 

sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000, w tym dla 

obszaru Przeplatki nad Bystrzycą. Obwieszczenie zostało również przekazane i wywieszone 

na tablicy ogłoszeń: 

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w  dniach 14 maja – 6 czerwca 2012 r., 

- Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w dniach 14 maja – 5 czerwca 2012 r., 

- Urzędu Gminy w Mietkowie w dniach 14 maja – 15 czerwca 2012 r., 

-Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce w dniach 15 maja – 29 czerwca 2012 r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano spotkanie 

informacyjne oraz dwa spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby  

i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, grupę ekspertów oraz 

inne zainteresowane strony. Podczas spotkań omówiono zasady pracy nad projektem planu 

zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze i jego przedmiotach 

ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, Standardowego Formularza 
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Danych, zapisy dokumentów planistycznych oraz rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie 

zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne 

oraz określono zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. Odbyła się 

także wizja terenowa, podczas której uczestnicy spotkania mogli zobaczyć m.in. siedliska 

pachnicy dębowej i przeplatki maturny oraz koryto Bystrzycy, gdzie występuje trzepla 

zielona, a także zaoraną kilka lat temu łąkę trzęślicową, na której podjęto próby odtworzenia 

siedliska. 

Obwieszczeniem z dnia 18 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez 

zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w 

prasie lokalnej w dniu 20 marca 2013 r. Projekt zarządzenia udostępniono również na 

Platformie Informacyjno –Komunikacyjnej (pzo.gdos.gov.pl) w dniach 20.03- 10.04.2014 r. 

włącznie. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń:  

- Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w  dniach 20 marca – 10 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w dniach 21 marca – 11 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Gminy w Mietkowie w dniach 21 marca – 17 kwietnia 2014 r., 

-Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce w dniach 21 marca – 17 kwietnia 2014 r. 

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

Uwagi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dotyczyły: 

- modyfikacji opisu zagrożenia J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, dla 

siedlisk 9170, 91E0, 91F0 – uwaga nie została uwzględniona. Skorygowano jednak zapis 

dopisując „Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w większości płatów 

siedliska….”.W ocenie ekspertów wskaźnik martwego drewna oceniany według parametrów 

PMŚ nie jest osiągnięty w większości płatów leśnych siedlisk przyrodniczych. 

- modyfikacji zapisu zagrożenia istniejącego D01.01. Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, 

w tym gruntowne drogi leśne poprzez usuniecie podkreślonego fragmentu, ponieważ nie jest 

to sformułowanie ze stosowanego katalogu zagrożeń tylko jego opis. Uwaga została 

uwzględniona. 
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- przeniesienia zagrożenia B02.01.01. Odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime) do 

zagrożeń potencjalnych (dotyczy siedliska 91F0). Uwaga została uwzględniona w części.        

W północnej części płatu znajdują się nasadzenia leśne z udziałem buka, które wpływają na 

strukturę siedliska. Jest to zagrożenie istniejące. Zmieniono jednak kod zagrożenia 

klasyfikując je jako  J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. 

- przeniesienia zagrożenia istniejącego B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew do 

zagrożeń potencjalnych (dotyczy gatunku *1084 pachnica dębowa). Uwaga nie została 

uwzględniona. Zagrożenie odnosi się do zainwentaryzowanych stanowisk pachnicy, które        

w obszarze Przeplatki nad Bystrzycą znajdują się wzdłuż drogi Zachowice-Kamionna,           

w starych dębach i lipach. Zagrożenie zostało potraktowane jako istniejące, gdyż jedno z 

drzew w tej alei (wypróchniała lipa) zostało usunięte w 2013 roku. Przydrożne stare drzewa, 

które są w złym stanie sanitarnym, podlegają często cięciom pielęgnacyjnym a w skrajnych 

przypadkach – gdy stanowią zagrożenie dla  użytkowników dróg - usuwaniu. Przy drodze 

Kamionna-Zachowice wszystkie drzewa są stare i właściwie jednowiekowe. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że kolejne drzewa będą w następnych latach usuwane. 

- modyfikacji opisu zagrożenia istniejącego J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska (dotyczy gatunku 6169 przeplatka maturna) poprzez wykreślenie zdania                   

„w zależności od preferowanych gatunków do nasadzeń sytuacja może ulec pogorszeniu 

(obecnie jest to dąb)”. Uwaga została uwzględniona. 

- wykreślenia zagrożenia istniejącego B02.02 Wycinka lasu wraz z opisem (dotyczy gatunku 

6169 przeplatka maturna). Uwaga nie została uwzględniona. W obszarze Przeplatki nad 

Bystrzycą obserwuje się usuwanie jesionu, które jeśli nawet jest zgodne z planem urządzania 

lasu, szkodzi populacji przelatki maturny. Wbrew temu co pisze wnioskodawca „gospodarka 

leśna, w tym cięcia rębne służą hodowli lasu, czyli także zachowaniu siedlisk chronionych 

gatunków leśnych”, wycinanie rośliny żywicielskiej gąsienic przeplatki maturny a więc 

eliminacja bazy pokarmowej gąsienic, bez możliwości skutecznego odnowienia (nie 

podsadzanie jesionu ze względu na zamieranie jesionu) nie służy utrzymaniu populacji 

gatunku. Zmodyfikowano jedynie opis zagrożenia. 

- przeniesienia zagrożenia istniejącego J03.02.03. Zmniejszenie wymiany materiału 

genetycznego (dotyczy gatunku 6169 przeplatka maturna) do zagrożeń potencjalnych. Uwaga 

nie została uwzględniona. Stanowiska w obszarze Przeplatki nad Bystrzycą są jednymi 

spośród ok. 40 lokalizacji znanych obecnie w południowo-zachodniej Polsce. Pomimo 

stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedlisk, stan zachowania 

gatunku nie jest zadawalający, ze względu na izolację stanowisk w Dolinie Bystrzycy od 
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innych znanych stanowisk gatunku na Dolnym Śląsku. Najbliższe znane stanowiska gatunku 

wraz z silnymi populacjami znajdują się w Dolinie Widawy i Dolinie Odry. 

