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2330  Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalajacy. W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu prace terenowe objęły 
większość płatów siedliska w granicach obszaru. Stwierdzono, że część z płatów siedliska może 
znajdować się poza granicami obszaru Natura 2000 w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dla takich 
przypadków wskazano w projekcie planu konieczność wykonania dodatkowych badań terenowych 
określających powierzchnię i stan zachowania tego typu płatów. 
 
Zagrożenia istniejące: 
K02.01 Sukcesywne zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 
M02.01 Stopniowe przeobrażanie się siedliska w inne stanowiące przedmiot ochrony siedlisko 4030; 
G05.07 Pozostawanie poza granicą, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 płatu 
siedliska.  
 
Zagrożenia potencjalne: 
M02.01 Stopniowe przeobrażanie się siedliska w inne stanowiące przedmiot ochrony siedlisko 4030. 
 
Cele działań ochronnych: 

1. Poprawa stanu zachowania siedliska poprzez przeciwdziałanie sukcesji wtórnej. 
2. Uwzględnienie naturalnych zmian siedliska i ponowna weryfikacja jego powierzchni. 
3. Zapewnienie właściwej ochrony siedlisku znajdującemu się poza granicami obszaru Natura 

2000. 
Działania ochronne: 

1. Systematyczne usuwanie nowo pojawiających się młodych egzemplarzy sosny i brzozy z 
powierzchni siedliska. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy o powierzchni siedliska. 
3. Zmiana granicy obszaru Natura 2000. 
4. Monitoring skuteczności usuwania młodych egzemplarzy gatunków drzewiastych. 
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4030  Suche wrzosowiska  
(Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu prace terenowe objęły większość 
płatów siedliska w granicach obszaru. 
 
Zagrożenia istniejące: 
G05.07 Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie 
nadleśnictwa Świętoszów pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 
czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000; 
K02.01 Sukcesywne zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); 
G05.07 Pozostawanie poza granicą, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 płatu 
siedliska. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
G04.02 Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; 
B01.01 Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez 
wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Zapewnienie skutecznej ochrony siedliska poprzez właściwe określenie przeznaczenia gruntu 
leśnego w planie urządzenia lasu. 
2. Utrzymanie siedliska we właściwym stanie ochrony poprzez przeciwdziałanie sukcesji wtórnej (dla 
płatów w stanie FV). 
3. Skuteczne zapobieganie dalszej sukcesji wtórnej na powierzchni siedliska i niepogorszenie 
obecnego stanu ochrony (dla płatów w stanie U1). 
4. Skuteczne zapobieganie dalszej sukcesji wtórnej na powierzchni siedliska i poprawa obecnego 
stanu ochrony (dla płatów w stanie U2). 
5. Zapewnienie właściwej ochrony siedlisku znajdującemu się poza granicami obszaru Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Objęcie gruntów leśnych z najlepiej zachowanymi płatami siedliska przyrodniczego (stan FV) 
szczególną ochroną. 
2. Systematyczne usuwanie pojawiających się młodych egzemplarzy gatunków drzewiastych z 
powierzchni siedliska. 
3. Systematyczne usuwanie pojawiających się młodych egzemplarzy gatunków drzewiastych z 
powierzchni siedliska. 
4. Systematyczne usuwanie pojawiających się młodych egzemplarzy gatunków drzewiastych z 
powierzchni siedliska. 
5. Zmiana granicy obszaru Natura 2000. 
6. Monitoring skuteczności usuwania młodych egzemplarzy gatunków drzewiastych. 
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7140  Torfowiska przejściowe i trzęsawiska  
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. W trakcie prowadzonych w obszarze w 2012 roku prac terenowych występował 
wysoki poziom wód, który uniemożliwiał właściwą ocenę stanu zachowania siedliska. Zarówno jego 
powierzchnia, jak i jej bezpośrednie otoczenie (miejsca z pewnością niestanowiące badanego 
siedliska) były zalane. Lokalizację płatów i ich stan określono w oparciu o dane z lat wcześniejszych 
oraz o niekompletne informacje, które udało się mimo przeszkód pozyskać w terenie w 2012 roku. 
Dodatkowym czynnikiem utrudniającym właściwe rozpoznanie terenu były ograniczone możliwości 
wstępu na tereny zagospodarowane na cele wojskowe. W związku z tym w projekcie planu zadań 
ochronnych przewidziano konieczność dalszych badań dla tego typu siedliska, między innymi w 
zakresie potencjalnego wyodrębnienia z obecnie wskazanej powierzchni torfowisk innego typu 
siedliska przyrodniczego, które może współwystępować z siedliskiem 7140, tj. siedliska 7150. 
 
