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Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 - 

dokumentacja planu zadań ochronnych (PZO)  
 
 
 
1. Etap wstępny pracy nad Planem 

 

 
 
 
1.1. Informacje ogólne 

 

 
 

Nazwa obszaru Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

Kod obszaru PLH020063 

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV 

SDF Brak 

 

Położenie 
Bolesławiec(gmina wiejska), Powiat: Bolesławiecki(woj. dolnośląskie) 

Osiecznica(gmina wiejska), Powiat: Bolesławiecki(woj. dolnośląskie) 

Powierzchnia obszaru (w ha) 10141.6 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2012-03-14 

Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Dar iusz Rosiński 

Planista regionalny Andrzej Ruszlewicz 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 
 
 
 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem  
 
 

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

 
 
Teren objęty PZO: Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie o powierzchni 10141.6 (ha)  

http://pzo.gdos.gov.pl/component/flexicontent/downloadcsv/1119/887bdc.html
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1.3. M apa obszaru Natura 2000  
 

 

 
Legenda: 

 
- Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie (Obszar Natura 2000) 

 

 
 

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

 
 

1.   Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar  sieci Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lat i obejmuje on m.in. 

ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Plan zadań ochronnych stworzy podstawę do prowadzenia działań skierowanych na ochronę siedlisk i 

gatunków w obszarze wskazując podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie oraz ich przestrzenny zasięg. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji 

samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000; 

przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą 

zostać sformułowane wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. Podstawą prawną dla opracowania projektu pl anu zadań ochronnych jest art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 

roku, a tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu  planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186). Plan 

zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 ustanowi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie dokumentacji 

projektu planu zadań ochronnych wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym oddział w Brzegu. 

 
2.   Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię 10 141,6 ha i położony jest w północno-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego, na obszarze powiatu bolesławieckiego, na terenie gminy Osiecznica i w niewielkim fragmencie w gminie wiejskiej Bolesławiec. Obszar składa się z dwóch enklaw - wschodniej użytkowanej przez wojsko w 

postaci rozległego poligonu oraz zachodniej położonej na przeciwległym brzegu doliny Kwisy. 

 
W obrębie ostoi znajdują się najlepiej wykształcone obszary wrzosowisk w Polsce południowo-zachodniej, zarejestrowano tu 9 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Zatorfione obniżenia tworzą 

doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptaków i owadów - znajdują się tu stanowiska zalotki większej Leucorrhinia pectoralis i trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia. Spotykane są chr ząszcze: jelonek rogacz 

Lucanus cervus oraz pachnica dębowa Osmoderma eremita. Obszar chroni część ważnych siedlisk wilka w Borach Dolnośląskich. W dolinach rzecznych bytuje bóbr europejski Castor fiber. Stwierdzono tu występowanie 

minoga strumieniowego Lampetra planeri. Na terenie ostoi stwierdzono również populacje mopka Barbastella barbastellus i nocka dużego Myotis myotis. W granicach obszaru występują gatunki spełniające kr yteria 

uznania za przedmioty ochrony w obszarze, a tym samym stanowiące przedmiot zainteresowania projektu planu zadań ochronnych. Należą do nich: 

 
1308   Mopek Barbastella barbastellus 

1324   Nocek duży Myotis myotis 

1337   Bóbr Castor fiber 

1352   Wilk Canis lupus 

1096   Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

1037   Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

1042   Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 

1083   Jelonek rogacz Lucanus cervus 

 
Oprócz gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru w Standardowym Formularzu Danych dla OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 wyszczególniono 7 typów siedlisk 

przyrodniczych spełniających kryter ia uznania za przedmioty ochrony. Ich wykaz, z podaniem orientacyjnego udziału procentowego w pow ierzchni obszaru (%), podano poniżej: 

 
2330   Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi  (1,48) 

4030   Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) (37,78) 

6120   Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koeler ion glaucae) (2,00) 

7140   Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (1,66) 

7150   Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion (0,20) 

91E0   Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (0,30) 

91T0   Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) (0,60) 

 
Obszar nie ma istotnego znaczenia dla ochrony dwóch typów siedlisk, których stopień reprezentatywności został w SDF określony oceną D: 

 
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (0,01) 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (0,10) 

 
Analiza dostępnych materiałów dotyczących stanu wiedzy o występowaniu i rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony w obszarze wskazuje, że stan ten jest  
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wystarczający w odniesieniu do większości siedlisk przyrodniczych i gatunków. Powyższe dane będą przedmiotem dalszej szczegółowej weryfikacji w trakcie przygotowywania projektu planu i mogą ulec zmianie. Ocena 

stanu zachowania będzie przedmiotem ekspertyzy powiązanej z pracami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi w terenie i zostanie przeprowadzona metodami stosowanymi w monitoringu prowadzonym przez Instytut 

Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szczegółowe rozpoznanie i ocena aktualnych istniejących i potencjalnych zagrożeń przeprowadzona zostanie w reprezentatywnej liczbie płatów siedlisk przyrodniczych o określonej 

powierzchni oraz dla większości stanowisk gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru. Na podstawie tego rozpoznania, przy współpracy użytkowników gruntów sformułowane zostaną cele ochrony, a w 

kolejnym etapie prac - konkretne zadania ochronne prowadzące do ich osiągnięcia w ciągu najbliższych 10 lat. 

 
3.   Podczas prac nad projektem planu zadań ochronnych sporządzający dokument zaprosi podmioty i osoby prowadzące działalność w obszarze oraz zainteresowane jego ochroną do udziału w spotkaniach Zespołu 

Lokalnej Współpracy, którego zadaniem będzie wspólne wypracowanie zapisów projektu planu. W trakcie przygotowywania projektu planu zadań ochronnych zorganizowane zostaną 3 spotkania dyskusyjne. Pierwsze z 

nich odbędzie się 8 listopada 2012 r., Osiecznica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lubańska 29B, a kolejne 4 czerwca 2013 roku w Ruszowie, 5 lipca 2013 roku we Wrocławiu oraz 6 sierpnia 2013 roku w 

Osiecznicy. 

 
Aby zapewnić udział wszystkich zainteresowanych w tworzeniu dokumentu, projekt planu zadań ochronnych zostanie opublikowany za pomocą dostępnej pod adresem http://pzo.gdos.gov.pl/ Platformy Informacyjno- 

Komunikacyjnej. Dopuszcza się możliwość zamieszczania informacji o przebiegu prac na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/. 

 
Ostateczna wersja projektu planu zostanie udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 październi ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 

 
 
 
1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem  

 

 
 

 

 
Lp. 

 

 
Kod 

 

 
Nazwa polska 

 

 
Nazwa łacińska 

 
% 

pokrycia 

 
Pop. 

osiadła 

 
Pop. 

rozrodcza 

 

Pop. 

przemieszczająca 

się 

 
Pop. 

zimująca 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

reprezen. 

 

Ocena 

st. 

zach. 

Ocena 

izol. / 

Pow. 

względna 

 
Ocena 

ogólna 

 

 
Opina dot. wpisu 

s1 2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 
 1,48     A B C B przedmiot ochrony 

objęty planem 

s2 4030 Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio- 

Callunion, Calluno- 

Arctostaphylion 

37,78     A A A A przedmiot ochrony 

objęty planem 

s3 6120 * Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 

Koeler ion glaucae 2,00     A A C B przedmiot ochrony 

objęty planem 

s4 7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 

naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

 1,66     D    nie stanowi przedmiotu 

ochrony / nie jest 

objęty planem 

przedmiot ochrony 

objęty planem 

s5 7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio- 

Caricetea) 

 0,20     A B C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

s6 7150 Obniżenia na podłożu 

tor fowym z roślinnością ze 

związku Rhynchosporion 

 0,30     A A C B przedmiot ochrony 

objęty planem 

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/
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s7 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, Tilio- 

Carpinetum 

0,60     D    nie stanowi przedmiotu 

ochrony / nie jest 

objęty planem 

s8 91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe, olsy 

źródliskowe 

Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 

1,48     B B C C przedmiot ochrony nie 

objęty planem z uwagi 

na stwierdzenie braku 

występowania tego 

siedliska w obszarze 

s9 91T0 Sosnowy bór  chrobotkowy Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum 

37,78     A B C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

z10 1308 Mopek Barbastella barbastellus  10-100i    C B C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

z11 1324 Nocek duży Myotis myotis  10-100i    C B C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

z12 1337 Bóbr  europejski (euroazjatycki) Castor fiber   5-10i    C B C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

z13 1352 Wilk Canis lupus  9-10i    C B B B przedmiot ochrony 

objęty planem 

z14 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planer i  2 loc.    C B C C przedmiot ochrony nie 

objęty planem z uwagi 

na stwierdzenie braku 

występowania tego 

gatunku w obszarze 

z15 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia  P    C B C C przedmiot ochrony nie 

objęty planem z uwagi 

na zmianę oceny 

znaczenia obszaru dla 

populacji tego gatunku 

na ocenę D 

z16 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis  P    C B C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

z17 1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus  2 loc.    C A C B przedmiot ochrony 

objęty planem 

 
 
 
 
 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 
 

 
 

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych zidentyfikowano osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 oraz powołano zespół ekspertów z dziedziny entomologii, fitosocjologii, ichtiologii, ter iologii i chiropterol ogii. W całym procesie prac nad projektem 

PZO przewidziano i przeprowadzono trzy spotkania dyskusyjne/warsztaty, w których wzięli udział członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy, stworzonego z przedstawicieli zainteresowanych i wytypowanych jako kluczowe 
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dla obszaru podmiotów oraz instytucji. Głównym celem spotkań było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dot yczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji 

jego ochrony. 

 
I spotkanie ZLW (8 listopada 2012 r., Osiecznica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lubańska 29B): 

 
- wyłonienie Zespołu Lokalnej Współpracy, 

 
- uzupełnienie wiedzy na temat obszaru, 

 
- omówienie ogólnych założeń programowych sieci Natura 2000 w Polsce, 

 
- omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania, procesu komunikacji w t rakcie sporządzania projektu planu, 

 
- przedstawienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony Obszaru. 

 
II spotkanie ZLW (4 czerwca 2013 r., Ruszów, siedziba Nadleśnictwa Ruszów, ul. Leśna 2): 

 
- prezentacja wyników prac ekspertów dotycząca położenia przedmiotów ochrony na terenie obszaru, 

 
- praca warsztatowa nad lokalizacją przedmiotów ochrony oraz wskazań do uzupełnienia wiedzy na ich temat, 

 
- prezentacja propozycji uszczegółowienia i korekty granicy obszaru, 

 
- praca warsztatowa nad zagrożeniami dla przedmiotów ochrony, ustaleniem celów działań ochronnych i działań ochronnych. 

III spotkanie ZLW (5 lipca 2013): 

- uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie zapisów działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i wilka w obszarze Natura 2000 OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063. 

 
IV spotkanie ZLW (6 sierpnia 2013): 

 
- prezentacja lokalizacji wszystkich przedmiotów ochrony, 

 
- prezentacja zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063, 

 
- prezentacja projektu zarządzenia dyrektora RDOŚ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 oraz propozycj i 

uszczegółowienia granicy obszaru Natura 2000. 

 
O terminie, miejscu i organizacji spotkań uczestnicy powiadamiani byli pisemnie. W celu zapewnienia społecznego charakteru pr ac nad projektem planu informacje o spotkaniach były umieszczane na stron ie internetowej 

RDOŚ we Wrocławiu oraz przekazywane gminom położonym w obszarze w celu umieszczenia informacji na stronach internetowych. Po spotkaniach sporządzane były raporty, które na bieżąco Wykonawca PZO umieszczał 

na platformie informacyjno-komunikacyjnej (PIK). Na PIK zamieszczony został również projekt dokumentu, a członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy mogli wnosić uwagi po zalogowaniu do portalu. W trakcie konsultacji 

społecznych projektu dokumentu, był on udostępniony również poprzez PIK do powszechnego wglądu. Jako jedną z form komunikacji pomiędzy Wykonawcą projektu planu a podmiotami zainteresowanymi udziałem w 

tworzeniu projektu były spotkania robocze, a ich celem było pozyskiwanie informacji i mater iałów nt. min. przedmiotów ochrony , zagrożeń oraz dokumentów planistycznych. 

 

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

Instytucja/osoby 
 

Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 

 

Kontakt 

1 Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu 

województwa dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Wybrzeże Juliusza 

Słowackiego 12/14 50-411 

Wrocław 

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

(71) 341 81 48 

2 Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu 

województwa dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Podgórna 7 65-424 

Zielona Góra 

e-mail: kancelar ia.ogolna@lubuskie.pl tel.: (68) 456 52 

00 fax.: (68) 456 52 96 

3 Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

pl. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 2 59-700 

Bolesławiec 

e-mail: biuro@powiatboleslawiecki.pl tel.: (75) 732 32 

58 fax: (75) 732 32 50 

4 Urząd Gminy Bolesławiec Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie 

informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze 

gminy 

ul. Teatralna 1a 59-700 

Bolesławiec 

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl tel.: (75) 

732 32 21 (22,23) fax: (75) 735 17 83 

5 Urząd Gminy w Osiecznicy Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie 

informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze 

gminy 

ul. Lubańska 43 59-724 

Osiecznica 

e-mail: info@osiecznica.ug.gov.pl tel.: (75) 731 21 07 

fax: (75) 731 21 48 

6 Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór 

nad obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie informacji w 

tym zakresie 

pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

e-mail: sekretar iat@rdos.wroclaw.pl tel.: (71) 340 68 

07 fax: (71) 340 68 06 

7 Regionalna Rada Ochrony 

Przyrody 

Organ opiniodawczo-doradczy  w zakresie ochrony przyrody działający przy 

Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu pl. Powstańców 

Warszawy 1 50-153 

Wrocław 

e-mail: sekretar iat@rdos.wroclaw.pl tel.: (71) 340 68 

07 fax: (71) 340 68 06 

8 Regionalna Rada Ochrony 

Przyrody 

Organ opiniodawczo-doradczy  w zakresie ochrony przyrody działający przy 

Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wielkopolskim ul. 

Jagiellończyka 8 66-400 

Gorzów Wielkopolski 

e-mail: sekretar iat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl tel.: (95) 

711 53 38 fax: (95) 711 55 24 

9 Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór  nad gospodarką leśną, promocja i udostępnianie informacji w 

zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze Lasów 

Państwowych 

ul. Grunwaldzka 90 50-357 

Wrocław 

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71) 337 17 00 

10 Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Świętoszów 

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór  nad 

gospodarką leśną w lasach prywatnych 

ul. Brzozowa 17 59-726 

Świętoszów 

e-mail: swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (75) 731 

12 59 

11 Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział 

w Zielonej Górze 

Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona wszystkich dróg krajowych 

oraz mostów na tych drogach, znajdujących się poza granicami miast na 

prawach powiatu. 

ul. Boh. Westerplatte 31 65- 

950 Zielona Góra 

e-mail: sekretar iat@zielona-gora.gddkia.gov.pl tel.: 

(68) 327 10 68 

12 Zarząd Dróg wojewódzkich w 

Zielonej Górze 

Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące 

informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie 

projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 

i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji 

inwestora 

Al. Niepodległości 32 65- 

042 Zielona Góra 

e-mail: zdw@zdw.zgora.pl tel.: (68) 328 03 00 fax : 

(68) 328 03 32 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
mailto:kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
mailto:biuro@powiatboleslawiecki.pl
mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
mailto:info@osiecznica.ug.gov.pl
mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl
mailto:zdw@zdw.zgora.pl
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13 Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział 

we Wrocławiu 

Administrowanie, utrzymanie, modernizacja sieci dróg krajowych, autostrad 

i mostów na obszarze Dolnego Śląska 

ul. Powstańców Śl. 186 53- 

139 Wrocław 

e-mail: sekretar iat@wroclaw.gddkia.gov.pl tel.: (71) 

334 73 00 

14 Dolnośląska Służba Dróg i 

Kolei we Wrocławiu 

Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące 

informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie 

projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 

i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji 

inwestora 

ul. Krakowska 28 50-425 

Wrocław 

e-mail: kancelar ia@dsdik.wroc.pl tel.: (71) 39 17 100, 

(71) 39 17 101, fax.: (71) 39 17 110 

15 Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Utrzymanie wód, inwestycje w gospodarce wodnej, planowanie w 

gospodarowaniu wodami, gospodarowanie powierzonym majątkiem 

ul. Norwida 34 50-950 

Wrocław 

tel.: (71) 337 88 88 

16 Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu 

Planuje konserwację i remonty oraz eksploatację urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych oraz wód publicznych stanowiących własność 

Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka, współdziała ze 

spółkami wodnymi i innymi użytkownikami zmeliorowanych gruntów w 

zakresie utrzymania i eksploatacji systemów wodnych i melioracyjnych 

ul. Matejki 5 50-333 

Wrocław 

e-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl tel.: (71) 322 66 81 

17 Lubuski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Zielonej 

Górze 

Planuje konserwację i remonty oraz eksploatację urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych oraz wód publicznych stanowiących własność 

Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka, współdziała ze 

spółkami wodnymi i innymi użytkownikami zmeliorowanych gruntów w 

zakresie utrzymania i eksploatacji systemów wodnych i melioracyjnych 

ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona 

Góra 

e-mail: sekretar iat@lzmiuw.i.win tel.: (68) 452 76 00 

fax: (68) 327 02 08 

18 Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Dolnośląski Oddział Regionalny 

(OR01) 

Sprzyjanie tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów, promowanie 

pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie, sprzyjanie 

zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich, ułatwianie 

dostępu rolnikom oraz pozostałym mieszkańcom wsi do usług, przyczynianie 

się do zwiększania opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym 

ul. Giełdowa 8 52-438 

Wrocław 

tel.: (71) 369 74 00 

19 Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Lubuski Oddział Regionalny w 

Zielonej Górze(OR04) 

Sprzyjanie tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów, promowanie 

pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie, sprzyjanie 

zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich, ułatwianie 

dostępu rolnikom oraz pozostałym mieszkańcom wsi do usług, przyczynianie 

się do zwiększania opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym 

Al. Zjednoczenia 104 65-120 

Zielona Góra 

tel.: (0-68) 329 27 00 

20 Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział Terenowy we 

Wrocławiu 

Wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do 

mienia państwowego w rolnictwie 

ul. Mińska 60 54-610 

Wrocław 

e-mail:wroclaw@anr.gov.pl tel.: (71) 356 39 00 

21 Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział Terenowy w 

Gorzowie Wielkopolskim 

Wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do 

mienia państwowego w rolnictwie 

ul. Jagiellończyka 8 66-400 

Gorzów Wielkopolski 

e-mail:gorzow@anr.gov.pl tel. (95) 711 53 40 

22 Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu 

Doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, 

rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie poziomu 

kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 

ul. Zwycięska 8 53-033 

Wrocław 

e-mail: sekretar iat@dodr.pl tel.: (71) 339 86 56 

23 Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku 

Doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, 

rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie poziomu 

kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 

Kalsk 91 66-100 Sulechów e-mail: sekretar iat@lodr.pl tel.: (68) 385 20 91 

mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
mailto:kancelaria@dsdik.wroc.pl
mailto:dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
mailto:sekretariat@lzmiuw.i.win
mailto:wroclaw@anr.gov.pl
mailto:gorzow@anr.gov.pl
mailto:sekretariat@dodr.pl
mailto:sekretariat@lodr.pl
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24 Dolnośląska Izba Rolnicza Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, reprezentowanie 

interesów rolników, działania m.in. na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, w szczególności kształtowania świadomości ekologicznej 

producentów rolnych 

ul. Wiejska 29 52-411 

Wrocław 

e-mail: sekretar iat@izbarolnicza.pl tel.: (71) 339 98 26 

25 Lubuska Izba Rolnicza Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, reprezentowanie 

interesów rolników, działania m.in. na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, w szczególności kształtowania świadomości ekologicznej 

producentów rolnych 

ul. Kożuchowska 15 a 65- 

364 Zielona Góra 

e-mail: sekretar iat@lir .agro.pl  tel.: (68) 453 70 91 

26 Polski Związek Wędkarski 

Okręg we Wrocławiu 

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 

użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i 

kształtowanie etyki wędkarskiej 

ul. Kazimierza Wielkiego 65 

50-077 Wrocław 

e-mail: pzw_wroclaw@poczta.onet.pl tel.: (71) 344 44 

01 

27 Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Zielonej Górze 

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 

użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i 

kształtowanie etyki wędkarskiej 

ul. Głowackiego 1 65-301 

Zielona Góra 

e-mail: pzwzgora.org@gmail.com tel.: (68) 453 73 33 

28 Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy Wrocław 

Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie 

zwierzyny oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności 

populacji zwierząt  łownych 

ul. Wodzisławska 10 b 52- 

017 Wrocław 

tel.: (71) 34 00 858 fax: (71) 73 45 200 

29 Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy w Zielonej 

Górze 

Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie 

zwierzyny oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności 

populacji zwierząt  łownych 

ul. Poznańska 13 65-137 

Zielona Góra 

e-mail: zo.zielonagora@pzlow.pl  tel.: (68) 327 23 70 

fax: 68 324 83 48 

30 Liga Ochrony Przyrody Okręg 

we Wrocławiu 

Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie 

zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i 

bogactwem narodowym 

ul. Grunwaldzka 90 50 - 357 

Wrocław 

e-mail: lop@wroclaw.lasy.gov.pl  tel.: (71) 328 10 40 

fax: (71) 377 17 89 

31 Liga Ochrony Przyrody Okręg 

Zielona Góra 

Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie 

zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i 

bogactwem narodowym 

ul. Piękna 24 65-223 

Zielona Góra 

e-mail: lop.zgora@onet.eu tel.: (68) 327 20 08 

32 Klub Przyrodników Stowarzyszenie / organizacja społeczna działająca w sferze ochrony 

środowiska, szczególnie ochrony przyrody, zainteresowana w regionie 

ul. 1 maja 22 66-200 

Świebodzin 

e-mail: kp@kp.org.pl tel./fax: (68) 382 82 36 

33 Towarzystwo Przyrodnicze 

„Birkut”  