Nie ma więc wątpliwości, że stanowiska są izolowane, a więc następuje zmniejszanie 

wymiany materiału genetycznego, gdyż w populacji nie ma dopływu osobników o innej puli 

genetycznej. Chów wsobny może spowodować wymarcie populacji, ale nie ma pewności czy 

spowoduje wymarcie, ze względu na trudne do przewidzenia czynniki, mogące wystąpić w 

przyszłości a mogące mieć wpływ na kondycję populacji gatunku (np. pokonanie barier 

geograficznych przez osobniki, powstanie korytarzy ekologicznych przez nasadzenia rośliny 

pokarmowej itp.). 

- uzupełnienia podmiotu odpowiedzialnego za działania obligatoryjne i fakultatywne dla 

siedlisk 6410, 6510 oraz gatunków motyli 6177 i 6169 wpisując na pierwszym miejscu organ 

sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Uwaga nie została uwzględniona, natomiast 

dla siedliska 6410 zmieniono zapis, a dla pozostałych ww. wymienionych utrzymano zapis 

wcześniej proponowany tj. podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań obligatoryjnych – 

właściciel lub posiadacz obszaru, podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań 

fakultatywnych: 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 utraty 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 tych przepisów, na podstawie porozumienia 

zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. Zapis taki umożliwia 

skorzystanie z płatności związanych z realizacją pakietów PROW niezależnie od tego kto       

o taką płatność będzie wnioskował. 

- wykreślenia działania dotyczącego selektywnego usuwania mechanicznego gatunków 

inwazyjnych obcego pochodzenia w celu wyeliminowania rdestowca ostrokończystego           

z siedliska ( dotyczy siedliska 91F0), bądź uzupełnienie podmiotów odpowiedzialnych za 

wskazane działanie. Uwaga została uwzględniona w zakresie zmiany zapisu 

odpowiedzialnego za wykonanie działania. Przeredagowano także zapis usuwając fragment 

„(…) w trakcie prowadzonych prac” .  

- uzupełnienia zdania opisującego działanie dla mopka 1308 tj. „pozostawianie dziuplastych 

drzew” o zdanie: „nie dotyczy sytuacji zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia ludzi oraz 

stanów zagrożenia lasu”. Uwaga została uwzględniona. 
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- uzupełnienie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie nasadzeń derenia świdwy dla 

gatunku 6169 przeplatka maturna o organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. 

Uwaga została uwzględniona.  

- weryfikacji obszarów wdrażania działań dla modraszków 6177 i 6169 poprzez usunięcie 

wydzieleń leśnych stanowiących siedliska przyrodnicze. Uwaga została uwzględniona. 

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska (GDOŚ). Wszystkie przekazane przez GDOŚ uwagi techniczne zostały 

uwzględnione. Dodano opis dla zagrożenia X Brak zagrożeń. Zmodyfikowano cele działań 

ochronnych dla siedlisk *91E0 i 91F0 oraz doprecyzowano cele działań ochronnych dla 

gatunków motyli 6179 modraszek nausitous i 6177 modraszek telejus. Doprecyzowano także 

zapis odnoszący się do podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych 

związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej dla siedlisk 91E0 i 91F0, z uwagi na fakt, iż 

część płatów położona jest na gruntach prywatnych. Zmieniono zapis dotyczący podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie działania pn. „selektywne usuwanie mechaniczne gatunków 

inwazyjnych obcego pochodzenia w celu wyeliminowania rdestowca ostrokończystego z 

siedliska” ( dotyczy siedliska 91F0), (uwaga odnośnie tego zapisu wpłynęła również z RDLP 

– jak wyżej). Natomiast uwaga dotycząca dostosowania terminów monitoringu stanu 

zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt do terminów określonych                 

w metodyce PMŚ, nie została uwzględniona. Do zaplanowanego w trakcie obowiązywania 

planu zadań ochronnych monitoringu stanu ochrony siedlisk i gatunków zwierząt 

wykorzystana zostanie metodyka PMŚ, jednakże terminy zostały dostosowane do 

uwarunkowań przyrodniczych i możliwości finansowych organu sprawującego nadzór nad 

obszarem Natura 2000. Monitoring ten jest wystarczający dla określenia stanu ochrony 

przedmiotów ochrony w ramach planu zadań ochronnych i pozwoli na zaobserwowanie 

ewentualnych zmian zachodzących w siedlisku/ siedlisku gatunku/ populacji gatunku.  

Ogólne uwagi do projektu zarządzenia przekazał także Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. Uwagi te nie sugerowały zmiany zapisów w zarządzeniu, wskazywały 

jedynie na problemy związane z piętrzeniem wód w obszarze, które z uwagi na swój szeroki 

zakres nie mogły być  przedmiotem prac na etapie sporządzania planu zadań ochronnych, 

winny one bowiem być rozwiązane na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

związanych z gospodarką wodną. RZGW poinformowało również, iż w związku                      

z ograniczonymi środkami budżetowymi wykonanie przez tą jednostkę zadania pn. 

„eliminacja lub ograniczenie występowania rdestowca japońskiego Reynoutria japonica na 

terenach przybrzeżnych Bystrzycy” może być utrudnione. W związku z powyższym organ 
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sprawujący nadzór nad obszarem został dodany do podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację tego działania. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), 

uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 kwietnia 2014 r. 