Zagrożenia istniejące: 
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych, z powodu których siedlisko 
ulega okresowemu przesuszaniu w wyniku odprowadzania nadmiaru wód siecią rowów 
odwadniających. 
G05.07 Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu zachowania siedliska w obszarze. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Wykonywanie leśnych zabiegów gospodarczych na powierzchni wydzieleń leśnych z 
siedliskiem. 
G04.01 Użytkowanie powierzchni, na których występuje siedlisko oraz jego bezpośredniego 
otoczenia, na cele wojskowe w istotny sposób zaburzające strukturę przestrzenną i funkcje siedliska. 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Polepszenie stanu uwodnienia siedliska. 
2. Utrwalenie ochrony zachowawczej siedliska. 
3. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska w obszarze Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Ekspertyza hydrologiczna torfowiska. Wykonanie ekspertyzy powiązań hydraulicznych obecnego 
systemu melioracji wodnych w otoczeniu torfowisk przejściowych uwzględniającej zarówno wpływ 
działalności człowieka na kształt i sprawność działania systemu melioracji, jak i potencjalny naturalny 
wpływ zmian klimatycznych na wielkość opadu atmosferycznego i poziomu wód gruntowych ze 
wskazaniem możliwości skutecznej ochrony siedliska. 
2. Zapewnienie w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Świętoszów na lata 2014-2023 braku 
wskazań gospodarczych w miejscu występowania siedliska oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. 
3. Wyłączenie powierzchni siedliska z możliwości wykonywania w jego obrębie operacji wojskowych 
skutkujących naruszeniem jego struktury. 
4. Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego w obszarze z określeniem jego dodatkowych lokalizacji, 
powierzchni i stanu zachowania. 
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6120  Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe  
(Koelerion glaucae) 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. W ramach prac nad projektem planu nie rozstrzygnięto o występowaniu tego 
siedliska w granicach obszaru i wskazano potencjalne powierzchnie, gdzie siedlisko to z dużym 
prawdopodobieństwem może występować i wymaga dalszych badań rozpoznawczych. 
 
Zagrożenia istniejące: 
Brak informacji 
 
Zagrożenia potencjalne: 
Brak informacji 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska w obszarze Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego w obszarze z określeniem jego lokalizacji, powierzchni i 
stanu zachowania. 
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7150  Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalajacy. W ramach prac nad projektem planu nie rozstrzygnięto o występowaniu tego 
siedliska w granicach obszaru i wskazano potencjalne powierzchnie, gdzie siedlisko to z dużym 
prawdopodobieństwem może występować i wymaga dalszych badań rozpoznawczych. Brak danych 
referencyjnych wskazujących potencjalne miejsca występowania siedliska oraz wysoki poziom wód w 
okresie prowadzonej weryfikacji terenowej (2012 rok), który uniemożliwiał właściwą diagnozę 
odwiedzanych podmokłych terenów uniemożliwiły odnalezienie tego typu siedliska w obszarze. W 
związku z tym w projekcie planu zadań ochronnych przewidziano konieczność dalszych badań dla 
tego typu siedliska na wyznaczonych powierzchniach jego potencjalnego występowania. 
 
Zagrożenia istniejące: 
Brak informacji 
 
Zagrożenia potencjalne: 
Brak informacji 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska w obszarze Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego w obszarze z określeniem jego lokalizacji, powierzchni i 
stanu zachowania. 
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91T0  Sosnowy bór chrobotkowy  
(Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalajacy. W ramach prac nad projektem planu nie rozstrzygnięto o występowaniu tego 
siedliska w granicach obszaru. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zasięgu granic obszaru 
siedlisko to funkcjonuje, co wskazuje na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych w 
zakresie jego inwentaryzacji. 
 
Zagrożenia istniejące: 
Brak informacji 
 
Zagrożenia potencjalne: 
Brak informacji 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska w obszarze Natura 2000. 
 
Działania ochronne: 
1. Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego w obszarze z określeniem jego lokalizacji, powierzchni i 
stanu zachowania. 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. W trakcie prac terenowych nie odnaleziono płatów siedliska na terenie obszaru. W 
ramach prac poszukiwawczych przeanalizowano również wszystkie dostępne materiały opisujące 
drzewostany i typy siedliskowe lasu w zasięgu obszaru. W związku z brakiem przesłanek 
wskazujących na możliwość występowania tego typu siedliska w granicach obszaru, jego obecność na 
liście przedmiotów obszaru uznano za pierwotny błąd naukowy. 
 