Stowarzyszenie / organizacja społeczna działająca w sferze ochrony 

środowiska, szczególnie ochrony przyrody, zainteresowana w regionie 

ul. Świerczewskiego 7/35 

67-300 Szprotawa 

email: birkut@op.pl tel.: 502 609 324, 507 211 597 

34 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Wrzosowa Kraina" 

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko- 

wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości 

szans 

ul. Wesoła 12b 59-140 

Chocianów 

e-mail: biuro@wrzosowakraina.pl tel./fax: (76) 818 45 

41 tel. kom.: 500 206 128 

35 Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie "Bory 

Dolnośląskie" 

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko- 

wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości 

szans 

ul. Żeromskiego 25 68-120 

Iłowa 

e-mail: bory.dolnoslaskie@wp.pl  tel./fax: (068) 377 47 

17 
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L.p. 
 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 
Nazwa instytucji/grupy interesu, którą 

reprezentuje 

 

Kontakt 

1 Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny RDOŚ we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, tel.: 721 468 852 

2 Dariusz Rosiński Koordynator  Planu OZW Wrzosowiska 

Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu 

e-mail: Dar iusz.Rosinski@brzeg.buligl.pl tel.: 77 416 28 86 

3 Anna Wójcicka-Rosińska Ekspert botanik ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu 

e-mail: Anna.Wojcicka@brzeg.buligl.pl tel.: 77 416 28 86 

4 Waldemar Bena Ekspert ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu 

e-mail: waldemarbena@gmail.com 

5 Jarosław Babiasz członek ZLW Urząd Gminy Bolesławiec e-mail: j.babiasz@gminaboleslawiec.pl tel.: (75)7323221 

6 Bazyli Chomiak członek ZLW Polski Związek Pszczelarski e-mail: bchomiak@o2.pl tel.: 782970978 

7 Marek Cieślak członek ZLW Dolnośląski Zarząd Parków Krajobrazowych 

o/Legnica 

e-mail: ppkpark@op.pl tel.: (76)8310924 

8 Grażyna Góral członek ZLW Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

e-mail: grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: 502783918 

9 Iwona Kijora członek ZLW Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Karpia e-mail: ikijora@wp.pl tel.: 668159233 

10 Monika Krosondowicz członek ZLW Urząd Gminy Bolesławiec członek ZLW e-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl tel.: 

(75)7323221 wew.120 

11 Waldemar Kudła członek ZLW Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej e-mail: w.kudla@onet.eu tel.: 604234543 

12 Piotr  Landzwojczak członek ZLW ARiMR Lubuski Oddział Regionalny e-mail: piotr .landzwojczak@arimr.gov.pl tel.: 683292760 

13 Alina Mikołajczak członek ZLW Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad o/ Zielona Góra 

członek ZLW e-mail: tel.: (68)3271068 

14 Janusz Pieniążek członek ZLW Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra e-mail: szefwnzw@rzi.com.pl  tel.: 512838815 

15 Małgorzata Rucińska członek ZLW Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu PZD Chojnów 

e-mail: malgorzata.rucinska@dodr.pl tel.: 781644072 

16 Marek Sobieszek członek ZLW Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk 

Lądowych Żagań 

e-mail: wydpol.dobre@gmail.com tel.: 725831212 

17 Andrzej Trzop członek ZLW ARiMR Lubuski Oddział Regionalny e-mail: trzog.andrzej@arimr.gov.pl tel.: 683292728 

18 Zbigniew Wach członek ZLW Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie członek ZLW e-mail: rzpleszno@o2.pl tel.: 

19 Mirosław Irzymski członek ZLW Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy członek ZLW tel: 693195100 

20 Danuta Gliza członek ZLW Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra tel.: (68)4778515,387 

21 Joanna Młynarczak członek ZLW Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra tel.: (68)4778515,387 

22 Konrad Ratajczyk członek ZLW Nadleśnictwo Świętoszów e-mail: konrad.ratajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl 

23 Małgorzata Pagórska-Toczek członek ZLW Nadleśnictwo Świętoszów e-mail: malgorzata.pagorska@wroclaw.lasy.gov.pl  

24 Kamil Martyniak członek ZLW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

e-mail: kmartyniak@rdoswroclaw.pl 

25 Paweł Pluciński członek ZLW Klub Przyrodników e-mail: pplucinski@o2.pl 

26 Katarzyna Barańska członek ZLW Klub Przyrodników e-mail: kasia_baranska@inter ia.pl 

27 Monika Kotulak członek ZLW Klub Przyrodników e-mail: kotulak.m@gmail.com 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:Dariusz.Rosinski@brzeg.buligl.pl
mailto:Anna.Wojcicka@brzeg.buligl.pl
mailto:waldemarbena@gmail.com
mailto:j.babiasz@gminaboleslawiec.pl
mailto:bchomiak@o2.pl
mailto:ppkpark@op.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:ikijora@wp.pl
mailto:m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl
mailto:w.kudla@onet.eu
mailto:piotr.landzwojczak@arimr.gov.pl
mailto:szefwnzw@rzi.com.pl
mailto:malgorzata.rucinska@dodr.pl
mailto:wydpol.dobre@gmail.com
mailto:trzog.andrzej@arimr.gov.pl
mailto:rzpleszno@o2.pl
mailto:konrad.ratajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:malgorzata.pagorska@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:kmartyniak@rdoswroclaw.pl
mailto:pplucinski@o2.pl
mailto:kasia_baranska@interia.pl
mailto:kotulak.m@gmail.com
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Etap I I  Opracowanie projektu Planu 
 
 
 
 

M oduł A 
 
 
 
 
 
2.1. I nformacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

 
 
 

 

L.p. 
 

Typ informacji 
 

Dane referencyjne 
 

Zakres informacji 
 

Wartość informacji 
Źródło dostępu 

do danych 

1 Mater iały publikowane Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011. Diet and prey 

selection of wolves (Canis lupus) recolonising Western and Central Poland. 

Mammal Biol. doi: 10.1016/j.mambio.2011.06.007 

Informacje o jednym z przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Pomocna w planowaniu 

ochrony gatunku 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

2 Mater iały publikowane Nowak S., Mysłajek R.W. 2011. Wilki na zachód od Wisły. Stowarzyszenie 

dla Natury "Wilk", Twardorzeczka 

Informacje o jednym z przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Pomocna w planowaniu 

ochrony gatunku 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

3 Mater iały publikowane Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2011. 

Przeprowadzenie monitor ingu populacji wilka Canis lupus w Borach 

Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitor ingu populacji wilka Canis lupus w 

Borach Dolnośląskich. Etap I. Wildlife Consulting, Twardorzeczka. 

Informacje o jednym z przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Pomocna w planowaniu 

ochrony gatunku 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

4 Mater iały publikowane Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2012. 

Przeprowadzenie monitor ingu populacji wilka Canis lupus w Borach 

Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitor ingu populacji wilka Canis lupus w 

Borach Dolnośląskich. Etap II. Wildlife Consulting, Twardorzeczka. 

Informacje o jednym z przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Pomocna w planowaniu 

ochrony gatunku 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

5 Mater iały publikowane Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w 

Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499 

Informacje o jednym z przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Pomocna w planowaniu 

ochrony gatunku 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

6 Mater iały publikowane Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński J., 

Jędrzejewska B., Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Harmuszkiewicz J., 

Juszczyk A., Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek R. W., 

Nędzyńska M., Olczyk A., Teleon M., Wojtulewicz M. 2012. Prey choice and 

diet of wolves related to ungulate communities and wolf subpopulations in 

Poland. Journal of Mammalogy 93: 1480-1492 

Informacje o jednym z przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Pomocna w planowaniu 

ochrony gatunku 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
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7 Mater iały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bolesławiec (1998) Informacje o występowaniu 

przedmiotów ochrony w obszarze 

Istotna informacja o 

gatunkach zwierząt  i 

roślin występujących w 

obszarze 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

8 Mater iały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Osiecznica (1998) Informacje o występowaniu 

przedmiotów ochrony w obszarze 

Istotna informacja o 

gatunkach zwierząt  i 

roślin występujących w 

obszarze 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

9 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Gminy Bolesławiec na lata 2011 – 2018; Uchwała nr XII/74/11 

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 roku 

Dokument zawiera analizę 

uwarunkowań rozwoju gminy, 

formułuje cele i zadania strategiczne 

gminy do roku 2015. Planowane 

działania nie będą miały 

negatywnego wpływu na stan 

zachowania przedmiotów ochrony w 

obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd Gminy 

Bolesławiec 

10 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2013 – 2016; 

Uchwała XXI/167/13 Rady Gminy Bolesławiec z 28 lutego 2013 r . 

Dokument określa działania gminy 

mające na celu poprawę aktualnego 

stanu ochrony środowiska. Program 

uwzględnia współpracę gminy przy 

sporządzaniu Planu Zadań 

Ochronnych dla obszarów Natura 

2000. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd Gminy 

Bolesławiec 

11 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) Gminy Osiecznica na lata 2008 – 

2013; Uchwała Nr XXIII/99/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 kwietnia 

2008 r . 

Dokument zawiera zestawienie zadań 

inwestycyjnych w układzie rzeczowo- 

finansowym. Planowane działania nie 

będą miały negatywnego wpływu na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony w obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd Gminy w 

Osiecznicy 
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12 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Osiecznica na lata 2005-2012; Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady 

Gminy Osiecznica z dnia 16 grudnia 2005 r. 

Program określa politykę 

środowiskową, ustala cele i zadania 

odnoszące się do ochrony 

środowiska, zawiera analizę stanu 

gospodarki odpadami na terenie 

gminy, wyznacza cele i kierunki oraz 

system gospodarowania odpadami na 

terenie gminy. Jednym z celów jest 

dynamiczny rozwój turystyki i 

agroturystyki poprzez optymalne 

wykorzystanie walorów 

przyrodniczych gminy, przy pełnej 

ochronie przyrody i krajobrazu. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony. Zgodnie z art. 

17 ustawy o zmianie 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2011 nr 

152 poz. 897) oraz 

zapisami art. 4 tej 

ustawy gminny plan 

gospodarki odpadami 

utracił ważność z mocy 

prawa i aktualnie 

obowiązuje krajowy i 

wojewódzki plan 

gospodarki odpadami. 

Urząd Gminy w 

Osiecznicy 

13 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Bolesławieckiego; uchwała nr  

XXXIX/161/2006 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 października 

2006 r . 

Dokument wyznacza kierunki 

rozwoju powiatu bolesławieckiego. 

Planowane działania nie będą miały 

negatywnego wpływu na stan 

zachowania przedmiotów ochrony w 

obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Starostwo 

Powiatowe w 

Bolesławcu 

14 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Planu Inwestycyjny Powiatu Bolesławieckiego na lata 2007 – 

2015; uchwała nr VI/26/2007 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 

marca 2007 r. 

Dokument zawiera opis inwestycji 

planowanych do realizacji do 2015 

roku. Planowane działania nie będą 

miały negatywnego wpływu na stan 

zachowania przedmiotów ochrony w 

obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Starostwo 

Powiatowe w 

Bolesławcu 

15 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju powiatu bolesławieckiego; uchwała nr XXII/124/2001 

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 8 lutego 2001 r. 

Dokument określa misję, cele i 

kierunki działania powiatu. 

Planowane działania nie będą miały 

negatywnego wpływu na stan 

zachowania przedmiotów ochrony w 

obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Starostwo 

Powiatowe w 

Bolesławcu 
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16 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2005 – 

2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bolesławieckiego 

na lata 2005 – 2012; uchwała nr XXV/85/2005 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 28 kwietnia 2005 r . 

Celem Programu jest identyfikacja 

podstawowych problemów w 

zakresie ochrony środowiska, 

nakreślenie perspektywicznych 

kierunków ich rozwiązania oraz 

ustanowienie wytycznych dla 

tworzenia szczegółowych planów 

działania, w tym planów 

inwestycyjnych. Planowane działania 

nie będą miały negatywnego wpływu 

na stan zachowania przedmiotów 

ochrony w obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony. Zgodnie z art. 

17 ustawy o zmianie 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2011 nr 

152 poz. 897) oraz 

zapisami art. 4 tej 

ustawy gminny plan 

gospodarki odpadami 

utracił ważność z mocy 

prawa i aktualnie 

obowiązuje krajowy i 

wojewódzki plan 

gospodarki odpadami. 

Starostwo 

Powiatowe w 

Bolesławcu 

17 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Świętoszów na okres od 1.01.2004 

do 31.12.2013 r. 

Dokument zawiera zapisy dotyczące 

planowanych zabiegów 

gospodarczych (rębnie, odnowienia, 

pielęgnacje, trzebieże) mających 

bezpośredni wpływ na przedmioty 

ochrony w obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Nadleśnictwo 

Świętoszów 

18 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni program inwestycyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 

2007-2013 realizowany przez samorząd województwa. Tekst jednolity; 

Uchwała Nr LIX/895/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 

października 2006 roku z późn. zmianami 

Dokument zawiera zestawienie 

projektów zadań inwestycyjnych we 

wszystkich obszarach związanych z 

rozwojem województwa. Ujęte w nim 

projekty zadań zostały wybrane z 

uwzględnieniem celów i kierunków 

zawartych w dokumentach 

strategicznych, określających 

zamierzenia województwa w 

poszczególnych dziedzinach 

gospodarki. Planowane działania nie 

będą miały negatywnego wpływu na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony w obszarze. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

19 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku; Uchwała Nr 

XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 

2005 roku 

Dokument wyznacza cele i kierunki 

rozwoju województwa. Potencjalne 

konflikty wiążą się z rozwojem sieci 

transportowej (planowana autostrada 

A18), oraz wynikają z 

wielofunkcyjności obszarów (dolina 

Kwisy). 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 
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20 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki 

wiatrowej w województwie dolnośląskim 2011; Uchwała nr 2082/IV/12 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r . 

Celem niniejszego dokumentu jest 

rzetelna ocena przyrodniczo – 

przestrzennych, prawnych i 

technicznych uwarunkowań 

związanych z możliwymi 

lokalizacjami parków wiatrowych na 

terenie województwa, służąca 

minimalizowaniu potencjalnych 

konfliktów i ponoszonych kosztów już 

na etapie wyszukiwania bądź 

planowania potencjalnych lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Obszar 

zakwalifikowano do II strefy 

zalecanej do szczególnej ochrony i 

wyłączenia z lokalizacji w nich farm 

wiatrowych. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

21 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015; Uchwała nr LIV/969/10 

Sejmiku województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Dokument zawiera analizę stanu 

środowiska w województwie i 

wyznacza cele i zadania służące 

poprawie jakości środowiska. 

Dokument został poddany 

procedurze oddziaływania na 

środowisko i zawiera zapisy o 

działaniach kompensujących. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

22 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

2012; Uchwała nr  XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 27 czerwca 2012 r. 

Dokument określa cele, kierunki 

działań i zadania gospodarki 

odpadami na terenie województwa. 

Dokument został poddany 

procedurze oddziaływania na 

środowisko i zawiera zapisy o 

działaniach kompensujących. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 
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23 Plany/programy/strategie/projekty Program wodno-środowiskowy  kraju 

http://kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-kraju.html 

Dokument stanowi uporządkowany 

zbiór  działań, których realizacja 

pozwoli na osiągnięcie przez wody 

celów środowiskowych 

przewidzianych w Dyrektywie 

2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, tzw. Ramowej 

Dyrektywie Wodnej (RDW). 

Lokalizacja obszaru: jednolite części 

wód (JCWP) PLRW6000171656 

„Stawna” , PLRW600017144549 

„Strużyna”  oraz 

PLRW600017166989 „Czernik” . Są 

to naturalne części wód, dwie z nich 

– Stawna i Strużyna charakteryzują 

się złym stanem wód. Stan wód 

Czernika oceniany jest jako dobry. 

Kompleks zachodni zaliczyć można 

do jednolitych części wód 

PLRW60001816874 „Olsza” , 

PLRW600017166972  „Dopływ spod 

Łoz”  oraz PLRW60001816853 

„Czerna Wielka od źródła do 

Ziębiny” . Dopływ spod Łoz to 

naturalna część wód o dobrym stanie 

wód, pozostałe dwie to silnie 

zmienione części wód. Stan wód 

Olszy oceniono jako zły, zaś Czernej 

Wielkiej – jako dobry. W stosunku do 

nich istnieje obowiązek osiągnięcia 

do końca 2015 r . dobrego potencjału 

i stanu ekologicznego oraz 

utrzymania dobrego stanu 

chemicznego. 

Istotna informacja 

pozwalająca określić 

potencjalne zagrożenia 

dla przedmiotów 

ochrony 

Ministerstwo 

Środowiska, 

Krajowy Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

24 Raporty Marek Malicki, Remigiusz Pielech, 2013. Raport z prac terenowych 

prowadzonych w OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063 w zakresie rozmieszczenia i stanu zachowania siedlisk 

przyrodniczych 

Aktualizacja występowania 

przedmiotów ochrony (siedlisk 

przyrodniczych) oraz ocena ich stanu 

zachowania, zagrożeń i celów działań 

ochronnych. 

Kluczowa dla procesu 

przygotowywania 

projektu planu 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

25 Raporty Dariusz Łupicki, Waldemar Bena, 2013. Raport z prac terenowych 

prowadzonych w OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063 w zakresie chirofauny. 

Aktualizacja występowania 

przedmiotów ochrony (gatunków) 

oraz ocena ich stanu zachowania, 

zagrożeń i celów działań ochronnych 

Kluczowa dla procesu 

przygotowywania 

projektu planu 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

26 Raporty Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W. 2013. Ekspertyza przyrodnicza w 

zakresie wilka Canis lupus na potrzeby projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063. Wildlife Consulting, Twardorzeczka. 

Aktualizacja występowania 

przedmiotu ochrony (Canis lupus) 

oraz ocena jego stanu zachowania, 

zagrożeń i celów działań ochronnych 

Kluczowa dla procesu 

przygotowywania 

projektu planu 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

http://kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-kraju.html
http://kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-kraju.html
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27 Raporty Iwona Kijora, 2013. Raport z prac terenowych prowadzonych w OZW 

Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 w zakresie 

weryfikacji potencjalnych miejsc występowania jednego z przedmiotów 

ochrony obszaru - 1096 Lampetra planer i. 

Aktualizacja występowania 

przedmiotu ochrony (siedlisk 

gatunku) w zasięgu granic obszaru 

Natura 2000. 

Kluczowa dla procesu 

przygotowywania 

projektu planu 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

28 Raporty Adr ian Smolis, 2013. Raport z prac terenowych prowadzonych w OZW 

Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 w zakresie oceny 

stanu siedlisk i miejsc występowania Ophiogomphus cecilia, Leucorrhinia 

pectoralis i Lucanus cervus. 

Aktualizacja występowania 

przedmiotów ochrony (siedlisk 

gatunków) oraz ocena stanu 

zachowania ich populacji, zagrożeń i 

celów działań ochronnych. 

Kluczowa dla procesu 

przygotowywania 

projektu planu 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

 
 
 
 

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

nieopublikowane oraz informacje ustne. 
 
 
 
 
 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
 

 
 
 
Położenie obszaru 

 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej 

Europie. Prawie cały obszar o powierzchni 10 141,6 ha położony jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu 

bolesławieckiego, na terenie gminy Osiecznica i w niewielkim fragmencie w gminie wiejskiej Bolesławiec. Obszar składa się z dwóch enklaw - wschodniej 

użytkowanej przez wojsko w postaci rozległego poligonu oraz zachodniej położonej na przeciwległym brzegu doliny Kwisy. Centralny punkt obszaru wyznaczają 

współrzędne geograficzne: długość E 15°41`51``  oraz szerokość N 51°27`9` ` .  

 
Położenie obszaru Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie w odniesieniu do regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki i Richling 2011) jest następujące: 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski (31) 

Podprowincja Niziny Sasko-Łużyckie (317) 

Makroregion Nizina Śląsko – Łużycka (317.7) 

Mezoregion Bory Dolnośląskie (317.74) 

 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (wg zaktualizowanej regionalizacji Tramplera, SGGW 2008) obszar położony 

jest w zasięgu: 

Krainy Śląskiej (V) 
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Mezoregionu Borów Dolnośląskich (V.2) 

 
Według geobotanicznej regionalizacji  Polski (Matuszkiewicz 2008) obszar znajduje się na terenie następujących jednostek geobotanicznych: 

Obszar Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych 

Prowincja Środkowoeuropejska 

Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa 

Dział Brandenbursko-Wielkopolski (B) 

Kraina Południowowielkopolsko-Łużycka (B.4) 

Podkraina Łużycka (B.4a) 

Okręg Borów Dolnośląskich (B.4a.5) 

Podokręg Świętoszowski (B.4a.5.c) 

 
Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska (wg. Szafera 1972, zmienione Kruczyńska i in. 1997), obszar ostoi znajduje się na terenie następujących jednostek 

geobotanicznych: 

Państwo: Holarktyka 

Obszar: Euro-Syberyjski 

Prowincja: Niżowo-Wyżynna 

Dział Bałtycki (A) 

Poddział: Pas Kotlin Podgórskich 

Kraina: Kotlina Śląska (6) 

Okręg: Nizina Śląsko-Łużycka (6.1) 

Podokręg: Bory Dolnośląskie (6.1.1) 

 
W ujęciu zoogeograficznym obszar należy do: 

Państwa Holarktyka 

Podpaństwa Palearktyka 

Obszaru Euro-Syberyjskiego 

 
Budowa geologiczna i gleby 

 
Obszar ostoi pokrywają plejstoceńskie piaski i żwiry rzeczne, licznie występują wydmy zbudowane z holoceńskich piasków eolicznych. Podłoże stanowią 

trzeciorzędowe iły, podścielone w części wschodniej paleozoicznymi częściowo zmetamorfizowanymi skałami osadowymi, zaś w części zachodniej leżące na 

tr iasowych piaskowcach pstrych. Wykształciły się na nich głównie gleby bielicowe i rdzawe. Na wymach występują gleby inicjalne i słabo wykształcone (rego - i 

arenosole). 

 
Hydrologia 

 
Obszar w całości leży w I -rzędowej zlewni Odry, II -rzędowej zlewni Bobru. Przez środek kompleksu wschodniego przebiega dział wodny III -rzędu pomiędzy 
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zlewniami Bobru i Kwisy. W granicach tej części obszaru swój początek biorą rzeki Strużyna, Stawna, Czernik, Pruszkowska Struga oraz Dopływ ze Śliwnika. 

Wysunięty najbardziej na wschód fragment kompleksu należy do zlewni Bobru. Kompleks zachodni należy prawie całkowicie do zlewni Czernej Wielkiej. Średni 

wysoki odpływ rzeczny z tego terenu nie przekracza 100 l/s na km2, zaś średni niski odpływ – 2 l/s na km2. Wezbrania występują w okresie wiosennym do marca do 

maja. Niższe stany odnotowywane są w okresie letnim (lipiec-sierpień) i jesiennym (wrzesień-październik). Ostoja leży w zasięgu występowania głównych zbiorników 

wód podziemnych, w regionie Lubińsko-Wrocławskim należącym do prowincji nizinnej. Jest to obszar o potencjalnej dużej wydajności (powyżej 70 m3/h) i średnim 

stopniu zagrożenia antropogenicznego i geogenicznego wód. Minimalna głębokość ujęć wynosi od 30 do 300 m (za: Atlas Śląska Do lnego i Opolskiego). 

Cieki obszaru w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry należą do regionu wodnego Środkowej Odry, i zaliczają się do jednolitej części wód (JCWP) 

PLRW6000171656 „Stawna” , PLRW600017144549 „Strużyna”  oraz PLRW600017166989 „Czernik” . Są to naturalne części wód, dwie z nich  – Stawna i Strużyna 

charakteryzują się złym stanem wód. Stan wód Czernika oceniany jest jako dobry. Kompleks zachodni zaliczyć można do jednolitych części wód PLRW60001816874 

„Olsza” , PLRW600017166972 „Dopływ spod Łoz”  oraz PLRW60001816853 „Czerna Wielka od źródła do Ziębiny” . Dopływ spod Łoz to naturalna część wód o dobrym 

stanie wód, pozostałe dwie to silnie zmienione części wód. Stan wód Olszy oceniono jako zły, zaś Czernej Wielkiej – jako dobry. W stosunku do nich istnieje 

obowiązek osiągnięcia do końca 2015 r . dobrego potencjału i stanu ekologicznego oraz utrzymania dobrego stanu chemicznego.  

 
Klimat  

 
Obszar znajduje się w Dolnośląskim Zachodnim regionie klimatycznym (Woś, 1999). Obejmuje on Nizinę Śląsko-Łużycką i północną część Pogórza 

Zachodniosudeckiego. Najczęściej w roku występuje tu pogoda umiarkowanie ciepła (138 dni) i pogoda bardzo ciepła (86 dni). Region wyróżnia największa w Pol sce 

częstość pogody umiarkowanie ciepłej, z dużym zachmurzeniem (51 dni). Stosunkowo rzadko pojawia się pogoda przymrozkowa (73 dni) i pogoda mroźna (28 dni). 

Średnia roczna temperatura w obszarze nie przekracza 8oC. Średnia miesięczna temperatura dla stycznia wynosi od –1,5oC do –2oC. Średnia miesięczna temperatura 

dla lipca wynosi od 17oC do 17,5oC w części zachodniej i od 17,5 oC do 18 oC w części wschodniej. Roczna suma opadów wynosi średnio 650 mm w całym obszarze. 

Miesięczne sumy opadów w styczniu nie przekraczają 80 mm, zaś w lipcu wynoszą średnio 90mm. Przeważają wiatry zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru na 

wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu wynosi 3,5 m× s-1. Meteorologiczny okres wegetacyjny trwa tutaj 225 dni. 

 
Struktura krajobrazu 

 
Obszar znajduje się w zasięgu równiny akumulacji fluwioglacjalnej i eolicznych piasków pokrywowych, na których dominują gleby  bielicowe, porośnięte przez 

drzewostany sosnowe z wrzosem zwyczajnym i borówką w runie, oraz żarnowcem i jałowcem w podszycie. Kompleks wschodni obejmuje płaskie stożki napływowe 

Bobru i Kwisy, na których występują wydmy. Kompleks zachodni leży na wysoczyźnie morenowej, której wysokość dochodzi do 187 m n.p.m. 

 
Korytarze ekologiczne 

 
Część zachodnia ostoi znajduje się w obszarze węzłowym o znaczeniu krajowym sieci ECONET-POLSKA. Kompleks zachodni i fragment kompleksu wschodniego są 

częścią Korytarza Południowo-Centralnego, który łączy Roztocze, Puszczę Solską z Lasami Janowskimi, następnie przechodzi lasami wzdłuż doliny Wisły. Koryt arz 

skręca na zachód i łukiem nad Puszczą Świętokrzyską dochodzi do Przedborskiego oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazow ego. Następnie poprzez Lasy Lublinieckie 

i Bory Stobrawskie idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i kończy się w Borach Dolnośląskich.  

 
I stniejące formy ochrony przyrody 
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Na obszarze ostoi nie wystepują żadne prawne formy ochrony przyrody. 

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszar Wrzosowisk Świętoszowsko-Ławszowskich leży w całości w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005. Pomiędzy 

kompleksem wschodnim i zachodnim obszaru znajdują się dwa obszar y mające znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 i Dąbrowy Kliczkowskie 

PLH020090. W bliskim sąsiedztwie ostoi, po drugiej stronie Bobru znajduje się kompleks Wrzosowisk Przemkowskich PLH020015.  

 
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju 

 
Ostoja obejmuje użytkowany od 1898 r . poligon wojskowy w Świętoszowie, położony na wschód od rzeki Kwisy oraz obecnie nieużyw any poligon w Ławszowej, który 

funkcjonował jedynie w okresie powojennym. Poligony te oddzielone są od  siebie doliną Kwisy. W obrębie poligonu, na terenach zarządzanych przez PGL LP 

Nadleśnictwo Świętoszów dopuszczone jest prowadzenie gospodarki pasiecznej i pozyskiwanie miodu wrzosowego, stanowiącego produkt regionalny. Duże 

znaczenie i wpływ na przedmioty ochrony w obszarze ma gospodarka leśna, oraz użytkowanie poligonu w Świętoszowie. W dalszej perspektywie możliwy jest rozwó j 

turystyki w regionie. 

 
 
 
 
 
2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 

 
 
 

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

Z uwagi na brak szczegółowych informacji o własności tabela opracowana została oddzielnie w oparciu o 

dane CORINE i umieszczona w załączniku 

Skarb Państwa 0 0 

Własność komunalna 0 0 

Własność prywatna 0 0 

Inne 0 0 
 

 
 
 
 
 
 

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka 
 
 
 
 
 

 

Typy użytków 
 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

[ha] 

 

Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu 
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Z uwagi na brak szczegółowych informacji o własności tabela opracowana została 

oddzielnie w oparciu o dane CORINE i umieszczona w załączniku 

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

 
 
 
 

 
2.5. I stniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 
 
 
 
 

 

 
L.p. 

 

 
Tytuł opracowania 

I nstytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

 
Ustalenia planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty ochrony 

 
Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1 Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Bolesławiec; uchwała nr 

XXI/161/13 Rady Gminy 

Bolesławiec z dnia 

28.02.2013 r. 

Urząd Gminy Bolesławiec Przedmioty ochrony obszaru znajdują się na 

terenach wskazanych w studium jako tereny 

zamknięte przekazane w użytkowanie Ministerstwu 

Obrony Narodowej -Rejonowemu Zarządu 

Infrastruktury w Zielonej Górze. Tereny wojskowe 

stanowiące tereny zamknięte przeznaczone są na 

cele związane z bezpieczeństwem i obronnością 

Państwa. 

Zapisy Studium nie wpłyną 

negatywnie na stan zachowania 

przedmiotów ochrony w obszarze: 

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi, 4030 

Suche wrzosowiska, 7140 

Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska; 1037 trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia, 1042 zalotka 

większa Leucorrhinia pectoralis, 

1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus, 

1337 bóbr  europejski Castor fiber, 

1352 wilk Canis lupus 

Obowiązuje prawna ochrona i 

stosowanie przepisów odrębnych dla 

terenów znajdujących się w zasięgu 

obszarów sieci Natura 2000. 

Ewentualne inwestycje planowane w 

obrębie obszarów sieci Natura 2000 

należy prowadzić w sposób 

nienaruszający płatów siedlisk 

uznanych za chronione oraz w sposób, 

który nie będzie powodował 

negatywnych skutków dla gatunków 

roślin czy zwierząt, stanowiący 

przedmiot powołania danego obszaru 

Natura 2000. W tym zakresie 

obowiązują przepisy odrębne. 

Dokument został poddany procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko i 

zawiera zapisy o działaniach 

kompensujących. 
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2 Zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Osiecznica; uchwała nr 

XXI/119/2012 Rady Gminy 

Osiecznica z dnia 24.04.2012 

r. 

Urząd Gminy w Osiecznicy Przedmioty ochrony obszaru znajdują się na 

terenach wskazanych w studium jako tereny leśne, 

tereny nieleśne w administracji Lasów 

Państwowych. Obszar znajduje się w zasięgu 

obszarów wysokiej ochrony GZWP nr 315, 316 i 

317. Pomiędzy dwoma enklawami przebiega droga 

krajowa nr 18, przy której projektowane jest 

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Część 

wschodnia obszaru znajduje się w granicach 

terenów zamkniętych związanych z obronnością, 

użytkowanych przez MON i stanowiących obecnie 

tereny poligonowe. Przez obszar przebiega kilka 

ważniejszych dróg gminnych. 

Zapisy Studium nie wpłyną 

negatywnie na stan zachowania 

przedmiotów ochrony w obszarze: 

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi, 4030 

Suche wrzosowiska 

Dla ochrony zasobów przyrodniczych 

gminy ustala się zasadę uwzględniania 

w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

wartościowych kompleksów 

przyrodniczych i obszarów objętych 

ochroną prawną. Dokument został 

poddany procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko i 

zawiera zapisy o działaniach 

kompensujących. 

3 Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Dolnośląskiego; Uchwała nr  

XLVIII/873/2002 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Przedmioty ochrony obszaru znajdują się na 

terenach wskazanych w planie jako tereny 

związane z obronnością i bezpieczeństwem 

państwa położone na obszarach cennych 

przyrodniczo 

Zapisy Planu nie wpłyną negatywnie 

na stan zachowania przedmiotów 

ochrony w obszarze: 2330 Wydmy 

śródlądowe z murawami 

napiaskowymi, 4030 Suche 

wrzosowiska, 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska; 1037 

trzepla zielona Ophiogomphus 

cecilia, 1042 zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis, 1083 

Jelonek rogacz Lucanus cervus, 1337 

bóbr  europejski Castor fiber, 1352 

wilk Canis lupus 

Dokument został poddany procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko i 

zawiera zapisy o działaniach 

kompensujących. 

4 Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. Projekt 

zmiany planu. Wojewódzkie 

Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu. Wrocław, 

kwiecień 2010 r . 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Przedmioty ochrony obszaru znajdują się na 

terenach wskazanych w planie jako 

wielkoobszarowe tereny zamknięte, w strefie 

zróżnicowanych ograniczeń rozwoju osadnictwa i 

komunikacji oraz gospodarki wodno-ściekowej, 

gospodarki odpadami i energetyki wynikających z 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

Zapisy Planu nie wpłyną negatywnie 

na stan zachowania przedmiotów 

ochrony w obszarze: 2330 Wydmy 

śródlądowe z murawami 

napiaskowymi, 4030 Suche 

wrzosowiska, 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska; 1037 

trzepla zielona Ophiogomphus 

cecilia, 1042 zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis, 1083 

Jelonek rogacz Lucanus cervus, 1337 

bóbr  europejski Castor fiber, 1352 

wilk Canis lupus 

Dokument został poddany procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko i 

zawiera zapisy o działaniach 

kompensujących. 

 
 
 
 

 
2.6. I nformacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane 
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L.p. 
 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
(w ha)  

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do wyłączenie z 

prac terenowych 

Owady 

1 1083 Jelonek rogacz C  1 Zobacz na mapie zadowalający W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu wykonano obserwacje 

terenowe i poddano weryfikacji wcześniej wykazywane lokalizacje stanowisk 

gatunku oraz określono inne miejsca jego występowania. 

2 1042 Zalotka większa C  1 Zobacz na mapie niezadowalający W trakcie prac terenowych nie potwierdzono występowania tego gatunku w 

granicach obszaru, jednak obecność potencjalnych siedlisk tego gatunku sprawia, 

że nie można wykluczyć jego występowania. Dlatego konieczne jest dalsze 

rozpoznanie terenu i przeprowadzenie dodatkowych prac badawczych w zakresie 

inwentaryzacji gatunku w obszarze. 

Siedliska przyrodnicze 

1 6120 *Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 

B 0.00  Zobacz na mapie 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. 

2 7150 Obniżenia na podłożu 

tor fowym z roślinnością ze 

związku Rhynchosporion 

B 0.00  Zobacz na mapie 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. 

3 91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy 

C 0.00  Zobacz na mapie 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. 

4 4030 Suche wrzosowiska A 3536.11  Zobacz na mapie zadowalajacy W trakcie sporządzania dokumentacji projektu planu prace terenowe objęły 

większość płatów siedliska w granicach obszaru. 

5 7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio- 

Caricetea) 

C 0.00  Zobacz na mapie 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. 

6 2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

B 92.92  Zobacz na mapie zadowalajacy 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. 

Ssaki 

1 1337 Bóbr  europejski 

(euroazjatycki) 

C  11 Zobacz na mapie zadowalajacy 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. 

2 1308 Mopek C  31 Zobacz na mapie zadowalajacy 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. 

http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9ZGZjAvMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQtmVRcyoT9hMJftpz9aLJA6
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9ZGV1BFMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQDlVScuoT90n2Rtq2aRzJgmrzR
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9AwRlZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ02ZGVjWz5uoJH9AwRlZPNdD2yypZJPo2k1Lz5yYPQSz3YQf2EfkVIxo3qyVT11pzS3rFOhLKOcLKAeo3qy
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9AmR1ZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ03ZGHjWz5uoJH9AmR1ZPOCLz5ckokyozyuVT5uVUOiMZJPo8J8qFO0o3Wzo3q5oFO6VUWikMgfnJ5ho8JoL2aRuFO6MFO6q2aRuKceqFOFnUyhL2uip3Oipzyiot
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9BGSHZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ05ZIDjWz5uoJH9BGSHZPOGo3Aho3q5VTYQf3VtL2ulo2WiqTgiq3x
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9AQNmZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ00ZQZjWz5uoJH9AQNmZPOGqJAbMFO3pacip293nKAeLD
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9AmR0ZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ03ZGDjWz5uoJH9AmR0ZPOHo3Wzo3qcp2guVUOlrzIdkMgwnJ93MFOcVUElrfFMp2S3nKAeLFNbpUW6MKqukokhnJHtrvOlo8JooTyhoz_Sz2AckVHtrvOGL2uyqJAbrzIlnJ8gD2SlnJAyqTIuXD
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9ZwZmZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ0lZmZjWz5uoJH9ZwZmZPOKrJEgrFQSz3YQf2EfkVIxo3qyVUbtoKIlLKquoJxtozSjnJSmn293rJ1c
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9ZGDzp2IwCKAmLJgcWz5uoJH9ZGZmAlOPj7AvpvOyqKWipTIdp2gcVPuyqKWiLKcdLKE5L2gcXD
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9BFMmMJZ9p3Aun2xzozSgMG0kZmN4VR1ipTIe
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3 1324 Nocek duży C  31 Zobacz na mapie zadowalajacy 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. 

4 1352 Wilk C  7 Zobacz na mapie 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. 
 

 
 
 
 
 
 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

 
 
 
Kod siedliska: 2330 

 
Nazwa typu siedliska: Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

Charakterystyka: Siedlisko ograniczone jest do miejsc, gdzie prowadzono niegdyś największą aktywność związaną z działaniem poligonu - 

mechaniczne rozjeżdżanie, eksplozje lub w dalszym ciągu realizuje się tego typu działania. Płaty o większej powierzchni są tu niemal całkowicie 

pozbawione roślinności. W miejscach ustabilizowanych w niektórych fragmentach w większych ilościach spotyka się głównie szczotlichę siwą i wrzos, 

miejscami pojawia się również trzęślica modra oraz mszaki. W pozostałych miejscach powierzchnie wydm kurczą się w wyniku sukcesywnie 

rozszerzającemu swój zasięg siedlisku przyrodniczemu: suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) – 4030. Na 

rozpoznanych powierzchniach wydm w obszarze tylko w nielicznych miejscach obserwowano typowe procesy eoliczne. Część płatów zidentyfikowano 

poza aktualnymi granicami obszaru Natura 2000, w związku z czym zaproponowano poszerzenie zasięgu ostoi. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – B (dobra). 

Stan zachowania w obszarze: U1 (tylko jeden płat niewielkiej powierzchni znajduje się w złym stanie zachowania z powodu ustępowania siedlisku 

przyrodniczemu 4030. Wśród rozpoznanych płatów wydm są również powierzchnie w dalszym ciągu dobrze zachowane we właściwym stanie FV). 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2011 r. na 12 

stanowiskach położonych w granicach 2 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 uznano 

za niezadowalający (U1). (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 2012-04-18) 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 150,1/1,48 (dane z SDF); 92,92/0,92 (po weryfikacji terenowej) 

Zagrożenia istniejące: K02.01 - Sukcesywne zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza); M02.01 - Stopniowe 

http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9AmDzp2IwCKAmLJgcWz5uoJH9ZGZlAPOBo2AynlOxqpJ8rD
http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGRkBFMaLKD9ZGRzp2IwCKAmLJgcWz5uoJH9ZGZ1ZvOKnJke
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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. 

 
Kod siedliska: 4030 

 
Nazwa typu siedliska: Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

Charakterystyka: Siedlisko na całym obszarze reprezentowane jest przez wariant 4030-2 - wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunetum. Charakteryzuje 

się dość prostym składem gatunkowym roślin naczyniowych. Dominuje na nim wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, który bardzo szybko tworzy zwartą i 

bujną pokrywę terenu. Poza nim na siedlisku licznie występuje mietlica pospolita Agrostis capillaris, kostrzewa owcza Festuca rubra, jatrzębiec 

kosmaczek Hieracium pilosella. W niektórych miejscach (bardziej wilgotnych) rośnie trzęślica modra Molinia caerulaea -niekiedy licznie. Obok niej 

spotyka się tu również tawułę kutnerowatą Spiraea tomentosa. Siedlisko charakteryzuje się antropogenicznym pochodzeniem. Wykształciło się na 

poligonie, gdzie dochodziło do mechanicznego niszczenia roślinności - rozjeżdżania przez pojazdy, wycinania roślinności drzewiastej, niekiedy również 

pożarów. Wytwarza się na kwaśnych, ubogich i piaszczystych glebach. Wrzosowisko jest pośrednim stadium sukcesyjnym pomiędzy wydmą a borem 

sosnowym, dlatego część powierzchni pierwotnie oznaczonych w materiałach archiwalnych dla obszaru jako wydma (2330) w wyniku ustania czynników 

zaburzających (głównie rozjeżdżania) przekształciła się w inicjalne postaci wrzosowisk. Duża część płatów wrzosowisk jest obecnie mocno zarośnięta 

budującymi się na drodze naturalnej sukcesji drzewostanami sosnowymi lub sosnowo-brzozowymi. Aktualnie czynniki decydujące o funkcjonowaniu 

siedliska we właściwym stanie działają w miejscach ciągłej aktywności działań wojskowych na czynnym poligonie. Miejscowe rozjeżdżanie, zdzieranie 

pokrywy roślinnej do nagiej powierzchni gleby, sporadyczne pożary, itp zaburzenia stanowią czynniki stymulujące odnawianie się wrzosowiska i 

najskuteczniej gwarantują jego funkcjonowanie w krajobrazie obszaru Natura 2000. Część płatów zidentyfikowano poza aktualnymi granicami obszaru 

Natura 2000, w związku z czym zaproponowano poszerzenie zasięgu ostoi. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – A (znakomita). 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2011 r. na 37 

stanowiskach położonych w granicach 9 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w 

większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 55,56%, w dwóch obszarach określono jako zły (U2) – 33,33%. Tylko w jednym obszarze stan 

zachowania siedliska uznano za właściwy (FV) – 11,11% (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 

2012-04-18). 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 3831,5/37,78 (dane z SDF); 3536,11/34,87 (po weryfikacji terenowej) 

Zagrożenia istniejące: G05.07 - Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie PGL LP pozwalających na 

skuteczną realizację czynności związanych z ochroną czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz pozostawanie poza 

granicą, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 płatu siedliska.; K02.01 - Sukcesywne zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki 

drzewiaste (sosna, brzoza); 
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Zagrożenia potencjalne: G04.02 - Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych; B01.01 - Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do 

celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska. 

 
Kod siedliska: 6120 

 
Nazwa typu siedliska: Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Charakterystyka: Śródlądowe murawy napiaskowe budują ciepłolubne zbiorowiska trawiaste, o których występowaniu decydują czynniki klimatyczne, 

glebowe i antropogeniczne. W trakcie badań terenowych, które realizowano na potrzeby projektu planu zadań ochronnych w obszarze OZW 

Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie niestety nie udało się ustalić dokładnego położenia śródlądowych muraw i ocenić ich realnego udziału w 

powierzchni całej ostoi. Potencjalnymi miejscami w obszarze, gdzie można byłoby się spodziewać tego typu siedliska są powierzchnie odkrytych 

piasków wydmowych. Obserwowane w trakcie badań dynamiczne procesy sukcesji wrzosowisk na większości odkrytych powierzchni piaszczystych 

pozwalają jednak sądzić, że siedlisko to realnie będzie miało znacząco mniejszą powierzchnię niż pierwotnie zakładaną (wg SDF – 203 ha) i charakter 

efemeryczny. W tej sytuacji proponuje się wykonanie dodatkowych badań inwentaryzacyjnych we wskazanych potencjalnych miejscach występowania 

siedliska, które ostatecznie rozsądzą o występowaniu siedliska w Obszarze i ewentualnie pozwolą na dokładną ocenę jego stanu zachowania. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna B (dobra) 

Stan zachowania w obszarze: XX. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2007-2008 na 45 

stanowiskach położonych w granicach 8 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

w trzech obszarach uznano za właściwy (FV) – 37,5%, w trzech za zły (U2) – 37,5%, zaś w dwóch za niezadowalający (U1) – 25%. (Zestawienie wyników 

monitoringu siedliska 6120 w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2007-2008 dla parametru 

Ocena ogólna. http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx, data dostępu: 19.11.2012 r.) 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 202,83/2 (dane z SDF); brak danych pozwalających na określenie powierzchni siedliska. 