Przedmiot ochrony przewidziany do usunięcia z listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
 
Zagrożenia istniejące: 
- 
 
Zagrożenia potencjalne: 
- 
 
Cele działań ochronnych: 
- 
 
Działania ochronne: 
- 
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1308  Mopek Barbastella barbastellus 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano nasłuchy detektorowe 
i odłowy na trzech transektach w obszarze. Dodatkowo zinwentaryzowano również kilkadziesiąt 
miejsc hibernacji i kryjówek gatunku na terenie obszaru z określeniem ich stanu technicznego i 
przydatności jako siedlisk gatunku. 
 
Zagrożenia istniejące: 
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 
spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra (dotyczy tylko niektórych stanowisk) 
 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Poprawa lub niepogorszenie istniejącego stanu zachowania siedliska gatunku. 
2. Poprawa warunków hibernacji gatunku 
 
Działania ochronne: 
1. Pozostawianie na powierzchniach leśnych starych drzew dziuplastych oraz stojących drzew 
martwych lub obumierających z odstającą korą za wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
ludzi lub mienia. 
2. Poprawa warunków mikroklimatycznych miejsca hibernacji. Zabudowanie otworów w bunkrze 
powodujących nadmierne przewietrzanie jego wnętrza. 
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1324  Nocek duży Myotis myotis  
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano nasłuchy detektorowe 
i odłowy na trzech transektach w obszarze. Dodatkowo zinwentaryzowano również kilkadziesiąt 
miejsc hibernacji i kryjówek gatunku na terenie obszaru z określeniem ich stanu technicznego i 
przydatności jako siedlisk gatunku. 
 
Zagrożenia istniejące: 
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 
spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra (dotyczy tylko niektórych stanowisk) 
 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Poprawa lub niepogorszenie istniejącego stanu zachowania siedliska gatunku. 
2. Poprawa warunków hibernacji gatunku 
 
Działania ochronne: 
1. Pozostawianie na powierzchniach leśnych starych drzew dziuplastych oraz stojących drzew 
martwych lub obumierających z odstającą korą za wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
ludzi lub mienia. 
2. Poprawa warunków mikroklimatycznych miejsca hibernacji. Zabudowanie otworów w bunkrze 
powodujących nadmierne przewietrzanie jego wnętrza. 
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1337  Bóbr europejski Castor fiber  
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalający. W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano obserwacje terenowe 
i w oparciu o ślady żerowania oraz tamy i żeremia określono stan zachowania populacji gatunku w 
obszarze. 
 
Zagrożenia istniejące: 
X Brak zagrożeń i nacisków 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X Brak zagrożeń i nacisków 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Utrzymanie istniejącego właściwego stanu zachowania gatunku. 
 
Działania ochronne: 
Brak 
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1352  Wilk Canis lupus 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalajacy. W obszarze przeprowadzono systematyczne obserwacje gatunku w okresie 2012 roku 
oraz w okresie zimowym na przełomie 2012/2013 roku. Dokumentację uzupełniono o wyniki 
wcześniej prowadzonych badań na tym i na przyległych terenach. 
 
Zagrożenia istniejące: 
D01.02 z uwagi na duże natężenie ruchu drogi mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z 
obszaru. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg zwiększa fragmentację środowiska i 
ułatwia ludziom oraz psom dostęp do miejsc występowania wilków.  
B02.02 zabiegi czyszczeń prowadzone w lasach w okresie wychowu szczeniąt zmniejszają osłonę 
oferowaną wilkom przez młodniki, a pozostawiane wycięte sosny utrudniają poruszanie się 
szczeniętom. Młodniki takie stają się nieprzydatne dla ukrycia się wilków. 
G05.07 Pozostawanie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku miejsc 
rozrodu i wychowu młodych. 
G01  Zakłócanie spokoju w miejscach rozrodu spowodowane różnymi formami aktywności 
związanej z odpoczynkiem, sportem i wykorzystywaniem przez ludzi terenu na inne cele. 
K03.03 Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się 
psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom, myśliwym i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób 
i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów. 
 
Zagrożenia potencjalne: 
A04 brak lub słaba ochrona zwierząt gospodarskich i danieli fermowych podczas wypasu 
wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować powstawanie szkód w inwentarzu. 
F03 nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, może 
prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich 
 
Cele działań ochronnych: 
1. Minimalizacja kolizji osobników gatunku z pojazdami zmotoryzowanymi. 
2. Zapewnienie właściwej ochrony populacji gatunku w okresie wychowu młodych. 
3. Ochrona bazy pokarmowej wilków. 
4. Zapewnienie właściwej ochrony siedliskom gatunku (miejscom rozrodu i wychowu młodych) 
znajdujących się poza granicami obszaru Natura 2000. 
5. Zapewnienie właściwej ochrony populacji gatunku w okresie wychowu młodych. 
6. Ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów. 
 