Zagrożenia istniejące: U - Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu zachowania siedliska w obszarze. 

Zagrożenia potencjalne: brak danych pozwalających na identyfikację zagrożeń. 

 
Kod siedliska: 7140 

 
Nazwa typu siedliska: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

Charakterystyka: Torfowiska przejściowe na terenie ostoi wykształciły się w wielu bezodpływowych obniżeniach terenu, gdzie woda długotrwale 

stagnuje oraz w miejscach o ograniczonym przepływie wód, stymulowanym m.in. przez sieć lokalnych rowów. W trakcie badań terenowych 

prowadzonych na potrzeby sporządzanego projektu planu zadań ochronnych w 2012 roku dostęp do powierzchni siedliska w większości miejsc był 

ograniczony wysokim poziomem wody. Wysoki poziom wody utrzymywał się również w 2013 roku. Uniemożliwiało to właściwą ocenę stanu zachowania 

siedliska i precyzyjne określenie położenia jego wszystkich płatów w obszarze. Dodatkową trudność stanowił ograniczony dostęp do terenów 

wojskowych i przez to zbyt krótki czas na dokładną weryfikację terenową. Dlatego lokalizację płatów siedliska wyznaczono na podstawie dwóch źródeł 

informacji – ortofotomapy wykonanej w okresie niższego stanu wody, na której w podczerwieni określono lokalizację płatów wyraźnych peł mszarnych 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx
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oraz informacji zebranych w terenie w czasie badań terenowych na cele planu zadań ochronnych oraz bieżącej taksacji terenu do planu urządzenia lasu 

dla nadleśnictwa Świętoszów. Ilość zebranych informacji nie pozwala obecnie na rzetelną ocenę stanu zachowania siedliska, dlatego proponuje się 

wykonanie dodatkowych badań uzupełniających stan wiedzy o siedlisku. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna C (znacząca). 

Stan zachowania w obszarze: XX. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2010 i 2011 r. na 110 

stanowiskach położonych w granicach 34 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w 

większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 64,71%, w przypadku ośmiu obszarów określono jako zły (U2) – 23,53%, a tylko w czterech 

jako właściwy (FV) – 11,76%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 2012-04-18) 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 168,35/1,66 (dane z SDF); 154,26/1,52 (po weryfikacji terenowej, wartość niedoszacowana, siedlisko wymaga 

uzupełnienia stanu wiedzy na temat powierzchni) 

Zagrożenia istniejące: U - Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu zachowania siedliska w obszarze. 

Zagrożenia potencjalne: J02 - Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych, z powodu których siedlisko ulega okresowemu 

przesuszaniu w wyniku odprowadzania nadmiaru wód siecią rowów odwadniających. 

 
Kod siedliska: 7150 

 
Nazwa typu siedliska: Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

Charakterystyka: Na terenie ostoi siedlisko ma charakter półnaturalny i powstaje głównie w miejscach występowania zaburzeń w obrębie innego 

siedliska przyrodniczego – torfowisk przejściowych (7140) lub w innych miejscach podmokłych narażonych na mechaniczne uszkodzenia w czasie 

działań wojskowych. Poza zasięgiem torfowisk przejściowych tzw. przygiełkowiska mogą występować w Obszarze także w wilgotnych obniżeniach 

międzywydmowych, które stopniowo są kolonizowane przez torfowce, ale nie kwalifikują się jeszcze do typu siedliska torfowiska przejściowego. Wysoki 

stan wody w 2012 roku, kiedy były prowadzone prace terenowe, nie pozwolił na określenie dokładnej lokalizacji siedliska przyrodniczego 7150. W 

projekcie planu zadań ochronnych określono jedynie potencjalny obszar jego występowania i wskazano na konieczność wykonania dalszych prac 

rozpoznawczo-inwentaryzacyjnych. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna B (dobra). 

Stan zachowania w obszarze: XX. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w 2010 i 2011 r. na 47 

stanowiskach położonych w granicach 20 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w 

większości przypadków uznano za zły (U2) – 55%, w przypadku siedmiu obszarów określono jako niezadowalający (U1) – 35%, a jedynie w dwóch jako 

właściwy (FV) – 10% (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla siedlisk przyrodniczych. Aktualizacja 2012-04-18). 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 20,28/0,2 (dane z SDF); brak danych pozwalających na określenie powierzchni siedliska. 
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Zagrożenia istniejące: U - Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu zachowania siedliska w obszarze. 

Zagrożenia potencjalne: brak danych pozwalających na identyfikację zagrożeń. 

 
Kod siedliska: 91E0 

 
Nazwa typu siedliska: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

Charakterystyka: Siedlisko przyrodnicze 91E0 nie występowało w Obszarze w chwili jego tworzenia. Wykazanie jego obecności było błędem 

wynikającym z błędnej interpretacji granic Obszaru i prawdopodobnie bliskiego sąsiedztwa innej ostoi siedliskowej - OZW Dolina Dolnej Kwisy, gdzie 

siedlisko to jest dobrze wykształcone. Fakt niewystępowania siedliska łęgów w zasięgu OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie potwierdzono 

poprzez wykonane badania terenowe oraz analizę drzewostanów i typów siedliskowych lasów wszystkich znajdujących się w zasięgu Obszaru 

powierzchni leśnych. Siedlisko proponuje się wykreślić z SDF. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – C (znacząca); propozycja wykreślenia z listy przedmiotów ochrony z powodu niewystępowania tego typu 

siedliska w zasięgu granic obszaru. 

Stan zachowania w obszarze: nie dotyczy 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 30,42/0,3 (dane z SDF); 0/0 (po weryfikacji terenowej) 

Zagrożenia istniejące: nie dotyczy 

Zagrożenia potencjalne: nie dotyczy 

 
Kod siedliska: 91T0 

 
Nazwa typu siedliska: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 

Charakterystyka: Śródlądowy bór chrobotkowy występuje na skrajnie ubogich i suchych siedliskach leśnych, na których z reguły zajmuje niewielkie 

powierzchnie pozostając w otoczeniu boru świeżego. W trakcie badań terenowych w obszarze Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie nie 

potwierdzono występowania tego typu siedliska. Prawdopodobnie największe jego powierzchnie w chwili tworzenia granic obszaru znalazły się poza 

ostoją. Dobre rozpoznanie terenu w trakcie prac nad projektem planu zadań ochronnych utrudniał ograniczony dostęp do wielu fragmentów ostoi. 

Ukształtowanie terenu oraz jego charakter nie pozwala jednak wykluczyć istnienia siedliska w Obszarze. W związku z tym w projekcie planu 

przewidziano potrzebę dodatkowych badań inwentaryzacyjnych tego typu siedliska przyrodniczego rozstrzygających o jego występowaniu. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna C (znacząca). 

Stan zachowania w obszarze: XX. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu PMŚ, przeprowadzonego w latach 2006-2008 na 77 

stanowiskach położonych w granicach 13 obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w 

większości przypadków uznano za zły (U2) – 46,15%, w przypadku czterech obszarów określono jako niezadowalający (U1) – 30,77%, a w trzech jako 

właściwy (FV) – 23,08%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2006-2008 dla siedlisk przyrodniczych.) 
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Powierzchnia (ha/%) pokrycia: 60,85/0,6 (dane z SDF); brak danych pozwalających na określenie powierzchni siedliska. 

Zagrożenia istniejące: U - Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu zachowania siedliska w obszarze. 

Zagrożenia potencjalne: brak danych pozwalających na identyfikację zagrożeń. 
 
 
 
 

 
2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 
 
 
 
 

 
2.6.3. Gatunki zwierząt  i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 
 
 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

 
Charakterystyka: Grzbiet ciemnoszary, brzuch szarawy, pyszczek spłaszczony. Gatunek w dużym stopniu leśny, o osiadłym trybie życia. Hibernuje w 

podziemiach. Latem jako schronień używa zwykle szczelin za drewnianymi okiennicami oraz szczelin na strychach i konstrukcjach betonowych lub 

murowanych. Za letnie kryjówki służą mu również drewniane budynki, dziuple, szczeliny za odstającą korą drzew i skrzynki dla nietoperzy. Mopek 

odżywia się owadami – głównie muchówkami i motylami nocnymi, które chwyta w locie. Obszar OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie stanowi 

dla gatunku głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znajduje się jednak znaczna liczba dawnych bunkrów, które mogą stanowić dla 

gatunku miejsca schronień lub w kilku przypadkach również hibernacji. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: W 2011 roku przeprowadzono monitoring PMŚ na 17 stanowiskach zimowych i 3 stanowiskach 

letnich w obrębie 20 obszarów Natura 2000. Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 na dwóch stanowiskach letnich uznano za 

niezadowalający (U1) – 75%, na jednym zaś oceniono jako właściwy (FV) – 25%. Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 w obrębie zimowisk 

oceniono w większości przypadków jako niezadowalający (U1) – 52,94%, w pięciu obszarach jako zły (U2) – 29,41%. Jedynie w trzech obszarach stan 

ochrony uznano za właściwy (FV) – 17,65%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012-04-18). Na 

podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za wystarczający. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna C (znacząca). 

Liczba osobników: 10-100i (wg SDF), 11-50i (dane po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Zagrożenia istniejące: J03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną 
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wentylacją bunkra (dotyczy konkretnych lokalizacji miejsc hibernacji gatunków); na pozostałym obszarze brak zagrożeń i nacisków. 

Zagrożenia potencjalne: G05 - Penetracja miejsc hibernacji przez przypadkowe osoby. 

 
1324 Nocek duży Myotis myotis 

 
Charakterystyka: Największy krajowy gatunek nietoperza. Futro grzbietu szarobrązowe na brzuchu białawe, ucho i pyszczek jaśniejsze. Skrzydła 

szerokie. Latem samice nocka grupują się w tzw. koloniach rozrodczych - zazwyczaj na strychach, rzadko w jaskiniach i podziemiach. Osiągają wielkość 

nawet do ok. 200 osobników. Zimowanie trwa od późnej jesieni do początku kwietnia. Nocki hibernują zazwyczaj w sztolniach, dawnych fortach, 

piwnicach i jaskiniach. Gatunek odżywiający się przede wszystkim dużymi chrząszczami z rodziny biegaczowatych Carabidae, które chwyta żerując na 

ziemi. Obszar OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie stanowi dla gatunku głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znajduje się 

jednak znaczna liczba dawnych bunkrów, które mogą stanowić dla gatunku miejsca schronień letnich lub w wielu przypadkach również hibernacji. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: W latach 2007-2008 przeprowadzono monitoring PMŚ 12 zimowisk i 20 kolonii rozrodczych 

nocka dużego Myotis myotis w regionie kontynentalnym. Na stanowiskach zimowych stan ochrony gatunku w większości obszarów oceniono jako 

zadowalający (FV) – 92%. Tylko na jednym stanowisku stan ochrony był niezadowalający (U1) – 8%. Na stanowiskach letnich stan ochrony gatunku w 

większości obszarów oceniono jako właściwy (FV) – 55%, w pięciu niezadowalający (U1) – 25%, zaś w czterech jako zły (U2) – 20% (Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki 

monitoringu prowadzonego w latach 2006-2008 dla gatunków zwierząt). 

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie IOP PAN obecnie stan ochrony gatunku w 14 obszarach oceniany jest jako niezadowalający (U1) – 46,67%, w 

12 jako właściwy (FV) – 40%, zaś w 3 jako zły (U2) – 10%. W jednym obszarze stan ochrony gatunku jest nieznany (Zestawienie wyników monitoringu 

gatunku Myotis myotis w regionie biogeograficznym kontynentalnym na stanowiskach badanych w latach 2007-2008 dla parametru Ocena ogólna. 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx, data dostępu: 15.11.2012 r.). Na podstawie wniosków z Seminarium 

Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za wystarczający. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna – C (znacząca). 

Liczba osobników: 10-100i (wg SDF), 11-50i (dane po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Zagrożenia istniejące: J03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji spowodowane niekorzystną 

wentylacją bunkra (dotyczy konkretnych lokalizacji miejsc hibernacji gatunków); na pozostałym obszarze brak zagrożeń i nacisków. 

Zagrożenia potencjalne: G05 - Penetracja miejsc hibernacji przez przypadkowe osoby. 

 
1337 Bóbr Castor fiber 

 
Charakterystyka: Ziemnowodny gryzoń o długości ciała dochodzącej do 140 cm i średniej wadze do 20 kg. Futro od brunatnego po czarne, ogon 

spłaszczony pokryty pseudołuskami, jedynie u nasady sierścią. Kończyny krótkie: tylne masywne i o palcach połączonych błoną pławną, przednie 

drobne o chwytnych palcach. W uzębieniu wyróżniają się długie do 12 cm siekacze górne. Bóbr na swoim siedlisku buduje tamy z gałęzi i mułu, dzięki 

którym tworzy szerokie rozlewiska dostarczające mu bazy pokarmowej (kora, kłącza i liście drzew i krzewów). Chroni się w wybudowanych przez siebie 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx
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żeremiach. W Obszarze miejsca występowania gatunku skupiają się we wschodniej enklawie. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Obecnie gatunek nie jest objęty stałym monitoringiem PMŚ. Na podstawie wniosków z 

Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za wystarczający. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna C (znacząca) 

Populacja: 5-10i. 

Stan zachowania w obszarze: FV 

Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków. 

Zagrożenia potencjalne: X - brak zagrożeń i nacisków. 

 
1352 Wilk Canis lupus 

 
Charakterystyka: Wilk jest gatunkiem socjalnym. Blisko 90% populacji żyje w grupach rodzinnych, zwanych potocznie watahami, pozostałe to 

osobniki znajdujące się w fazie dyspersji (zwykle młode pomiędzy 11-22 miesiącem życia), poszukujące partnerów i wolnego terytorium lub osobniki 

starsze, które opuściły swoje watahy. Każda grupa rodzinna składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z ostatnich dwóch lub trzech 

sezonów. Do rui wilki przystępują w lutym, a szczenięta rodzą się na przełomie kwietnia i maja. Samice zwykle szczenią się w wykopanych norach, ale 

także pod wykrotami drzew, a nawet w dobrze osłoniętych legowiskach na ziemi. Podstawowy pokarm wilków w Polsce stanowią dzikie ssaki kopytne. 

Uzupełniającym pokarmem są zające oraz bobry, które w obszarach o większych zagęszczeniu mogą nabierać znaczenia jako ofiara wilków. Niewielka, 

w stosunku do wymagań przestrzennych gatunku, powierzchnia OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 nie pozwala na 

występowanie na jego obszarze znaczącej liczby wilków. Tropienia oraz analizy genetyczne oparte na próbach z odchodów wilków na tym obszarze 

wykazały, że część północna OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 jest istotnym fragmentem terytorium grupy rodzinnej wilków 

(tzw. watahy) użytkującej głównie północną część nadleśnictwa Świętoszów. Południowa część ostoi OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063 wykorzystywana jest przez dwie watahy. Głównie przez grupę bytującą w południowej część nadleśnictwa Świętoszów i wschodnim 

fragmencie nadleśnictwa Ruszów oraz w nadleśnictwie Żagań. Natomiast mniej intensywnie obszar ten jest użytkowany przez drugą grupę bytującą 

głównie w nadleśnictwie Węgliniec, która w celach zdobywania pokarmu penetruje najbardziej południowy fragment nadleśnictwa Świętoszów. Watahy 

bytujące w obszarze OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 są czterema spośród 7 grup rodzinnych wilków żyjących na terenie 

Borów Dolnośląskich. Wilki rejestrowano w całym obszarze, jednak najczęściej ślady ich obecności obserwowano na tzw. małej i wielkiej patelni w 

południowej części obszaru oraz na Poligonie Świętoszowskim w północnej części ostoi. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Zgodnie z raportem dla Komisji Europejskiej dotyczącym oceny stanu zachowania typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych za lata 2001-2006, a przygotowanym przez Główny Instytut Ochrony 

Środowiska w 2007 roku, stan zachowania gatunku wilk Canis lupus w bioregionie kontynentalnym został oceniony na U1 (stan niezadowalający) w 

każdej z kategorii (populacja, siedlisko, perspektywy, ocena ogólna), natomiast w bioregionie alpejskim jako FV (stan właściwy) w każdej z kategorii. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – B (dobra); C (znacząca) – po weryfikacji terenowej 

Liczba osobników: 9-10i (wg SDF), 16-17 i (dane po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze: U1 
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Zagrożenia istniejące: D01.01 - Nielegalne wykorzystywanie dróg leśnych w nadleśnictwie ułatwiaja ludziom oraz psom dostęp do ostoi wilków; 

D01.02 - Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Zagrożenie kolizjami na leśnych 

odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże; B02.06 - Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach i w czasie wychowu szczeniąt; G01 - Powszechne 

w Borach Dolnośląskich, także w OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie na 

zarastających wrzosowiskach i w młodnikach, powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub przeprowadzanie szczeniąt w inne, mniej 

dogodne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt; K03.03 - Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez 

wałęsające się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się 

świerzbowcem od lisów. 

Zagrożenia potencjalne: G05 - Rozminowywanie terenów leśnych popoligonowych prowadzone w okresie letnim, podczas wychowu szczeniąt może 

powodować niepokojenie wilków i zmuszać je do przenoszenia lub przeprowadzania szczeniąt w inne miejsca, co może negatywnie wpływać na ich 

przeżywalność; F03 - Nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych 

limitów odstrzałów w planach łowieckich. 

 
1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

 
Charakterystyka: Gatunek minóg strumieniowy Lampetra planeri 1096 nie występował w Obszarze w chwili jego tworzenia. Wykazanie jego obecności 

było błędem wynikającym z błędnej interpretacji granic Obszaru i prawdopodobnie bliskiego sąsiedztwa innej ostoi siedliskowej - OZW Dolina Dolnej 

Kwisy, gdzie występowanie tego gatunku jest potwierdzone i gdzie występują właściwe mu siedliska. Badania terenowe prowadzone na potrzeby 

sporządzanego projektu pzo wskazują, że w zasięgu granic obszaru OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 nie ma siedlisk, które 

pozwalałyby na wytypowanie choćby potencjalnych miejsc występowania tego gatunku. Gatunek proponuje się wykreślić z SDF. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2009-2010 w obrębie 18 obszarów Natura 2000 

w regionie kontynentalnym. Stan ochrony gatunku w dwóch obszarach określono jako właściwy (FV) – 11,11%, w czterech uznano za niezadowalający 

(U1) – 22,22%. W przypadku 12 obszarów określenie stanu ochrony gatunku było niemożliwe, ponieważ reprezentacja stanowisk była zbyt mała w 

stosunku do wielkości obszaru lub obszary zostały utworzone w latach po przeprowadzeniu badań monitoringowych. (Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w 

latach 2006-2008 dla gatunków zwierząt). Na podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci 

Natura 2000 uznano za wystarczający. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – C (znacząca); propozycja wykreślenia z listy przedmiotów ochrony. 

Liczba osobników: 2 loc (wg SDF); nie dotyczy 

Stan zachowania w obszarze: nie dotyczy 

Zagrożenia istniejące: nie dotyczy 

Zagrożenia potencjalne: nie dotyczy 

 
1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 
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Charakterystyka: Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia to jeden z czterech gatunków krajowych gadziogłówkowatych Gomphidae, związana jest z 

różnymi rodzajami wód płynących, od niewielkich strumieni podgórskich po średnie i duże rzeki nizinne. Z tego też powodu traktowana jest przez 

niektórych badaczy jako wskaźnik naturalności tych ekosystemów, zaproponowano ją również do roli gatunku parosolowego (osłonowego) tego rodzaju 

siedlisk. Cechą charakterystyczną trzepli zielonej, pozwalającą na pierwszy rzut oka odróżnić ten gatunek od pozostałych krajowych przedstawicieli 

Gomphidae, jest obecność intensywnej zielonej barwy na głowie, tułowiu i dwóch pierwszych segmentach odwłoka. Dodatkowo górne przydatki analne 

samców są bardzo krótkie, proste i położone równolegle względem siebie. Gatunek obecnie niezagrożony w skali kraju, znany i szeroko 

rozpowszechniony w Polsce. Określanie stanu populacji trzepli zielonej opiera się na liczeniu wylinek wzdłuż cieków wodnych stanowiących miejsce 

rozwoju larw. Z uwagi na brak tego rodzaju siedlisk w pobliżu obu stwierdzonych obserwacji imagines objętych granicami obszaru nie dokonano oceny 

stanu populacji i siedliska. Oba stanowiska to stwierdzenia osobników, których miejsce rozwoju stanowią prawdopodobnie położone w pobliżu doliny 

Kwisy i Ośnicy. Na podstawie publikowanych i niepublikowanych obserwacji tego gatunku z terenu Dolnego Śląska wiadomo, że gadziogłówkę tę 

stosunkowo często widuje się w znacznej odległości od miejsc rozwoju. W zasięgu granic obszaru brak siedlisk właściwych dla rozwoju trzepli zielonej, 

stąd proponuje się obniżenie rangi reprezentatywności obszaru dla tego gatunku do D. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2007-2008 w obrębie 4 obszarów Natura 2000 

w regionie kontynentalnym. Stan ochrony gatunku w trzech obszarach określono jako właściwy (FV) – 75%, w jednym uznano za niezadowalający (U1) – 

25%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe 

wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2006-2008 dla gatunków zwierząt) 

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – C (znacząca); propozycja obniżenia oceny dla populacji do D (nieistotnej). 

Populacja: P (wg SDF); - 

Stan zachowania w obszarze: - 

Zagrożenia istniejące: - 

Zagrożenia potencjalne: - 

 
1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 

Charakterystyka: Średnich rozmiarów ciemno ubarwiona ważka zasiedlająca torfianki na torfowiskach niskich i przejściowych, drobne zbiorniki i 

bagna oraz rzadziej starzejące się zbiorniki powyrobiskowe. Celem badań terenowych ukierunkowanych na ten gatunek w obszarze było stwierdzenie 

występowania i określenie jego miejsc lęgowych w okresach wskazanych w krajowym monitoringu gatunku (Bernard 2012). Szczegółowymi badaniami 

objęto przede wszystkim północną część obszaru w trójkącie między miejscowościami Świętoszów, Rudawica i Lubiechów. W trakcie niniejszych badań 

nie udało się stwierdzić gatunku w granicach ostoi, jednak z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe w okresie pojawu gatunku (co mogło 

silnie wpłynąć na negatywny wynik) nie da się jednoznacznie wykluczyć występowania gatunku zbiornikach w granicach obszaru. Dlatego konieczne 

jest ponowienie obserwacji w okresie obowiązywania planu w celu określenia dokładnej lokalizacji siedlisk gatunku. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Gatunek objęto monitoringiem PMŚ w 2011 r. na 20 stanowiskach w obrębie 7 obszarów Natura 

2000 w regionie kontynentalnym. W czterech obszarach stan ochrony gatunku uznano za właściwy (FV) – 57,14%, w pozostałych trzech za 

niezadowalający (U1) – 42,86%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012-04-18). Na podstawie 
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wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 uznano za niewystarczający. Potrzeba 

większej ilości obszarów, jednak gatunek jest obecny w innych wyznaczonych obszarach, co oznacza w praktyce dopisanie gatunku do SDF 

wyznaczonych obszarów. 

Ranga w obszarze: ocena ogólna C (znacząca) 

Populacja: P (wg SDF); brak aktualnych danych. 

Stan zachowania w obszarze: XX 

Zagrożenia istniejące: U - Brak wiedzy na temat lokalizacji siedliska w obszarze uniemożliwiający ocenę stanu jego zachowania oraz bieżące 

potrzeby ochronne. 

Zagrożenia potencjalne: U - brak danych pozwalających na identyfikację zagrożeń. 

 
1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus 

 
Charakterystyka: Jelonek rogacz Lucanus cervus to najokazalszy i największy krajowy przedstawiciel rzędu Coleoptera. Jedną z cech 

charakterystycznych gatunku jest wyraźny dymorfizm płciowy wyrażony między innymi wielkością ciała i silnie rozwiniętymi żuwaczkami u samców 

przypominającymi „poroże” jeleniowatych (stąd polska nazwa gatunku). Największe stwierdzone do tej pory w Polsce samce miały ponad 9 cm 

długości, co czyni ten gatunek jednym z największych krajowych owadów. Gatunek ten notowany był na terenie naszego kraju na kilkudziesięciu 

stanowiskach, prawie ze wszystkich krain (z wyjątkiem Tatr, Sudetów Wschodnich i Podlasia), obecnie jednak największe skupiska tego gatunku 

występują na terenie Polski Zachodniej, w tym Borów Dolnośląskich. Z dotychczasowych badań gatunek ten wyraźnie preferuje stare drzewostany 

dębowe o charakterze acydofilnych dąbrów, obfitujące w zamierające i martwe dęby. Zasiedlane są również przez ten gatunek ścięte pniaki po ściętych 

dębach. Pełny cykl rozwojowy trwa u tego chrząszcza od 2-4 lat i w stadium larwalnym odbywa się w pod ziemią w strefie korzeniowej. Pojaw imagines 

odbywa się późną wiosną, a jego szczyt przypada pod koniec czerwca i na początku lipca. Loty chrząszczy maja zwykle miejsce w godzinach 

wieczornych. W granicach obszaru Wrzosowisk Świętoszowsko-Ławszowskich w okresie badań terenowych na potrzeby niniejszego planu potwierdzono 

1 stanowisko tego gatunku. W pobliżu granicy obszaru zlokalizowano drugie, które zaproponowano do włączenia w zasięg ostoi. 

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000: Gatunek był objęty monitoringiem PMŚ w latach 2010-2011 na 9 stanowiskach zlokalizowanych 

w granicach 8 obszarów Natura 2000. W czterech obszarach stan ochrony gatunku uznano za właściwy (FV) – 50%, w trzech za niezadowalający (U1) – 

37,5%, a w jednym określono jako zły (U2) – 12,5%. (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011 dla gatunków zwierząt. Aktualizacja 2012- 

04-18). 

Ranga w obszarze: ocena ogólna – B (dobra) 

Liczba osobników: 2 loc (wg SDF), 1 loc (dane po weryfikacji). Wielkość populacji szacowana na 51-100 osobników. 

Stan zachowania w obszarze: FV 

Zagrożenia istniejące: brak zagrozeń 

Zagrożenia potencjalne: K03.04 - Duża presja dzika na stadia larwalne, na stanowisku obserwowano liczne ślady żerowania tego gatunku wokół 

martwych pni i pniaków; J03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska w wyniku braku wystarczającej ilości zamierających drzew; B02 - 
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Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji. 
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M oduł B 
 
 
 
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

 
 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 
 
 
L.p. 

 
 
 
Siedliska przyrodnicze 

 

 
 

Kod 

Natura 

 
 
 
Stanowisko 

 
 
 

Parametr stanu 

 
 
 

Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali 

FV,U1,U2,XX 

 
Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali 

FV,U1,U2,XX 

 
Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1,U2,XX 

 
Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali 

FV,U1,U2,XX 

 
 
 
Uwagi 

1 *Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 

6120 B42E Powierzchnia 

siedliska: XX 

 
Struktura i funkcje: 

XX 

 
Perspektywy ochrony: 

XX 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak XX XX XX  
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak XX 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak XX 

Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak XX 

Zachowanie strefy ekotonalnej (h74) brak XX 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne 

(h83) 

brak XX 
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2 Obniżenia na podłożu 

tor fowym z roślinnością 

ze związku 

Rhynchosporion 

7150 94D9 Powierzchnia 

siedliska: XX 

 
Struktura i funkcje: 

XX 

 
Perspektywy ochrony: 

XX 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów 

(h148) 

brak XX XX XX  

Odsłonięty tor f (h174) brak XX 

Geneza siedliska (h175) brak XX 

Gatunki charakterystyczne (h1) brak XX 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak XX 

Melioracje odwadniające (h30) brak XX 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak XX 

Obecność krzewów i drzew (h41) brak XX 

Pozyskanie torfu (h53) brak XX 

Struktura przestrzenna płatów siedliska (h58) brak XX 

Gatunki dominujące (h85) brak XX 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak XX 

Stopień uwodnienia (h93) brak XX 

3 Sosnowy bór 

chrobotkowy 

91T0 01EC Powierzchnia 

siedliska: XX 

 
Struktura i funkcje: 

XX 

 
Perspektywy ochrony: 

XX 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak XX XX XX  
Gatunki obce w drzewostanie (h24) brak XX 

Naturalne odnowienie drzewostanu (h33) brak XX 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak XX 

Obecność nasadzeń drzew (h45) brak XX 

Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów 

do pokrycia roślin (h48) 

brak XX 

Pozyskanie drewna i inne przekształcenia 

związane z użytkowaniem (h52) 

brak XX 

Wiek drzewostanu (h5) brak XX 

Występowanie i stan populacji chrobotków 

(h66) 

brak XX 

Występowanie martwego drewna (h69) brak XX 

Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, 

gradacje owadów (h77) 

brak XX 

Charakterystyczne kombinacje florystyczne 

(h83) 

brak XX 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak XX 
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4 Suche wrzosowiska 4030 0695 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U2 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U2 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

5 Suche wrzosowiska 4030 2AD0 Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

FV 

 
Perspektywy ochrony: 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV FV U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak FV 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

6 Suche wrzosowiska 4030 3A94 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U2 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U2 

Pokrycie traw (h50) brak FV 
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7 Suche wrzosowiska 4030 421A Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U1 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U1 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

8 Suche wrzosowiska 4030 9FDC Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

FV 

 
Perspektywy ochrony: 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV FV U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak FV 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

9 Suche wrzosowiska 4030 A12A Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

FV 

 
Perspektywy ochrony: 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV FV U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak FV 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak FV 

Pokrycie traw (h50) brak FV 
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10 Suche wrzosowiska 4030 A1B4 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U2 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U2 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

11 Suche wrzosowiska 4030 BF4E Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U1 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U1 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

12 Suche wrzosowiska 4030 C0B4 Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U1 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U1 

Pokrycie traw (h50) brak FV 
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13 Suche wrzosowiska 4030 C579 Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U1 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U1 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

14 Suche wrzosowiska 4030 CE6D Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U2 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U2 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

15 Suche wrzosowiska 4030 DC9A Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U2 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U2 

Pokrycie traw (h50) brak FV 
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16 Suche wrzosowiska 4030 E0D3 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U2 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U2 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U2 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

17 Suche wrzosowiska 4030 FDC8 Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 

runie (h130) 

brak FV U1 U1  

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (h191) 

brak XX 

Zarośnięcie przez drzewa (h199) brak U1 

Gatunki obce geograficznie (h201) brak FV 

Pokrycie wrzosu (h203) brak FV 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

(h204) 

brak U1 

Pokrycie traw (h50) brak FV 

18 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z 

Scheuchzer io-Caricetea) 

7140 0374 Powierzchnia 

siedliska: XX 

 
Struktura i funkcje: 

XX 

 
Perspektywy ochrony: 

XX 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów 

(h148) 

brak XX XX XX  

Gatunki charakterystyczne (h1) brak XX 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (h21) brak XX 

Melioracje odwadniające (h30) brak XX 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak XX 

Obecność krzewów i drzew (h41) brak XX 

Gatunki dominujące (h85) brak XX 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak XX 

Stopień uwodnienia (h93) brak XX 
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19 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 8699 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Gatunki charakterystyczne murawy 

kserotermicznej/wrzosowiska (h105) 

brak U1 U1 U1  

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Gatunki ekspansywne (h19) brak U1 

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV 

Występowanie procesów eolicznych (h72) brak U1 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak U1 

20 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 8FF5 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Gatunki charakterystyczne murawy 

kserotermicznej/wrzosowiska (h105) 

brak U1 U1 U1  

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Gatunki ekspansywne (h19) brak U1 

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV 

Występowanie procesów eolicznych (h72) brak U1 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak U1 

21 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 B5C7 Powierzchnia 

siedliska: FV 

 
Struktura i funkcje: 

FV 

 
Perspektywy ochrony: 

FV 

Gatunki charakterystyczne murawy 

kserotermicznej/wrzosowiska (h105) 

brak U1 FV U1  

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak U1 

Gatunki ekspansywne (h19) brak FV 

Gatunki charakterystyczne (h1) brak FV 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV 

Występowanie procesów eolicznych (h72) brak FV 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak U1 
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22 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 CB75 Powierzchnia 

siedliska: U1 

 
Struktura i funkcje: 

U1 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Gatunki charakterystyczne murawy 

kserotermicznej/wrzosowiska (h105) 

brak FV U1 U1  

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Gatunki ekspansywne (h19) brak U1 

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U1 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV 

Występowanie procesów eolicznych (h72) brak U1 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak U1 

23 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 E2E4 Powierzchnia 

siedliska: U2 

 
Struktura i funkcje: 

U2 

 
Perspektywy ochrony: 

U1 

Gatunki charakterystyczne murawy 

kserotermicznej/wrzosowiska (h105) 

brak FV U2 U1  

Ekspansja krzewów i podrostu drzew (h12) brak FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) (h147) 

brak FV 

Gatunki ekspansywne (h19) brak U1 

Gatunki charakterystyczne (h1) brak U2 

Obce gatunki inwazyjne (h38) brak FV 

Występowanie procesów eolicznych (h72) brak U2 

Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie (h89) 

brak U2 

 Gatunki          
1 Jelonek rogacz 1083 D5C6 Stan populacji: FV 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

FV 

struktura drzewostanu na stanowisku (a133) brak U1 FV FV  
struktura drzewostanów otaczających (a134) brak U1 

obecność gatunku (a140) brak FV 

wielkość rójki (a141) brak XX 

zinbredowanie populacji (a142) brak XX 

termika i warunki świetlne (a143) brak FV 

dostępność miejsc rozrodu (a2) brak FV 

2 Zalotka większa 1042 CD92 Stan populacji: XX 

Stan siedliska: XX 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

XX 

występowanie określonych gatunków 

(taksonów) roślin (a225) 

brak XX XX XX  

zagęszczenie wylinek (a244) brak XX 

udział roślinności dogodnej dla gatunku 

(a245) 

brak XX 

charakter  otoczenia (a246) brak XX 

liczba samców (a273) brak XX 
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3 Bóbr  europejski 

(euroazjatycki) 

1337 4541 Stan populacji: FV 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

FV 

liczebność (pośrednio na podstawie "śladów" 

obecności) (a10) 

brak FV FV FV  

siedlisko zajmowane (a14) brak FV 

baza pokarmowa (a1) brak FV 

stałość występowania wody w siedlisku 

(a256) 

brak FV 

4 Mopek 1308 0BB5 Stan populacji: U1 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak U1 U1 U1  
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV 

powierzchnia starodrzewów liściastych 

(a228) 

brak U1 

grubość drzew (> 25 cm) - potencjalnych 

kryjówek dziennych (a230) 

brak FV 

liczba drzew obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231) 

brak FV 

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV 

rozród (a277) brak XX 

aktywność gatunku (a285) brak U1 

5 Mopek 1308 162A Stan populacji: U1 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak U1 U1 U1  
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV 

powierzchnia starodrzewów liściastych 

(a228) 

brak U1 

grubość drzew (> 25 cm) - potencjalnych 

kryjówek dziennych (a230) 

brak FV 

liczba drzew obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231) 

brak FV 

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV 

rozród (a277) brak XX 

aktywność gatunku (a285) brak U1 

6 Mopek 1308 35D9 Stan populacji: U1 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak U1 U1 U1  
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV 

powierzchnia starodrzewów liściastych 

(a228) 

brak U1 

grubość drzew (> 25 cm) - potencjalnych 

kryjówek dziennych (a230) 

brak FV 

liczba drzew obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231) 

brak FV 

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV 

rozród (a277) brak XX 

aktywność gatunku (a285) brak U1 
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7 Mopek 1308 36EF Stan populacji: U1 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak U1 U1 U1  
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV 

powierzchnia starodrzewów liściastych 

(a228) 

brak U1 

grubość drzew (> 25 cm) - potencjalnych 

kryjówek dziennych (a230) 

brak FV 

liczba drzew obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231) 

brak FV 

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV 

rozród (a277) brak XX 

aktywność gatunku (a285) brak U1 

8 Mopek 1308 A8F9 Stan populacji: U1 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak U1 U1 U1  
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV 

powierzchnia starodrzewów liściastych 

(a228) 

brak U1 

grubość drzew (> 25 cm) - potencjalnych 

kryjówek dziennych (a230) 

brak FV 

liczba drzew obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231) 

brak FV 

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV 

rozród (a277) brak XX 

aktywność gatunku (a285) brak U1 

9 Mopek 1308 CABF Stan populacji: U1 

Stan siedliska: FV 

Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

powierzchnia lasów liściastych (a226) brak U1 U1 U1  
powierzchnia starodrzewów (a227) brak FV 

powierzchnia starodrzewów liściastych 

(a228) 

brak U1 

grubość drzew (> 25 cm) - potencjalnych 

kryjówek dziennych (a230) 

brak FV 

liczba drzew obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231) 

brak FV 

powierzchnia kompleksu leśnego (a248) brak FV 

rozród (a277) brak XX 

aktywność gatunku (a285) brak U1 
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10 Nocek duży 1324 0900 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1  
Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy (a167) 

brak U1 

struktura wiekowa (a20) brak XX 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

brak U1 

liczebność (a9) brak U1 

11 Nocek duży 1324 4D87 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1  
Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy (a167) 

brak U1 

struktura wiekowa (a20) brak XX 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

brak U1 

liczebność (a9) brak U1 

12 Nocek duży 1324 51C4 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1  
Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy (a167) 

brak U1 

struktura wiekowa (a20) brak XX 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

brak U1 

liczebność (a9) brak U1 

13 Nocek duży 1324 6CFD Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1  
Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy (a167) 

brak U1 

struktura wiekowa (a20) brak XX 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

brak U1 

liczebność (a9) brak U1 

14 Nocek duży 1324 7000 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1  
Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy (a167) 

brak U1 

struktura wiekowa (a20) brak XX 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

brak U1 

liczebność (a9) brak U1 
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15 Nocek duży 1324 BEE5 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy (a129) brak U1 U1 U1  
Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy (a167) 

brak U1 

struktura wiekowa (a20) brak XX 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

brak U1 

liczebność (a9) brak U1 

16 Wilk 1352 37A5 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1  
udział terenów zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

brak U1 

zagęszczenie populacji (a164) brak U1 

baza pokarmowa (a1) brak FV 

gęstość sieci drogowej (a41) brak U1 

fragmentacja siedliska (a4) brak U1 

liczba watach (a99) brak U1 

17 Wilk 1352 6158 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1  
udział terenów zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

brak U1 

zagęszczenie populacji (a164) brak U1 

baza pokarmowa (a1) brak FV 

gęstość sieci drogowej (a41) brak U1 

fragmentacja siedliska (a4) brak U1 

liczba watach (a99) brak U1 

18 Wilk 1352 888B Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1  
udział terenów zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

brak U1 

zagęszczenie populacji (a164) brak U1 

baza pokarmowa (a1) brak FV 

gęstość sieci drogowej (a41) brak U1 

fragmentacja siedliska (a4) brak U1 

liczba watach (a99) brak U1 
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19 Wilk 1352 D2DD Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1  
udział terenów zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

brak U1 

zagęszczenie populacji (a164) brak U1 

baza pokarmowa (a1) brak FV 

gęstość sieci drogowej (a41) brak U1 

fragmentacja siedliska (a4) brak U1 

liczba watach (a99) brak U1 

20 Wilk 1352 DA32 Stan populacji: U1 

 
Stan siedliska: U1 

 
Perspektywy 

ochrony/zachowania: 

U1 

stopień izolacji siedlisk (a100) brak FV U1 U1  
udział terenów zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

brak U1 

zagęszczenie populacji (a164) brak U1 

baza pokarmowa (a1) brak FV 

gęstość sieci drogowej (a41) brak U1 

fragmentacja siedliska (a4) brak U1 

liczba watach (a99) brak U1 
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4. Analiza zagrożeń 
 

 
 
 

 

L.p. 
 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Zagrożenia  

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

1 Jelonek rogacz 1083 D5C6 1. Brak zagrożeń i 

nacisków; 

2. drapieżnictwo; 3. 

zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

1. Brak zagrożeń i nacisków.; 2. Duża presja dzika na stadia larwalne, na stanowisku 

obserwowano liczne ślady żerowania tego gatunku wokół martwych pni i pniaków.; 3. 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska w wyniku braku wystarczającej ilości 

zamierających drzew.; 

2 Zalotka większa 1042 CD92 1. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

2. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

1. Nieznane zagrożenie.; 2. Nieznane zagrożenie.; 

3 *Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 6120 

B42E 1. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

2. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

1. Nieznane zagrożenie.; 2. Nieznane zagrożenie.; 

4 Obniżenia na podłożu 

tor fowym z roślinnością ze 

związku Rhynchosporion 

7150 

94D9 1. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

2. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

1. Nieznane zagrożenie.; 2. Nieznane zagrożenie.; 

5 Sosnowy bór  chrobotkowy 

91T0 

01EC 1. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

2. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

1. Nieznane zagrożenie.; 2. Nieznane zagrożenie.; 

6 Suche wrzosowiska 4030 0695 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 

7 Suche wrzosowiska 4030 2AD0 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

8 Suche wrzosowiska 4030 3A94 1. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 2. 

niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 2. Brak 

odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie PGL 

LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną czynną 

siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 
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9 Suche wrzosowiska 4030 421A 1. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 2. 

niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 2. Brak 

odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie PGL 

LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną czynną 

siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

10 Suche wrzosowiska 4030 9FDC 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

11 Suche wrzosowiska 4030 A12A 1. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 2. 

niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 2. Brak 

odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie PGL 

LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną czynną 

siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 

12 Suche wrzosowiska 4030 A1B4 1. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 2. 

niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 2. Brak 

odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie PGL 

LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną czynną 

siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

13 Suche wrzosowiska 4030 BF4E 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 

14 Suche wrzosowiska 4030 C0B4 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

15 Suche wrzosowiska 4030 C579 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 
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16 Suche wrzosowiska 4030 CE6D 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 

17 Suche wrzosowiska 4030 DC9A 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 4. 

zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime); 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Zaniechanie 

użytkowania dla celów wojskowych.; 4. Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska 

do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.; 

18 Suche wrzosowiska 4030 E0D3 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

19 Suche wrzosowiska 4030 FDC8 1. niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich 

brak; 2. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

3. zalesianie terenów 

otwartych (drzewa rodzime); 

4. zaniechanie użytkowania 

dla celów wojskowych; 

1. Brak odpowiedniej klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w 

zarządzie PGL LP pozwalających na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.; 2. Zarastanie 

powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 3. Potencjalne 

wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie 

odnowień na powierzchni siedliska.; 4. Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych.; 

20 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio- 

Caricetea) 7140 

0374 1. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

2. Nieznane zagrożenie lub 

nacisk; 

1. Nieznane zagrożenie.; 2. Nieznane zagrożenie.; 

21 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 

8699 1. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 2. brak 

zagrożeń i nacisków.; 

22 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 

8FF5 1. zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

2. Brak zagrożeń i nacisków; 

3. Brak zagrożeń i nacisków; 

1. Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna, brzoza).; 2. brak 

zagrożeń i nacisków.; 3. brak zagrożeń i nacisków.; 

23 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 

B5C7 1. Brak zagrożeń i 

nacisków; 

2. przesunięcie i zmiana 

siedlisk; 

1. brak zagrożeń i nacisków; 2. Przeobrażanie się siedliska w inne stanowiące przedmiot 

ochrony siedlisko suche wrzosowiska 4030.; 

24 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 

CB75 1. przesunięcie i zmiana 

siedlisk; 

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Przeobrażanie się siedliska w inne stanowiące przedmiot ochrony siedlisko suche 

wrzosowiska 4030.; 2. brak zagrożeń i nacisków; 

25 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2330 

E2E4 1. przesunięcie i zmiana 

siedlisk; 
 1. Przeobrażanie się siedliska w inne stanowiące przedmiot ochrony siedlisko suche 

wrzosowiska 4030.; 

26 Bóbr  europejski 

(euroazjatycki) 1337 

4541 1. Brak zagrożeń i 

nacisków; 

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 
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27 Mopek 1308 0BB5 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

28 Mopek 1308 162A 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

29 Mopek 1308 35D9 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

30 Mopek 1308 36EF 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

31 Mopek 1308 A8F9 1. Brak zagrożeń i 

nacisków; 

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 

32 Mopek 1308 CABF 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

33 Nocek duży 1324 0900 1. Brak zagrożeń i 

nacisków; 

2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 

34 Nocek duży 1324 4D87 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

35 Nocek duży 1324 51C4 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

36 Nocek duży 1324 6CFD 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

37 Nocek duży 1324 7000 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 

38 Nocek duży 1324 BEE5 1. zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pogorszenie warunków hibernacji 

spowodowane niekorzystną wentylacją bunkra.; 2. Penetracja miejsc hibernacji przez 

przypadkowe osoby.; 
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39 Wilk 1352 37A5 1. ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe; 2. drogi, 

autostrady; 3. zawleczenie 

choroby (patogeny 

mikrobowe); 

4. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

5. Polowanie i pozyskiwanie 

dzikich zwierząt  (lądowych); 

1. Nielegalne wykorzystywanie dróg leśnych w nadleśnictwie ułatwialudziom oraz psom 

dostęp do ostoi wilków.; 2. Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą 

stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Zagrożenie kolizjami na leśnych 

odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże.; 3. Penetracja kompleksów leśnych przez 

zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy oraz psy towarzyszące 

grzybiarzom i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. Wilki mogą 

też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 4. Rozminowywanie terenów leśnych 

popoligonowych prowadzone podczas wychowu szczeniąt może powodować niepokojenie 

wilków i zmuszać je do przenoszenia lub przeprowadzania szczeniąt  w inne miejsca, co 

może negatywnie wpływać na ich przeżywalność.; 5. Nieuwzględnienie drapieżnictwa 

wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, może prowadzić do wyznaczania 

zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.; 

40 Wilk 1352 6158 1. przerzedzenie warstwy 

drzew; 2. ścieżki, szlaki 

piesze, szlaki rowerowe; 3. 

drogi, autostrady; 4. 

zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe); 5. 

Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w 

plenerze; 6. niewłaściwie 

realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

7. Polowanie i pozyskiwanie 

dzikich zwierząt  (lądowych); 

8. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach i w czasie wychowu szczeniąt.; 2. 

Nielegalne wykorzystywanie dróg leśnych w nadleśnictwie ułatwia ludziom oraz psom 

dostęp do ostoi wilków.; 3. Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą 

stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Zagrożenie kolizjami na leśnych 

odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże.; 

4. Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające 

się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania 

chorób i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 5. Intensywne 

poszukiwanie i zbieranie grzybów na zarastających wrzosowiskach i w młodnikach, 

powoduje przepłaszanie wilków i prowokuje przenoszenie lub przeprowadzanie szczeniąt 

w inne, mniej dogodne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szczeniąt.; 6. 

Pozostawanie poza granicą, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 stanowiska 

gatunku.; 7. Nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt 

kopytnych, może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach 

łowieckich.; 8. Rozminowywanie terenów leśnych popoligonowych prowadzone podczas 

wychowu szczeniąt może powodować niepokojenie wilków i zmuszać je do przenoszenia 

lub przeprowadzania szczeniąt  w inne miejsca, co może negatywnie wpływać na ich 

przeżywalność.; 

41 Wilk 1352 888B 1. ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe; 2. drogi, 

autostrady; 3. zawleczenie 

choroby (patogeny 

mikrobowe); 

4. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

5. Polowanie i pozyskiwanie 

dzikich zwierząt  (lądowych); 

1. Nielegalne wykorzystywanie dróg leśnych w nadleśnictwie ułatwia ludziom oraz psom 

dostęp do ostoi wilków.; 2. Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą 

stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Zagrożenie kolizjami na leśnych 

odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże.; 3. Penetracja kompleksów leśnych przez 

zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy oraz psy towarzyszące 

grzybiarzom i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. Wilki mogą 

też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 4. Rozminowywanie terenów leśnych 

popoligonowych prowadzone podczas wychowu szczeniąt może powodować niepokojenie 

wilków i zmuszać je do przenoszenia lub przeprowadzania szczeniąt  w inne miejsca, co 

może negatywnie wpływać na ich przeżywalność.; 5. Nieuwzględnienie drapieżnictwa 

wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, może prowadzić do wyznaczania 

zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.; 
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42 Wilk 1352 D2DD 1. ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe; 2. 

zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe); 3. 

drogi, autostrady; 

4. Polowanie i pozyskiwanie 

dzikich zwierząt  (lądowych); 

5. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

1. Nielegalne wykorzystywanie dróg leśnych w nadleśnictwie ułatwia ludziom oraz psom 

dostęp do ostoi wilków.; 2. Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, 

szczególnie przez wałęsające się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom i turystom 

prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się 

świerzbowcem od lisów.; 3. Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą 

stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Zagrożenie kolizjami na leśnych 

odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże.; 

4. Nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, 

może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.; 

5. Rozminowywanie terenów leśnych popoligonowych prowadzone podczas wychowu 

szczeniąt może powodować niepokojenie wilków i zmuszać je do przenoszenia lub 

przeprowadzania szczeniąt  w inne miejsca, co może negatywnie wpływać na ich 

przeżywalność.; 

43 Wilk 1352 DA32 1. ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe; 2. drogi, 

autostrady; 3. zawleczenie 

choroby (patogeny 

mikrobowe); 

4. Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

5. Polowanie i pozyskiwanie 

dzikich zwierząt  (lądowych); 

1. Nielegalne wykorzystywanie dróg leśnych w nadleśnictwie ułatwia ludziom oraz psom 

dostęp do ostoi wilków.; 2. Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą 

stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Zagrożenie kolizjami na leśnych 

odcinkach dróg publicznych jest bardzo duże.; 3. Penetracja kompleksów leśnych przez 

zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy oraz psy towarzyszące 

grzybiarzom i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. Wilki mogą 

też zarażać się świerzbowcem od lisów.; 4. Rozminowywanie terenów leśnych 

popoligonowych prowadzone podczas wychowu szczeniąt może powodować niepokojenie 

wilków i zmuszać je do przenoszenia lub przeprowadzania szczeniąt  w inne miejsca, co 

może negatywnie wpływać na ich przeżywalność.; 5. Nieuwzględnienie drapieżnictwa 

wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych, może prowadzić do wyznaczania 

zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.; 
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5. Cele zadań ochronnych 
 

 
 
 

 
L.p. 

 
Przedmiot ochrony 

 

Stan 

ochrony 

 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

1 *Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

6120 

XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

nie dotyczy 

2 Bóbr  europejski (euroazjatycki) 1337 FV 1. Utrzymanie istniejącego właściwego (FV) stanu zachowania gatunku. nie dotyczy 

3 Jelonek rogacz 1083 FV 1. Utrzymanie istniejącego właściwego (FV) stanu zachowania gatunku. nie dotyczy 

4 Mopek 1308 U1 1. Poprawa warunków hibernacji gatunku. 2. Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej 

U1). 

2023 

5 Nocek duży 1324 U1 1. Poprawa warunków hibernacji gatunku. 2. Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej 

U1). 

2023 

6 Obniżenia na podłożu tor fowym z roślinnością 

ze związku Rhynchosporion 7150 

XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

nie dotyczy 

7 Sosnowy bór  chrobotkowy 91T0 XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

nie dotyczy 

8 Suche wrzosowiska 4030 U1 1. Zapewnienie ochrony siedliska poprzez właściwe określenie przeznaczenia gruntu leśnego w planie 

urządzenia lasu. 2. Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 3. Utrzymanie 

siedliska we właściwym (FV) stanie ochrony. 

niemożliwe do określenia 

na etapie sporządzania 

planu 

9 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzer io- 

Caricetea) 7140 

XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

nie dotyczy 

10 Wilk 1352 U1 1. Minimalizacja kolizji osobników gatunku z pojazdami mechanicznymi. 2. Ograniczenie możliwości 

rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów. 3. Ograniczenie poruszania się po drogach leśnych 

nieuprawnionych pojazdów mechanicznych. 4. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku. 5. Zapewnienie 

właściwej ochrony populacji gatunku w okresie wychowu młodych. 

2023 

11 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

2330 

U1 1. Poprawa lub zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 2. Zapobieganie dalszej 

sukcesji wtórnej na powierzchni siedliska oraz poprawa obecnego stanu ochrony. 3. Uzupełnienie stanu 

wiedzy. 

niemożliwe do określenia 

na etapie sporządzania 

planu 

12 Zalotka większa 1042 XX 1. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

nie dotyczy 
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M oduł C 
 
 
 
 

6. Ustalenie działań ochronnych 
 

 
 
 

 

 
L.p. 

 

 
Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

 
Nr 

 
Nazwa 

 
Zakres prac 

 
M iejsce realizacji 

 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty (w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1  
1083 - Jelonek rogacz - 

D5C6 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 W sporządzanym aktualnie 

planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Świętoszów 

zapewnienie braku wskazań 

gospodarczych w 

wydzieleniach leśnych z 

siedliskiem gatunku. 

W wydzieleniach leśnych: 263g, 264g, 

279b-d, 280b (obręb leśny Ławszowa) 

w planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Świętoszów na lata 

2014-2023 zapewnić brak wskazań 

gospodarczych. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

263g, 264g, 279b-d, 280b 

(obręb leśny Ławszowa). 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
2  

1042 - Zalotka większa - 

CD92 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja gatunku w 

obszarze Natura 2000 w 

miejscach jego 

potencjalnego 

występowania. 

Weryfikacja występowania gatunku w 

obszarze Natura 2000 poprzez 

przeprowadzenie obserwacji w 

wyznaczonych miejscach 

potencjalnego występowania. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

34h, 51j, 61a, 61g, 62c, 63b, 

94d, 94f, 95k, 133c, 133dx, 

134a, 159d, 162c (obręb 

leśny Świętoszów). 

2015 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 
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3  
6120 - *Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe - B42E 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja siedliska 

przyrodniczego w obszarze 

Natura 2000 wraz z 

określeniem jego stanu 

zachowania. 

 Cały obszar Natura 2000. 2017 5 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

4  
7150 - Obniżenia na 

podłożu tor fowym z 

roślinnością ze związku 

Rhynchosporion - 94D9 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja siedliska 

przyrodniczego w obszarze 

Natura 2000 wraz z 

określeniem jego stanu 

zachowania. 

 Cały obszar Natura 2000. 2017 5 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

5  
91T0 - Sosnowy bór 

chrobotkowy - 01EC 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja siedliska 

przyrodniczego w obszarze 

Natura 2000 wraz z 

określeniem jego stanu 

zachowania. 

 Cały obszar Natura 2000. 2017 5 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 
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6  
4030 - Suche 

wrzosowiska - 0695 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska oraz zmniejszenie 

na nim udziału już 

istniejących naturalnych 

odnowień drzew. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr 0695 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr 0695 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 0695 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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7  
4030 - Suche 

wrzosowiska - 2AD0 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr 2AD0 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr 2AD0 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 2AD0 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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8  
4030 - Suche 

wrzosowiska - 3A94 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska oraz zmniejszenie 

na nim udziału już 

istniejących naturalnych 

odnowień drzew. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr 3A94 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr 3A94 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 3A94 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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9  
4030 - Suche 

wrzosowiska - 421A 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr 421A (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr 421A (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 421A (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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10  
4030 - Suche 

wrzosowiska - 9FDC 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr 9FDC (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr 9FDC (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 9FDC (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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11  
4030 - Suche 

wrzosowiska - A12A 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr A12A (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr A12A (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr A12A (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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12  
4030 - Suche 

wrzosowiska - A1B4 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska oraz zmniejszenie 

na nim udziału już 

istniejących naturalnych 

odnowień drzew. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr A1B4 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr A1B4 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr A1B4 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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13  
4030 - Suche 

wrzosowiska - BF4E 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr BF4E (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr BF4E (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr BF4E (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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14  
4030 - Suche 

wrzosowiska - C0B4 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr C0B4 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr C0B4 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr C0B4 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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15  
4030 - Suche 

wrzosowiska - C579 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr C579 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr C579 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr C579 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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16  
4030 - Suche 

wrzosowiska - CE6D 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska oraz zmniejszenie 

na nim udziału już 

istniejących naturalnych 

odnowień drzew. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr CE6D (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr CE6D (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr CE6D (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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17  
4030 - Suche 

wrzosowiska - DC9A 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska oraz zmniejszenie 

na nim udziału już 

istniejących naturalnych 

odnowień drzew. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr DC9A (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr DC9A (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr DC9A (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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18  
4030 - Suche 

wrzosowiska - E0D3 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska oraz zmniejszenie 

na nim udziału już 

istniejących naturalnych 

odnowień drzew. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr E0D3 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr E0D3 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr E0D3 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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19  
4030 - Suche 

wrzosowiska - FDC8 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać do osiągnięcia 

poziomu zarośnięcia przez drzewa 

(wartość wskaźnika: 

Stanowisko nr FDC8 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Objęcie gruntów leśnych z 

zachowanymi płatami 

siedliska przyrodniczego 

szczególną ochroną. 

W aktualnie sporządzanym planie 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Świętoszów na lata 2014-2023 

powierzchnie leśne niezalesione, na 

których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko 4030, należy zaliczyć do 

odpowiedniej grupy rodzajów 

powierzchni (grunty leśne 

niezalesione objęte szczególną 

ochroną – kod SILP-LAS „SZCZ 

CHR”). 

Stanowisko nr FDC8 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

2014 0 Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr FDC8 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
20  

7140 - Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzer io-Caricetea)  - 

0374 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja siedliska 

przyrodniczego w obszarze 

Natura 2000 wraz z 

określeniem jego stanu 

zachowania. 

 Cały obszar Natura 2000. 2017 5 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 
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21  
2330 - Wydmy 

śródlądowe z murawami 

napiaskowymi - 8699 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać na powierzchni całego 

siedliska i wynosić usuwaną biomasę 

poza powierzchnię siedliska. 

Stanowisko nr 8699 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 8699 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2. 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
22  

2330 - Wydmy 

śródlądowe z murawami 

napiaskowymi - 8FF5 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie gatunków 

drzewiastych z powierzchni 

siedliska. 

Usuwanie sosny i brzozy należy 

przeprowadzać na powierzchni całego 

siedliska i wynosić usuwaną biomasę 

poza powierzchnię siedliska. 

Stanowisko nr 8FF5 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.1. 

Przez cały okres 

obowiązywania 

planu. 

Niemożliwe do 

określenia na 

etapie 

sporzadzania 

planu. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitor ing skuteczności 

usuwania podrostu drzew z 

powierzchni siedliska. 

Kontrola powierzchni siedliska 

oceniająca skuteczność 

podejmowanych działań z zakresu 

przeciwdziałania sukcesji wtórnej na 

siedlisku. 

Stanowisko nr 8FF5 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2. 

2017, 2023 1 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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23  
2330 - Wydmy 

śródlądowe z murawami 

napiaskowymi - CB75 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie stanu wiedzy 

o powierzchni siedliska. 

Ocena zmian powierzchni siedliska 

wydmy śródlądowe 2330 w kierunku 

siedliska suche wrzosowiska 4030 i 

ponowne określenie wielkości jego 

płatu. 

Stanowisko nr CB75 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.2 

2017 3 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

24  
2330 - Wydmy 

śródlądowe z murawami 

napiaskowymi - E2E4 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie stanu wiedzy 

o powierzchni siedliska. 

Ocena zmian powierzchni siedliska 

wydmy śródlądowe 2330 w kierunku 

siedliska suche wrzosowiska 4030 i 

ponowne określenie wielkości jego 

płatu. 

Stanowisko nr E2E4 (zał. nr 

1); Mapa nr 5.1.2 

2017 3 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

25  
1308 - Mopek - 0BB5 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

181b (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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26  
1308 - Mopek - 162A 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

154j (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
27  

1308 - Mopek - 35D9 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

181h (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
28  

1308 - Mopek - 36EF 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

181g (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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29  
1308 - Mopek - CABF 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

257h (obręb leśny 

Ławszowa). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
30  

1324 - Nocek duży - 4D87 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

154j (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
31  

1324 - Nocek duży - 51C4 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

181g (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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32  
1324 - Nocek duży - 6CFD 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

181h (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
33  

1324 - Nocek duży - 7000 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

257h (obręb leśny 

Ławszowa). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
34  

1324 - Nocek duży - BEE5 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa warunków 

mikroklimatycznych miejsc 

hibernacji. 

Zabudowanie otworów w bunkrze 

powodujących nadmierne 

przewietrzanie jego wnętrza. 

Oddziały lesne w 

Nadleśnictwie Świętoszów 

181b (obręb leśny 

Świętoszów). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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35  
1352 - Wilk - 37A5 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Budowa zbiorników 

wodnych pełniących funkcję 

wodopoju. 

 Stanowisko nr 37A5 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1., we 

wskazanych oddziałach 

leśnych w części 

pokrywającej się z obszarem 

Natura 2000. 

2017 50 Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
36  

1352 - Wilk - 6158 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Wykonanie przewidzianych 

w planie urządzenia lasu 

zabiegów pielęgnacyjnych w 

potwierdzonych miejscach 

wychowu szczeniąt  w 

terminie od 1 września do 

31 marca. 

 Stanowisko nr 6158 (zał. nr  

1); Mapa nr 5.1.1., we 

wskazanych oddziałach 

leśnych w części 

pokrywającej się z obszarem 

Natura 2000. 

Cały okres 

obowiązywania 

planu. 

0 Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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37  
1352 - Wilk - 888B 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 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. 

Cały obszar Natura 2000. Cały okres 

obowiązywania 

planu. 

30 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Systematyczna aktualizacja 

informacji na temat 

liczebności populacji, liczby 

watah i określania miejsc 

rozrodu gatunku. 

Inwentaryzacja i ocena liczebności 

wilków na podstawie tropień 

zimowych i informacji całorocznych, 

zweryfikowana w oparciu o wiedzę na 

temat ekologii gatunku. 

Cały obszar Natura 2000. Cały okres 

obowiązywania 

planu. 

120 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000. 

38  
1352 - Wilk - D2DD 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Wprowadzenie oznakowania 

ostrzegawczego przed 

kolizją z wilkami wzdłuż 

dróg publicznych w 

sąsiedztwie obszaru. 

Instalacja znaków ostrzegających 

kierowców przed kolizjami z wilkami. 

Wprowadzenie ograniczenia 

prędkości do 70 km/h na odcinkach 

dróg publicznych sąsiadujących z 

obszarem Natura 2000 (DK 18 

odcinek pomiędzy węzłami Golnica i 

I łowa; DW 350 odcinek Osiecz nica- 

Długokąty; DP 2271D odcinek 

Osiecznica-Świętoszów;  DP 2299D 

odcinek Przejęsław-Ławszowa). 

Fragmenty dróg publicznych: 

1. DK 18 odcinek pomiędzy 

węzłami Golnica i I łowa; 2. 

DW 350 odcinek Osiecznica- 

Długokąty; 3. DP 2271D 

odcinek Osiecznica- 

Świętoszów; 4. DP 2299D 

odcinek Przejęsław- 

Ławszowa). 

2017 10 Organ sprawujący 

nadzór  nad obszarem 

Natura 2000, zarządcy 

dróg. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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39  
1352 - Wilk - DA32 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Nadzór  terenów leśnych. Nadzór  nad siecią dróg leśnych w 

zasięgu granic obszaru Natura 2000 

w celu zmniejszenia liczby pojazdów 

nieuprawnionych do poruszania się po 

drogach leśnych. 

Teren Nadleśnictwa 

Świętoszów w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Cały okres 

obowiązywania 

planu. 

30 Nadleśnictwo 

Świętoszów. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1       
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
 

 
 
 

 
L.p. 

 

Przedmiot 

ochrony 

 
Cel 

 
Parametr 

 
Wskaźnik 

 

Zakres prac 

monitoringowych 

 
Terminy/częstotliwość 

 
Miejsce 

 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt (w 

tys. zł) 

1 Bóbr 

europejski 

(euroazjatycki) 

1337 

1. Utrzymanie 

istniejącego 

właściwego (FV) 

stanu zachowania 

gatunku. 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

zachowania 

Populacja: liczebność (pośrednio na 

podstawie "śladów" obecności) 

(a10); Siedlisko: baza pokarmowa 

(a1), pokrycie brzegów roślinnością 

(a14), stałość występowania wody w 

siedlisku (a256); Perspektywy 

zachowania: perspektywy 

zachowania 

określenie stanu 

populacji, 

określenie stanu 

siedliska, określenie 

perspektyw 

zachowania; 

Ocena stanu zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ w 9 lub 10 roku 

obowiązywania PZO. 

Cały obszar Natura 

2000. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000 

5 

2 Jelonek rogacz 

1083 

1. Utrzymanie 

istniejącego 

właściwego (FV) 

stanu zachowania 

gatunku. 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

zachowania 

Populacja: Obecność gatunku 

(a140), Wielkość rójki (a141), 

Zinbredowanie populacji (a142); 

Siedlisko: Struktura drzewostanu na 

stanowisku (a133), Struktura 

otaczających drzewostanów (a134), 

Dostępność miejsc rozrodu (a2), 

Termika i warunki świetlne (a143); 

Perspektywy zachowania: 

perspektywy zachowania 

określenie stanu 

populacji, 

określenie stanu 

siedliska, określenie 

perspektyw 

zachowania; 

Ocena stanu zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ (raz na 5 lat). 