Działania ochronne: 
1. Na odcinkach dróg publicznych w obszarze oraz zlokalizowanych pomiędzy enklawami obszaru 
należy wprowadzić odpowiednie ograniczenia w ruchu pojazdów mechanicznych gwarantujące 
zmniejszenie tego problemu. Instalacja znaków ostrzegających kierowców przed kolizjami z wilkami. 
2. Wykonanie przewidzianych w planie urządzenia lasu dla nadleśnictwa Świętoszów zabiegów 
pielęgnacyjnych w młodszych drzewostanach poza okresem wychowu szczeniąt. Wykonanie 
przewidzianych w planie urządzenia lasu zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od września do marca. 
3. Uwzględnienie obecności wilka w obwodach łowieckich w trakcie sporządzanych dla nich planów 
łowieckich lokalnych kół łowieckich. Uwzględnienie drapieżnictwa wilków w planach łowieckich  w 
oparciu o faktyczną liczebność wilków, ocenioną na podstawie zebranych danych i w oparciu o 
znajomość ekologii gatunku. 
4. Zmiana granicy obszaru Natura 2000. 
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5. Utworzenie strefy ochrony (tzw. ostoi) obejmującej miejsca rozrodu i wychowu szczeniąt.  W 
strefie tej konieczne jest ograniczanie (poza dojazdami p.poż) użytkowania gruntowych dróg leśnych 
przechodzących przez strefę w okresie rozrodu (kwiecień -sierpień) i w miarę możliwości czasowe 
(kwiecień-sierpień) zamykanie/blokowanie drugorzędnych dróg leśnych. 
6. Edukacja społeczeństwa. Promocja dobrych praktyk związanych z utrzymywaniem psów, 
poruszaniem się po terenach leśnych z psami, promocja szczepień i odrobaczania psów, 
zabezpieczaniem zwierząt hodowlanych przed polującymi wilkami.  
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1096  Minóg strumieniowy Lampetra planeri 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Zadowalajacy. W trakcie prac terenowych nie potwierdzono występowania tego gatunku w granicach 
obszaru. Brak odpowiednich siedlisk dla tego gatunku sprawia, że pierwotnie informacja o jego 
występowaniu w ostoi jest wątpliwa. Umieszczenie go na liście przedmiotów ochrony OZW 
Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie może wynikać z faktu bardzo bliskiego sąsiedztwa 
obszaru, w którym ten gatunek występuje tj. OZW Dolina Dolnej Kwisy. 
 
Przedmiot ochrony przewidziany do usunięcia z listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
 
Zagrożenia istniejące: 
- 
 
Zagrożenia potencjalne: 
- 
 
Cele działań ochronnych: 
- 
 
Działania ochronne: 
- 
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1037  Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. W trakcie sezonu w 2012 roku wyznaczono lokalizacje siedlisk gatunku i określono 
ich stan zachowania. W obecnej chwili trwają badania terenowe pozwalające określić stan 
zachowania populacji tego gatunku. 
 
Zagrożenia istniejące: 
X Brak zagrożeń i nacisków (wstępny wynik) 
 
Zagrożenia potencjalne: 
X Brak zagrożeń i nacisków (wstępny wynik) 
 
Cele działań ochronnych: 
Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunku. (wstępny wynik) 
 
Działania ochronne: 
Brak (wstępny wynik) 
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1042  Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. W trakcie sezonu w 2012 roku wyznaczono lokalizacje siedlisk gatunku i określono 
ich stan zachowania. W obecnej chwili trwają badania terenowe pozwalające określić stan 
zachowania populacji tego gatunku. 
 
Zagrożenia istniejące: 
X Brak zagrożeń i nacisków (wstępny wynik) 
 
Zagrożenia potencjalne: 
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (wstępny wynik) 
 
Cele działań ochronnych: 
Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunku. (wstępny wynik) 
 
Działania ochronne: 
Brak (wstępny wynik) 
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1083  jelonek rogacz Lucanus cervus 
 
Stopień rozpoznania w obszarze Natura 2000: 
Niezadowalający. W trakcie sezonu w 2012 roku wyznaczono lokalizacje siedlisk gatunku i określono 
ich stan zachowania. W obecnej chwili trwają badania terenowe pozwalające określić stan 
zachowania populacji tego gatunku. 
 
Zagrożenia istniejące: 
X Brak zagrożeń i nacisków (wstępny wynik) 
 
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji. (wstępny wynik) 
 
Cele działań ochronnych: 
Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunku. (wstępny wynik) 
 
Działania ochronne: 
1. Zapewnienie w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Świętoszów na lata 2014-2023 braku 
wskazań gospodarczych w miejscu występowania siedliska gatunku. 