Oddziały leśne 

położone w 

Nadleśnictwie 

Świętoszów: 13-3- 

-1-05-263-g, 13-3- 

-1-05-264-g, 13-3- 

-1-05-279-b, 13-3- 

-1-05-279-c, 13-3- 

-1-05-279-d, 13-3- 

-1-05-280-b 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000 

5 

3 Mopek 1308 1. Poprawa 

warunków hibernacji 

gatunku. 2. 

Zachowanie siedliska 

w niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

zachowania 

Populacja: rozród (a277), aktywność 

gatunku (a285); Siedlisko: 

powierzchnia starodrzewów (a227), 

powierzchnia starodrzewów 

liściastych (a228), grubość drzew 

(> 25 cm) - potencjalnych kryjówek 

dziennych (a230), liczba drzew 

obumierających i martwych o 

pierśnicy > 25 cm (a231), 

powierzchnia kompleksu leśnego 

(a248), powierzchnia lasów 

liściastych (a226); Perspektywy 

zachowania: perspektywy 

zachowania 

określenie stanu 

populacji, 

określenie stanu 

siedliska, określenie 

perspektyw 

zachowania; 

Ocena stanu zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ, a w przypadku 

braku wskaźników w 

oparciu o wskaźniki 

zaproponowane przez 

eksperta (w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO). 

Cały obszar Natura 

2000. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000, placówki 

naukowe, 

organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych, 

GIOŚ. 

3 
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4 Nocek duży 

1324 

1. Poprawa 

warunków hibernacji 

gatunku. 2. 

Zachowanie siedliska 

w niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

zachowania 

Populacja: Liczebność (a9), 

Struktura wiekowa (a20); Siedlisko: 

Dostępność wylotów dla nietoperzy 

(a129), Powierzchnia schronienia 

dostępna dla nietoperzy (a167), 

zabezpieczenie przed niepokojeniem 

(a88); Perspektywy zachowania: 

perspektywy zachowania 

określenie stanu 

populacji, 

określenie stanu 

siedliska, określenie 

perspektyw 

zachowania; 

Ocena stanu zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ, a w przypadku 

braku wskaźników w 

oparciu o wskaźniki 

zaproponowane przez 

eksperta (w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO). 

Cały obszar Natura 

2000. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000, placówki 

naukowe, 

organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych, 

GIOŚ. 

5 

5 Suche 

wrzosowiska 

4030 

1. Zapewnienie 

ochrony siedliska 

poprzez właściwe 

określenie 

przeznaczenia gruntu 

leśnego w planie 

urządzenia lasu. 2. 

Zachowanie siedliska 

w niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). 3. Utrzymanie 

siedliska we 

właściwym (FV) 

stanie ochrony. 

Struktura i 

funkcje; 

Powierzchnia 

siedliska; 

Perspektywy 

ochrony 

Struktura i funkcje: Pokrycie wrzosu 

zwyczajnego Calluna vulgar is 

(ewentualnie łącznie wrzosu i 

mącznicy lekarskiej) (h203), 

Pokrycie traw (h50), Zarośnięcie 

przez drzewa (h199), Gatunki obce 

geograficznie (h201), Ekspansywne 

gatunki rodzime (apofity) (h130), 

Struktura populacji kluczowych 

gatunków (wrzosu/mącznicy 

lekarskiej) (h204), Stan kluczowych 

dla różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik fakultatywny) 

(h191), Inne zniekształcenia 

(zaśmiecenie, pozyskiwanie piasku, 

itp.) (h147); Powierzchnia siedliska: 

powierzchnia siedliska; Perspektywy 

ochrony: perspektywy ochrony 

określenie stanu 

zachowania 

siedliska, określenie 

perspektyw ochrony 

Ocena stanu zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ (raz na 5 lat) na 5- 

10% powierzchni 

siedliska. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000 

5 
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6 Wilk 1352 1. Minimalizacja 

kolizji osobników 

gatunku z pojazdami 

mechanicznymi. 2. 

Ograniczenie 

możliwości 

rozprzestrzeniania 

się chorób i 

pasożytów. 3. 

Ograniczenie 

poruszania się po 

drogach leśnych 

nieuprawnionych 

pojazdów 

mechanicznych. 4. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o gatunku. 5. 

Zapewnienie 

właściwej ochrony 

populacji gatunku w 

okresie wychowu 

młodych. 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

zachowania 

Populacja: Zagęszczenie populacji 

(a164), Liczba watah (a99); 

Siedlisko: Udział terenów 

zalesionych w otoczeniu schronienia 

(a130), Fragmentacja siedliska (a4), 

Baza pokarmowa (a1), Gęstość sieci 

drogowej (a41), Stopień izolacji 

siedlisk (a100); Perspektywy 

zachowania: perspektywy 

zachowania 

określenie stanu 

populacji, 

określenie stanu 

siedliska, określenie 

perspektyw 

zachowania; 

Ocena stanu zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO. 

Oddziały leśne 

położone w 

Nadleśnictwie 

Świętoszów: 13-3- 

-2-06-126, 13-33- 

1-01-50, 13-33-1- 

02-51, 13-33-1- 

01-54, 13-33-1- 

02-55, 13-33-2- 

06-121, 13-33-2- 

06-122, 13-33-2- 

06-123, 13-33-1- 

01-37, 13-33-1- 

02-38 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000 

20 

7 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

2330 

1. Poprawa lub 

zachowanie siedliska 

w niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). 2. Zapobieganie 

dalszej sukcesji 

wtórnej na 

powierzchni siedliska 

oraz poprawa 

obecnego stanu 

ochrony. 3. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy. 

Struktura i 

funkcje; 

Powierzchnia 

siedliska; 

Perspektywy 

ochrony 

Struktura i funkcje: Gatunki 

charakterystyczne (h1), Ekspansja 

krzewów i podrostu drzew (h12), 

Gatunki ekspansywne (h19), Obce 

gatunki inwazyjne (h38), 

Występowanie procesów eolicznych 

(h72), Procent powierzchni zajętej 

przez siedlisko w transekcie (h89), 

Gatunki charakterystyczne murawy 

kserotermicznej/wrzosowiska 

(h105), Inne zniekształcenia 

(rozjeżdźanie, wydeptanie, 

zaśmiecenie) (h147); Powierzchnia 

siedliska: powierzchnia siedliska; 

Perspektywy ochrony: perspektywy 

ochrony 

określenie stanu 

zachowania 

siedliska, określenie 

perspektyw ochrony 

Ocena stanu zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ (raz na 5 lat). 

Oddziały leśne 

położone w 

Nadleśnictwie 

Świętoszów: 13-3- 

-2-06-132-g, 13-3- 

-2-06-132-j, 13-33- 

2-06-133-g, 13-33- 

2-06-133-o (w 

części), 13-33-2- 

06-158-a (w części), 

13-33-2-06-158-b, 

13-33-2-06-168-a (w 

części), 13-33-2- 

06-168-d, 13-33- 

2-07-54-g (w 

części), 13-33-1- 

01-216-b (w części), 

13-33-1-01-217-b (w 

Organ sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem Natura 

2000 

5 

części) 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 
 

 
 
 

 

L.p. 
 

Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

1   
 
 
 
 

 
9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

 

 
 
Brak przesłanek do sporządzenia planu ochrony. 

 
 
 
 
10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 

 
 
 

L.p. Zapis SDF Proponowany  zapis SDF Uzasadnienie  do zmiany 

1 1.6. Instytucja lub osoba zbierająca informacje: Waldemar  

Bena, PTPP pro Natura, Zgorzelec 

1.6. Instytucja lub osoba opracowująca  formularz: Nazwisko/Instytucja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Adres: plac Powstańców  Warszawy 1, 50-153 Wrocław, Adres e-mail: 

sekretar iat@rdos.wroclaw.pl  

Przeprowadzone prace w ramach planu 

zadań ochronnych  zostały wykonane na 

zlecenie Regionalnej  Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Wszystkie 

aktualnie zgromadzone  dane na temat 

przedmiotów  ochrony obszaru znajdują 

się w posiadaniu RDOŚ we Wrocławiu. 

2 2.2. POWIERZCHNIA (ha): 10 141,6 2.2. POWIERZCHNIA (ha): 10636,98 Powierzchnia  obszaru po 

przeprowadzeniu uszczegółowienia i  

korekty granicy. 

3 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS) PL515 

Jeleniogórski  

2.5. REGION ADMINISTRACYJNY – KOD I NAZWA PL 51 dolnośląskie  PL 43 lubuskie Aktualizacja  informacji zawartych w 

SDF obszaru w oparciu o nową 

instrukcję wypełniania  SDF. 

4 3.1.a. Typy siedlisk wymienione  w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG;  2330 Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi;  % pokrycia: 1,48 

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących  na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi;  powierzchnia  [ha]: 92,92 Powierzchnia  siedliska zweryfikowana 

podczas prac terenowych. 

5 3.1.a. Typy siedlisk wymienione  w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG;  4030 Suche wrzosowiska  (Calluno- 

Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); % 

pokrycia: 37,78 

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących  na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 4030 Suche wrzosowiska  (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); 

powierzchnia  [ha]: 3544,54 

Powierzchnia  siedliska zweryfikowana 

podczas prac terenowych. 

6 3.1.a. Typy siedlisk wymienione  w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG;  7140 Torfowiska przejściowe  i trzęsawiska 

(przeważnie  z roślinnością  z Scheuchzer io-Car icetea); 

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących  na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk; 7140 Torfowiska przejściowe  i trzęsawiska  (przeważnie  z roślinnością  z Scheuchzer io- 

Caricetea); powierzchnia  [ha]: 154,26 

Powierzchnia  siedliska oszacowana 

podczas prac terenowych. 

mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
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7 3.1.a. Typy siedlisk wymienione  w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG;  91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe);  % pokrycia: 0,30; 

stopień reprezentatywności  B, względna powierzchnia  C, 

stan zachowania  B, ocena ogólna C. 

– W trakcie prac terenowych  nie 

potwierdzono  występowania  tego 

siedliska w granicach obszaru. 

8 3.2.c. SSAKI wymienione  w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG;  1308 Barbastella barbastellus;  populacja osiadła 

10-100i 

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE  i gatunki wymienione  w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1308 Barbastella barbastel lus; 

populacja osiadła 11-50i. 

Informacje o gatunku zweryfikowane 

na bazie prac terenowych  i zebranych 

w czasie sporządzania  projektu planu 

zadań ochronnych  danych o gatunku. 

9 3.2.c. SSAKI wymienione  w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG;  1324 Myotis myotis; populacja osiadła 10-100i 

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE  i gatunki wymienione  w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1324 Myotis myotis; populacja osiadła 

11-50i. 

Informacje o gatunku zweryfikowane 

na bazie prac terenowych  i zebranych 

w czasie sporządzania  projektu planu 

zadań ochronnych  danych o gatunku. 

10 3.2.c. SSAKI wymienione  w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG;  1352 Canis lupus; populacja osiadła 9-10; stan 

zachowania  B, ogólnie B 

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE  i gatunki wymienione  w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1352 Canis lupus; populacja zimująca 

16-17i; stan zachowania  C, ogólnie C 

Informacje o gatunku zweryfikowane 

na bazie prac terenowych  i zebranych 

w czasie sporządzania  projektu planu 

zadań ochronnych  danych o gatunku. 

11 3.2.e. RYBY wymienione  w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG;  1096 Lampetra planeri; populacja osiadła 2 loc; 

– W trakcie prac terenowych  nie 

potwierdzono  występowania  tego 

gatunku i jego siedlisk w granicach 

obszaru. 

12 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione  w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG;  1037 Ophiogomphus cecil ia; 

populacja osiadła P; populacja C, stan zachowania  B, izolacja 

C, ogólnie C. 

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE  i gatunki wymienione  w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1037 Ophiogomphus cecilia; populacja 

D, stan zachowania  -, izolacja -, ogólnie -. 

W trakcie prac terenowych  nie 

potwierdzono  występowania  siedlisk 

tego gatunku w granicach obszaru. 

13 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione  w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG;  1083 Lucanus cervus; populacja 

osiadła 2 loc; stan zachowania  A, ogólnie B. 

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE  i gatunki wymienione  w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; 1083 Lucanus cervus; populacja 

osiadła 51-100i; stan zachowania  B, ogólnie C. 

Informacje o gatunku zweryfikowane 

na bazie prac terenowych  i zebranych 

w czasie sporządzania  projektu planu 

zadań ochronnych  danych o gatunku. 

14 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Lasy iglaste 13%; Lasy 

liściaste 8%; Lasy mieszane 1%; Siedliska leśne (ogólnie) 6% 

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N26 Siedliska leśne (ogólne) 90,95% Aktualizacja  informacji zawartych w 

SDF obszaru w oparciu o dostępne 

dane. 

15 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska łąkowe i 

zaroślowe (ogólnie) 2%; Nadmorskie  wydmy, piaszczyste 

plaże, machair 4%; Wysokogórskie murawy i górskie łąki  

67% 

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N23 Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, drogi, wysypiska śmieci, kopalnie, tereny przemysłowe)  9,05% Aktualizacja  informacji zawartych w 

SDF obszaru w oparciu o dostępne 

dane. 

16 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Opis obszaru; Rozległy 

obszar dawnych poligonów, wykorzystywanych już w wieku 

XIX, a następnie przez cały wiek XX, co pozwoliło na 

wykształcenie  się rozległych wrzosowisk o dużej war tości 

przyrodniczej.  Proponowany  obszar leży po obu stronach 

doliny Kwisy, zajmując najlepiej wykształcone  obszary 

wrzosowisk w Polsce pd.-zach. 

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Dodatkowa charakterystyka obszaru; Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063  leży w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym w Środkowej Europie. Prawie w całości położony jest w północno-zachodniej części województwa  dolnośląskiego, na obszarze powiatu bolesławieckiego, na terenie gminy Osiecznica i w 

niewielkim fragmencie w gminie wiejskiej Bolesławiec.  Niewielka część obszaru znajduje się w województwie  lubuskim, w powiecie żagańskim. Stanowią ją dwa fragmenty - jeden obejmuje część najbardziej 

wysuniętą na wschód, leżącą na obszarze wiejskim gminy Szprotawa, drugi to północno-zachodni fragment obszaru leżący na terenie gminy wiejskiej Żagań. Obszar składa się z dwóch enklaw - wschodniej 

oraz zachodniej położonej na przeciwległym  brzegu doliny Kwisy. Obszar znajduje się w zasięgu równiny akumulacji fluwioglacjalnej i eolicznych piasków pokrywowych,  na których dominują gleby 

bielicowe, porośnięte przez drzewostany  sosnowe z wrzosem zwyczajnym  i borówką w runie, oraz żarnowcem i jałowcem w podszycie. Kompleks wschodni obejmuje płaskie stożki napływowe Bobru i Kwisy, 

na których występują wydmy. Kompleks zachodni leży na wysoczyźnie  morenowej,  której wysokość dochodzi do 187 m n.p.m. Obszar Wrzosowisk  Świętoszowsko-Ławszowskich leży w całości w granicach 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie  PLB020005.  Pomiędzy kompleksem  wschodnim i zachodnim obszaru znajdują się dwa obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Dolnej Kwisy 

PLH020050  i Dąbrowy Kliczkowskie  PLH020090.  W bliskim sąsiedztwie ostoi, po drugiej stronie Bobru znajduje się obszar Wrzosowisko  Przemkowskie  PLH020015. 

Obszar obejmuje użytkowany  od 1898 r. poligon wojskowy w Świętoszowie,  położony na wschód od rzeki Kwisy oraz obecnie nieużywany  poligon w Ławszowej, który funkcjonował  jedynie w okresie 

powojennym.  W obrębie poligonu, na terenach zarządzanych  przez PGL LP Nadleśnictwo  Świętoszów  dopuszczone  jest prowadzenie  gospodarki pasiecznej i pozyskiwanie  miodu wrzosowego, 

stanowiącego  produkt regionalny. Duże znaczenie i wpływ na przedmioty ochrony w obszarze ma gospodarka leśna oraz użytkowanie  poligonu w Świętoszowie. 

Dane zweryfikowane  i uzupełnione  w 

oparciu o dostępne informacje. 
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17 4.2. Wartość przyrodnicza  i znaczenie; Wrzosowiska  na tym 

terenie są lepiej zachowane niż na terenie Wrzosowisk 

Przemkowskich, głównie z uwagi na stałe używanie pol igonu 

do celów ćwiczeń artyleryjskich.  Znajdują się tu także 

zatorfione obniżenia (około 40 ha), co tworzy doskonałe 

warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptaków i owadów - 

znajdują się tu stanowiska zalotki większej i trzepli zielonej. 

Obszar chroni część ważnych siedlisk wilka w Bor ach 

Dolnośląskich 

4.2. Wartość przyrodnicza  i znaczenie; Obszar jest istotny dla zachowania  leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze  kseroter micznym i związanych z nimi cennymi 

gatunkami zwierząt stanowiącymi  przedmioty ochrony obszaru ochrony siedlisk oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie.  Siedlisko: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

Siedlisko ograniczone  jest do miejsc, gdzie prowadzono  niegdyś największą aktywność związaną z działaniem poligonu - mechaniczne  rozjeżdżanie,  eksplozje lub w dalszym ciągu realizuje się tego typu 

działania. Płaty o większej powierzchni  są tu niemal całkowicie pozbawione  roślinności. W miejscach ustabil izowanych w niektórych fragmentach  w większych ilościach spotyka się głównie szczotlichę siwą 

i wrzos, miejscami pojawia się również trzęślica modra oraz mszaki. W pozostałych  miejscach powierzchnie  wydm kurczą się w wyniku sukcesywnie  rozszerzającemu swój zasięg siedlisku przyrodniczemu: 

suche wrzosowiska  (Calluno-Genist ion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) – 4030. Na rozpoznanych  powierzchniach wydm w obszarze nie obserwowano  typowych procesów eolicznych. Część 

płatów zidentyfikowano poza aktualnymi granicami obszaru Natura 2000, w związku z czym zaproponowano poszerzenie  zasięgu ostoi. Siedlisko: 4030 Suche wrzosowiska  (Calluno- Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-Arctostaphylion) Siedlisko na całym obszarze reprezentowane jest przez wariant 4030-2 - wrzosowisko  knotnikowe Pohlio-Callunetum. Charakteryzuje się dość prostym składem 

gatunkowym  roślin naczyniowych.  Dominuje na nim wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, który bardzo szybko tworzy zwartą i bujną pokrywę terenu. Poza nim na siedlisku licznie 

występuje mietlica pospolita Agrostis capillar is, kostrzewa owcza Festuca rubra, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella. W niektórych miejscach (bardziej wilgotnych)  rośnie trzęślica modra Molinia 

caerulea -niekiedy licznie. Obok niej spotyka się tu również tawułę kutnerowatą  Spiraea tomentosa. Siedlisko charakteryzuje  się antropogenicznym pochodzeniem.  Wykształciło  się na poligonie, gdzie 

dochodziło do mechanicznego niszczenia roślinności - rozjeżdżania  przez pojazdy, wycinania roślinności drzewiastej,  niekiedy również pożarów. Wytwarza się na kwaśnych, ubogich i piaszczystych 

glebach. Wrzosowisko  jest pośrednim stadium sukcesyjnym  pomiędzy wydmą a borem sosnowym, dlatego część powierzchni  pierwotnie oznaczonych  w materiałach  archiwalnych  dla obszaru jako wydma 

(2330) w wyniku ustania czynników zaburzających  (głównie rozjeżdżania)  przekształciła  się w inicjalne postaci wrzosowisk.  Duża część płatów wrzosowisk jest obecnie mocno zarośnięta budującymi się na 

drodze naturalnej sukcesji drzewostanami sosnowymi lub sosnowo-brzozowymi. Aktualnie czynniki decydujące o funkcjonowaniu siedliska we właściwym stanie działają w miejscach ciągłej aktywności 

działań wojskowych  na czynnym poligonie. Miejscowe rozjeżdżanie,  zdzieranie pokrywy roślinnej do nagiej powierzchni  gleby, sporadyczne  pożary, itp zaburzenia stanowią czynniki stymulujące 

odnawianie się wrzosowiska  i najskuteczniej  gwarantują jego funkcjonowanie w krajobrazie obszaru Natura 2000. Siedlisko: 6120 Ciepłolubne,  śródlądowe murawy napiaskowe  (Koeler ion glaucae) 

Śródlądowe  murawy napiaskowe  budują ciepłolubne zbiorowiska  trawiaste, o których występowaniu  decydują czynniki klimatyczne,  glebowe i antropogeniczne. W trakcie badań terenowych,  które 

realizowano  na potrzeby projektu planu zadań ochronnych  w obszarze OZW Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie niestety nie udało się ustalić dokładnego położenia śródlądowych  muraw i ocenić ich 

realnego udziału w powierzchni  całej ostoi. Potencjalnymi  miejscami w obszarze, gdzie można byłoby się spodziewać tego typu siedliska są powierzchnie  odkrytych piasków wydmowych.  Obserwowane w 

trakcie badań dynamiczne  procesy sukcesji wrzosowisk na większości odkrytych powierzchni  piaszczystych  pozwalają jednak sądzić, że siedlisko to realnie będzie miało znacząco mniejszą powierzchnię niż 

pierwotnie zakładaną (wg SDF – 203 ha) i charakter efemeryczny.  W tej sytuacji proponuje się wykonanie dodatkowych  badań inwentaryzacyjnych we wskazanych  potencjalnych  miejscach występowania  

siedliska, które ostatecznie rozsądzą o występowaniu  siedliska w Obszarze i ewentualnie  pozwolą na dokładną ocenę jego stanu zachowania.  Siedlisko: 7140 

Torfowiska przejściowe  i trzęsawiska  (przeważnie  z roślinnością  z Scheuchzer io-Car icetea) Torfowiska przejściowe  na terenie ostoi wykształciły  się w wielu bezodpływowych obniżeniach  terenu, gdzie 

woda długotrwale  stagnuje oraz w miejscach o ograniczonym  przepływie wód, stymulowanym  m.in. przez sieć lokalnych rowów. W trakcie badań terenowych  prowadzonych  na potrzeby sporządzanego 

projektu planu zadań ochronnych  w 2012 roku dostęp do powierzchni  siedliska w większości miejsc był ograniczony  wysokim poziomem wody. Wysoki poziom wody utrzymywał się również w 2013 roku. 

Uniemożliwiało to właściwą ocenę stanu zachowania  siedliska i precyzyjne określenie położenia jego wszystkich płatów w obszarze. Dodatkową trudność stanowił ograniczony  dostęp do terenów 

wojskowych  i przez to zbyt krótki czas na dokładną weryfikację terenową. Dlatego lokalizację płatów siedliska wyznaczono  na podstawie dwóch źródeł informacji – ortofotomapy  wykonanej w okresie 

niższego stanu wody, na której w podczerwieni  określono lokalizację płatów wyraźnych peł mszarnych oraz informacji zebranych w terenie w czasie badań terenowych  na cele planu zadań ochronnych 

oraz bieżącej taksacji terenu do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa  Świętoszów.  I lość zebranych informacji nie pozwala obecnie na rzetelną ocenę stanu zachowania  siedliska, dlatego proponuje się 

wykonanie dodatkowych  badań uzupełniających stan wiedzy o siedlisku. Siedlisko: 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością  ze związku Rhynchospor ion Na terenie ostoi siedlisko ma charakter  

półnaturalny  i powstaje głównie w miejscach występowania  zaburzeń w obrębie innego siedliska przyrodniczego – torfowisk przejściowych  (7140) lub w innych miejscach podmokłych  narażonych na 

mechaniczne  uszkodzenia  w czasie działań wojskowych.  Poza zasięgiem torfowisk przejściowych  tzw. przygiełkowiska mogą występować  w Obszarze także w wilgotnych obniżeniach  międzywydmowych, 

które stopniowo są kolonizowane  przez torfowce, ale nie kwalifikują się jeszcze do typu siedliska torfowiska przejściowego.  Wysoki stan wody w 2012 roku, kiedy były prowadzone  prace terenowe, nie 

pozwolił na określenie dokładnej lokalizacji siedliska przyrodniczego 7150. W projekcie planu zadań ochronnych  określono jedynie potencjalny obszar jego występowania  i wskazano na konieczność 

wykonania dalszych prac rozpoznawczo-inwentaryzacyjnych. Siedlisko: 91T0 Sosnowy bór  chrobotkowy  (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa  postać Peucedano-Pinetum) Śródlądowy  bór  chrobotkowy 

występuje na skrajnie ubogich i suchych siedliskach leśnych, na których z reguły zajmuje niewielkie powierzchnie  pozostając w otoczeniu boru świeżego. W trakcie badań terenowych  w obszarze 

Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie nie potwierdzono  występowania  tego typu siedliska. Prawdopodobnie największe jego powierzchnie  w chwili tworzenia granic obszaru znalazły się poza ostoją. 

Dobre rozpoznanie  terenu w trakcie prac nad projektem planu zadań ochronnych  utrudniał ograniczony  dostęp do wielu fragmentów  ostoi. Ukształtowanie terenu oraz jego charakter nie pozwala jednak 

wykluczyć istnienia siedliska w Obszarze. W związku z tym w projekcie planu przewidziano  potrzebę dodatkowych  badań inwentaryzacyjnych tego typu siedliska przyrodniczego r ozstrzygających o jego 

występowaniu.  Gatunek: 1308 Mopek Barbastella barbastellus,  1324 Nocek duży Myotis myotis Szacunkowa  wielkość populacji wskazanych  gatunków mieści się w przedziale 2% ≥  p >  0% populacji  

krajowej (ocena C). Obszar OZW Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie stanowi dla gatunku głównie tereny żerowiskowe.  W zasięgu granic ostoi znajduje się jednak znaczna liczba dawnych bunkrów, 

które mogą stanowić dla gatunku miejsca schronień lub w kilku przypadkach  również hibernacji. Gatunek: 1337 Bóbr  Castor fiber Szacunkowa  wielkość populacji gatunku mieści się w przedziale 2% ≥  p 

>  0% populacji krajowej (ocena C). W Obszarze miejsca występowania  gatunku skupiają się we wschodniej enklawie, gdzie zasięg aktywności gatunku systematycznie rośnie. Gatunek: 1352 Wilk Canis 

lupus Niewielka, w stosunku do wymagań przestrzennych gatunku, powierzchnia  OZW Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063  nie pozwala na występowanie  na jego obszarze znaczącej 

liczby wilków. Z tego powodu w ocenie znaczenia obszaru, w dziale „ Populacja” ,  podano kategorię C, co odzwierciedla  udział procentowy,  wynikający ze stosunku populacji w OZW Wrzosowiska 

Świętoszowsko-Ławszowskie do populacji krajowej, na poziomie 2%≥ p≥ 0%. Stan zachowania  siedlisk oceniono na zdegradowany  (kategoria C), co wynika z częściowo zdegradowanego, możliwego do 

odtworzenia  przy średnich wysiłkach stanu siedlisk, związanego z degradacją lasu na terenie Poligonu Świętoszowskiego oraz dawnych terenów poligonowych  tzw. małej i dużej patelni, a także z 

dominacją monokultur  sosny zwyczajnej o uproszczonej  strukturze wiekowej i wysokościowej  drzewostanów.  Stopień izolacji populacji oceniono na kategorię (B) – populacja nieizolowana,  ale występująca 

na peryfer iach zasięgu gatunku. Ogólnie oceniono znaczenie obszaru na znaczący (C). Tropienia oraz analizy genetyczne oparte na próbach z odchodów wilków na tym obszarze wykazały, że część 

północna OZW Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063  jest istotnym fragmentem  terytor ium grupy rodzinnej wilków (tzw. watahy) użytkującej głównie północną część nadleśnictwa 

Świętoszów.  Południowa część ostoi OZW Wrzosowiska  Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063  wykorzystywana jest przez dwie watahy – głównie przez grupę bytującą w południowej  część 

nadleśnictwa  Świętoszów  i wschodnim fragmencie nadleśnictwa  Ruszów oraz w nadleśnictwie  Żagań. Natomiast mniej intensywnie  obszar ten jest użytkowany  przez drugą grupę bytującą głównie w 

nadleśnictwie  Węgliniec, która w celach zdobywania  pokarmu penetruje najbardziej południowy fragment nadleśnictwa  Świętoszów.  Watahy bytujące w obszarze OZW Wrzosowiska  Świętoszowsko- 

Ławszowskie  PLH020063  są czterema spośród 7 grup rodzinnych wilków żyjących na terenie Borów Dolnośląskich.  Gatunek: 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia Określanie stanu populacji trzepli 

zielonej opiera się na liczeniu wylinek wzdłuż cieków wodnych stanowiących  miejsce rozwoju larw. Z uwagi na brak tego rodzaju siedlisk w pobliżu obu stwierdzonych  obserwacji imagines objętych 

granicami obszaru nie dokonano oceny stanu populacji i siedliska. Oba stanowiska to stwierdzenia  osobników, których miejsce rozwoju stanowią prawdopodobnie położone w pobliżu doliny Kwisy i 

Ośnicy. Na podstawie publikowanych  i niepublikowanych obserwacji tego gatunku z terenu Dolnego Śląska wiadomo, że gadziogłówkę  tę stosunkowo  często widuje się w znacznej odległości od miejsc 

rozwoju. W zasięgu granic obszaru brak siedlisk właściwych dla rozwoju trzepli zielonej, stąd proponuje się obniżenie rangi reprezentatywności  obszaru dla tego gatunku do D. Gatunek: 1042 Zalotka 

większa Leucorrhinia  pectoralis Celem badań terenowych  ukierunkowanych na ten gatunek w obszarze było stwierdzenie  występowania  i określenie jego miejsc lęgowych w okresach wskazanych  w 

krajowym monitor ingu  gatunku (Bernard 2012). Szczegółowymi  badaniami objęto przede wszystkim północną część obszaru w trójkącie między miejscowościami  Świętoszów,  Rudawica i Lubiechów. W 

trakcie niniejszych badań nie udało się stwierdzić gatunku w granicach ostoi, jednak z uwagi na wyjątkowo niekorzystne  warunki pogodowe w okresie pojawu gatunku (co mogło silnie wpłynąć na 

negatywny wynik) nie da się jednoznacznie  wykluczyć występowania  gatunku zbiornikach  w granicach obszaru. Dlatego konieczne jest ponowienie obserwacji w okresie obowiązywania planu w celu 

określenia dokładnej lokalizacji siedlisk gatunku. Gatunek: 1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus W granicach obszaru OZW Wrzosowisk  Świętoszowsko-Ławszowskich w okresie badań terenowych  na 

potrzeby niniejszego planu potwierdzono  1 stanowisko tego gatunku. W pobliżu granicy obszaru zlokalizowano  drugie, które zaproponowano do włączenia w zasięg ostoi. Szacunkowa  wielkość populacji  

na terenie ostoi wynosi 51-100 osobników (Uwaga! ocena zakończona w trakcie trwania pojawu gatunku, co może powodować  niedoszacowanie podanego przedziału liczebności,  ponadto należy zwrócić 

uwagę na niekorzystne  warunki pogodowe pod koniec maja i na początku czerwca, co dodatkowo zmniejsza szansę stwierdzenia  gatunku), co mieści się w przedziale 2% ≥  p >  0% populacji krajowej 

(ocena C). Ogólny stan zachowania  gatunku w obszarze określono na poziomie zadowalającym (U1), jednak populacja wymaga w przyszłości monitorowania. Biorąc pod uwagę możliwości dyspersyjne 

gatunku (u samców do prawie 2 km) tutejsze stanowiska mają łączność z innymi (niepublikowanymi obserwacjami)  z Doliny Kwisy. Tutejsza populacja jest zatem jedną z ważnych składowych 

metapopulacji  tego gatunku zamieszkującej  obszar Borów Dolnośląskich.  W związku z tym, jelonek rogacz jest ważnym przedmiotem  ochrony i niewątpliwie  należy do najcenniejszych walor ów 

entomologicznych badanego obszaru. 

Dane zweryfikowane  i uzupełnione  w 

oparciu o dostępne informacje. Opis 

wykonany w oparciu o instrukcję 

wypełniania  SDF dla obszaru Natura 

2000. 

18 4.3. Zagrożenia;  – 4.3. Zagrożenia,  presje i działania mające wpływ na obszar; Najważniejsze  oddziaływania  i działania mające duży wpływ na obszar: K02.01; G05.07; D01.01. Dalsze istotne oddziaływania  mające 

średni/mały  wpływ na obszar: M02.01; J03.01; D01.02; B02.06; G01; K03.03 

Zagrożenia uzupełnione  i zakodowane 

zgodnie z aktualnie obowiązującym 

słownikiem kodów zagrożeń. For ma 

prezentacji zagrożeń w obszarze 

dostosowana  do nowego szablonu 

Standardowego Formularza Danych. 
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19 4.4. Status ochronny; Nie chroniony – Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

20 4.6. Dokumentacja  - źródła danych; Jędrzejewski  W., Nowak 

S., Stachura K., Skierczyński  M., Mysłajek R., Niedziałkowski 

K. i inni 2005 Projekt korytarzy ekologicznych  łączących 

Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce Zakład Badania 

Ssaków PAN 1-78 Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., 

Gabryś G. 2011 Diet and prey selection of wolves (Canis 

lupus) recolonising  Western and Central Poland. Mammal 

Biol., doi: 10.1016/j.mambio.2011.06.007 Nowak S., Mysłajek 

R.W. 2011 Wilki na zachód od Wisły. Stowarzysznie  dla 

Naturay 

4.5 Dokumentacja  (opcjonalnie);  Bernard R. 2010. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitor ing gatunków zwierząt. Przewodnik  metodyczny.  Część I, s. 32–58. 

GIOŚ, Warszawa. Bernard R. 2012. Zalotka większa Leucorhinia  pectoralis. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitor ing gatunkÛw zwierząt. Przewodnik  metodyczny.  Część II. GIOŚ, 

Warszawa, s. 68–94. Bunalski M. 2012. Jelonek rogacz Lucanus cervus. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitor ing gatunkÛw zwierząt. Przewodnik  metodyczny.  Część II. GIOŚ, Warszawa, 

s. 328–348, Jędrzejewski  W., Borowik T., Nowak S. 2010. Wilk Canis lupus. [w:] Makomska-Juchiewicz M. (red.). Monitor ing gatunków zwierząt. Przewodnik  metodyczny.  Część I. Główny Inspektor at  

Ochrony Środowiska,  Warszawa: 297-318. Jędrzejewski  W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński  J., Jędrzejewska  B., Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Har muszkiewicz J., Juszczyk A., 

Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek R. W., Nędzyńska M., Olczyk A., Teleon M., Wojtulewicz  M. (w druku). Prey choice and diet in wolves related to differentiation  of ungulate 

communit ies and corresponding  wolf subpopulat ions in Poland. Journal of Mammalogy.  Koczur A. 2012a. 7140 Torfowiska przejściowe  i trzęsawiska  (przeważnie  z roślinnością  z Scheuchzer io-Car icetea 

nigrae). [w:] Mróz W. (red.) 2012. Monitor ing siedlisk przyrodniczych. Przewodnik  metodyczny.  Część III. GIOŚ, Warszawa: 109-122. Koczur A. 2012b.7150  Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 

związku Rhynchospor ion. [w:] Mróz W. (red.) 2012. Monitor ing siedlisk przyrodniczych. Przewodnik  metodyczny.  Część III. GIOŚ, Warszawa: 123-136. Kujawa-Pawlaczyk J. 2010. 6120 Ciepłolubne 

śródlądowe murawy napiaskowe.  [w:] Mróz W. (red.) 2010. Monitor ing siedlisk przyrodniczych. Przewodnik  metodyczny.  Część I. GIOŚ, Warszawa: 106-118. Kulpiński K., Tyc A. 2012. 2330 Wydmy 

śródlądowe z murawami napiaskowymi.  [w:] Mróz W. (red.) 2012. Monitor ing siedlisk przyrodniczych. Przewodnik  metodyczny.  Część II. GIOŚ, Warszawa: 120-113. Linnell J., Salvator i V., Boitani L. 2008. 

Guidelines for population level management  plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe. Report prepared for the European Commission.  Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak 

S., Nowak C., Harms V. 2011. Przeprowadzenie monitor ingu  populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich.  Raport: Wyniki monitor ingu  populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich.  Etap I. 

Wildlife Consulting, Twardorzeczka. Zadanie zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2012. 

Przeprowadzenie monitor ingu  populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich.  Raport: Wyniki monitor ingu  populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich.  Etap II. Wildlife Consult ing, 

Twardorzeczka. Zadanie zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011. Diet and prey selection of wolves 

Canis lupus recolonising  Western and Central Poland. Mammalian  Biology 76: 709-715. Nowak S., Mysłajek R. W. 2011. Wilki na zachód od Wisły. Stowarzyszenie dla Natury 

Aktualizacja  źródeł infor macji  

21 5.1. Desygnowane  formy ochrony na poziomie krajowym i 

regionalnym;  – 

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym;  KOD PL00 pokrycie [%]: 100 Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

22 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami 

desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym;  – 

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony na poziomie krajowym lub regionalnym;  Kod rodzaju PL04, nazwa terenu: Obszar Chronionego  Krajobrazu Dolina Bobru, rodzaj: /; Kod 

rodzaju PL04, nazwa terenu: Obszar Chronionego  Krajobrazu Bory Dolnośląskie,  rodzaj: / 

Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

23 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami 

desygnowanymi na poziomie międzynar odowym; – 

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony desygnowanymi na poziomie międzynarodowym; Rodzaj: inne, nazwa terenu: OSO Bory Dolnośląskie  PLB020005,  rodzaj: –, pokrycie [%]: 

100; Rodzaj: inne, nazwa terenu: OZW Dolina Dolnej Kwisy PLH020050,  rodzaj: / 

Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

24 6.2. Zarządzanie  obszarem; Sprawujący  nadzór (instytucja 

lub osoba): Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; Zarządzanie  obszarem i plany: – 

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie  obszarem; Organ: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Adres: plac Powstańców  Warszawy 1, 50-153 Wrocław; Adres e-mail: 

sekretar iat@rdos.wroclaw.pl. 6.2. Plany zarządzania;  Aktualny plan zarządzania  istnieje: TAK; Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa  Świętoszów  na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 

2013 r. Link: PGL LP Nadleśnictwo  Świętoszów,  ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów;  Aktualny plan zarządzania  istnieje: Nie, ale jest w przygotowaniu; Nazwa: Projekt planu zadań ochronnych  dla 

Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie  PLB020005” ,  Link: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców  Warszawy 1, 50-153 Wrocław  

Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

25 – 6.3. Działania ochronne (opcjonalnie):  W obrębie obszaru Natura 2000 w miejscach lokalizacji siedlisk przyrodniczych stanowiących  przedmioty ochrony oraz siedlisk gatunków stanowiących  przedmioty 

ochrony zaplanowane  są działania z zakresu ochrony czynnej związane z modyfikacją  metod gospodarowania w zakresie gospodarki leśnej i przeciwdziałaniem sukcesji wtórnej. Poza ochroną czynną plan 

zadań ochronnych  wskazuje na potrzebę podjęcia działań monitor ingowych i uzupełniających wiedzę na temat niektórych siedlisk przyrodniczych i gatunków. 

Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

26 7. Mapy obszaru; Mapy fizyczne obszaru; Numer mapy: M- 

33-19-B, Skala: 1:50000, Projekcja: PUWG 1992, Opis: Yes; 

Numer mapy: M-33-19-D, Skala: 1:50000, Projekcja: PUWG 

1992, Opis: Yes; Numer mapy: M-33-20-A, Skala: 1:50000, 

Projekcja: PUWG 1992, Opis: Yes; Numer mapy: M-33-20-C, 

Skala: 1:50000, Projekcja: PUWG 1992, Opis: Yes; 

7. Mapa obszaru; Nr Inspire ID: ;Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)  Opis: TAK Forma prezentacji infor macji 

dotyczących  statusu ochronnego 

obszaru dostosowana  do nowego 

szablonu Standardowego For mularza 

Danych. 

 
 
 
 

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru  Uzasadnienie do zmiany 
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Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 - proponowana granica obszaru Natura 2000 Proponowany przebieg granicy obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik mapowy. A. 

Korekta - uszczegółowienie granicy obszaru niezbędne z uwagi na nieprecyzyjne 

przeprowadzenie granicy zatwierdzonej przez Komisję Europejską. Korekta - 

uszczegółowienie zostało przeprowadzone stosując następującą hierarchię ważności 

dostępnych źródeł: 1. Na terenie należącym do Skarbu Państwa znajdującym się pod 

zarządem PGL Lasy Państwowe granice działek ewidencyjnych i wyłączeń taksacyjnych 

zgodne są z projektem planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Świętoszów na lata 

2014-2023. B. Zmiana granicy obszaru (zmiany przedstawia załącznik graficzny, numery 

zmian zgodne są z oznaczeniami na mapie): 1. Propozycja włączenia w zasięg obszaru 

części gruntów znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów 

(leśnictwo: Lubiechów, oddziały leśne: 46-50) stanowiących kluczowe znaczenie dla 

zachowania przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 (wilk kod 1352). 2. Propozycja 

włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem PGL LP - 

Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo: Lubiechów, oddziały leśne: 70, 71, 76, 

90,9 1, 109-111, 117-125) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (wilk kod 1352, wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi kod 2030, suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio- 

Callunion, Calluno-Arctostaphylion kod 4030). 3. Propozycja wyłączenia z zasięgu 

obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo 

Świętoszów (leśnictwo Dębowiec, oddziały leśne: 206-208, 213-215) na wniosek 

Nadleśnictwa Świętoszów, z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000. 4. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów 

znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo 

Dębowiec, oddział leśny 173) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (mopek kod 1308, nocek duży kod 1324); 

korekta uwzględnia również propozycję wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów 

znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo 

Dębowiec, oddziały leśne: 174, 175, 166) na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów, z uwagi 

na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 5. 

Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem 

PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo Dębowiec, oddziały leśne: 138, 139; 

leśnictwo Rudawica, oddział leśny 100) na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów, z uwagi 

na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 6. 

Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem 

PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo Rudawica, oddziały leśne: 83, 98) 

stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 (wilk kod 1352, suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno- 

Arctostaphylion kod 4030). 7. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów 

znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo 

Rudawica, oddziały leśne: 66, 67) na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów, z uwagi na 

brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 8. 

Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się pod zarządem 

PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo Nowoszów, oddziały leśne: 37, 38) 

stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotu ochrony obszaru Natura 

2000 (wilk kod 1352). 9. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów 

znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo 

Ławszowa, oddziały leśne: 88, 101, 116, 117, 134) na wniosek Nadleśnictwa 

Świętoszów, z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 10. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących 

się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Świętoszów (leśnictwo Przejęsław, oddział 

leśny 297) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotu ochrony 

obszaru Natura 2000 (jelonek rogacz kod 1083). 

http://pzo.gdos.gov.pl/component/flexicontent/items/item/2625.html
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11. Zestawienie uwag i wniosków 
 

 
 
 

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

 Moduł  A   
1    
 Moduł  B   
1    
 Moduł  C   
1    
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1. Etap wstępny pracy nad Planem 
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1.1. Informacje ogólne 
 
1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

 
1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

 
1.4. Opis założeń do sporządzania Planu 

 
1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 
1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

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

 
1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

 
Etap II Opracowanie projektu Planu 

 
Moduł A 

 
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 
2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

 
2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 
2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka 

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

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

 
2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 
2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 
2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 
4. Analiza zagrożeń 

 
5. Cele zadań ochronnych 

 
Moduł C 

 
6. Ustalenie działań ochronnych 

 
7. Ustalenie działań w zakresie monitor ingu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

 
8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

 
9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

 
10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 
11. Zestawienie uwag i wniosków 
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