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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 w województwie 

dolnośląskim  

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej 

Kod obszaru PLH020066 

Opis granic obszaru W załączonych plikach *.shp - numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Plik pdf SDF stanowiący załącznik nr 1  

Położenie Województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki, gminy: Bogatynia, miejska Zgorzelec, wiejska Zgorzelec 

Powierzchnia obszaru (w ha) 1 661,7 ha 

Status prawny Obszar uznany za mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzją Komisji Europejskiej z dn.12.12.2008 r. w sprawie  

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji 2009/93/WE nr 

aktu notyfikacyjnego C(2008/8039), DZ.U.L 43/63 z dn. 13.02.2009  

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

15 marca 2012 r.  

Termin zatwierdzenia Planu 29 września 2014 r. 

Koordynator Planu Joanna Łaydanowicz, (e-mail: joanna.laydanowicz@ansee.pl), tel. 506 368 435 

Planista Andrzej Ruszlewicz (e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl), tel. 721468852; 713406839 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

tel. 71 340 68 07, faks 71 340 68 06, www.wroclaw.rdos.gov.pl 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

Lp. 

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa pokrywającej/go się z 

obszarem, która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze sporządzenia 

Planu 

Dokument 

planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia krajowej 

formy ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa pokrywająca 

się z obszarem [ha] 

1. Rezerwat przyrody „Grądy koło Posady” 

 

Brak Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o 

ochronie przyrody, które uzasadniałyby nieobejmowanie 

całości obszaru projektem Planu, a mianowicie: 

  dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 nie 

ustanowiono planu ochrony,  

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa się   

w całości lub w części z obszarem parku narodowego,  

rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, dla 

których ustanowiono plan ochrony uwzględniający 

zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000, 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa się  

w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub 

rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono zadania 

ochronne uwzględniające zakres planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000,  

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa się  

w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie 

nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzania lasu 

uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000.  

 obszar nie znajduje się w obszarach morskich. 

5,27 ha 

 

2. Nadleśnictwo Pieńsk Plan Urządzenia Lasu 

dla Nadleśnictwa 

Pieńsk 

 

 

Teren objęty PZO: cały Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 o powierzchni 1661,7 ha 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który 

to obowiązek wynika z art. 6(1) Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992, ze zm.).  

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar sieci 

Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lata a jego podstawę prawną stanowi zarządzenie właściwego miejscowo regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska. Sporządzany jest dla całości obszaru Natura 2000, z wyłączeniem tylko obszarów morskich i obszarów, na 

których ochrona została odpowiednio zaplanowana w innym trybie. PZO opracowywany jest na podstawie istniejącej wiedzy uzupełnionej o 

podstawowe prace terenowe w standardzie obserwacji monitoringowej – w celu zestandaryzowanego opisania stanu ochrony poszczególnych 

przedmiotów ochrony, ewentualnie weryfikacji lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych działań. Obejmuje on między innymi 

ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Dokument ten zakłada także 

weryfikację granicy obszaru – dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty granic zgłoszonej przez strony zainteresowane. 

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. 

W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych zaplanowane zostały spotkania informacyjne z samorządami i nadleśnictwem, którzy administrują 

terenami obszaru lub są właścicielami, lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. 

Zostaną także zorganizowane warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy, tworzonego przez przedstawicieli kluczowych stron zainteresowanych 

(tj. zainteresowane osób i podmiotów, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu 

Planu). Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań 

dyskusyjnych (warsztatów) zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (Platforma Informacyjno-Komunikacyjna - PIK) zamieszczane będą 

informacje o spotkaniach w ramach prac nad projektem Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac z poszczególnych etapów 

tworzenia projektu PZO. Niezależnie od PIK informacje o przebiegu prac nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w zakładce „Natura 2000”.  

Obszar Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 zajmuje obszar o powierzchni 1661,7 ha. Leży w granicach trzech gmin 
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– od północy na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, w środkowej części na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec i na południu na terenie Miasta i 

Gminy Bogatynia. Obszar w całości leży w granicach Nadleśnictwa Pieńsk. W granicach obszaru leży rezerwat przyrody „Grądy koło Posady”. 

Na liście przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, zgodnie ze Standardowym 

Formularzem Danych, znajduje się dziewięć siedlisk przyrodniczych i 11 gatunków zwierząt. W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych 

(PZO) liczba przedmiotów ochrony może ulec zmianie. 

W dolinie Nysy Łużyckiej wytworzyła się mozaika siedlisk łąk świeżych, wilgotnych i zmiennowilgotnych oraz szuwarów i ziołorośli. Tereny 

przyległe do rzeki użytkowane są głównie kośnie i pastwiskowo. Licznie występują tu starorzecza połączone systemami rowów oraz oczka 

wodne, a także sztuczne zbiorniki będące miejscem rozrodu płazów. W ostoi dobrze zachowane są kompleksy lasów grądowych i łęgowych. W 

południowej części ostoi, na przełomowym odcinku między Trzcińcem i Bratkowem znajdują się najcenniejsze kompleksy leśne grądów oraz 

buczyn, miejscami łęgów i lasów zboczowych o charakterze podgórskim. Bardzo często zespoły grądów schodzą do samego koryta rzecznego. 

W okolicy miejscowości Posada grądy zostały objęte ochroną rezerwatową. Sama Nysa Łużycka na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, 

jednak częste zalewy ograniczają przekształcenia siedlisk łąkowych w grunty orne. Ostoja ważna dla zachowania populacji modraszka 

nausitousa i modraszka telejusa. Na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej utrzymuje 

się stała populacja wydry. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

Izol./ 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogólna 
Opinia dot. wpisu 

S1 3150 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion  

- 2,33 X X X B B C B  

S2 3260 

Nizinne i podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

- 2,00 X X X B C C C  

pS3 6410 
Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
- 0,11 X X X D    

Nie stanowi 

przedmiotu ochrony/ 

w wyniku weryfikacji 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

Izol./ 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogólna 
Opinia dot. wpisu 

terenowej włączono 

do przedmiotów 

ochrony obszaru. 

S4 6430 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium)  

- 0,06 X X X B B C C  

S5 6510 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

- 11,52 X X X B B C B  

S6 9110 
Kwaśne buczyny  

(Luzulo-Fagenion)  
- 0,84 X X X B B C C  

S7 9130 

Żyzne buczyny  

(Dentario glandulosae-

Fagenion,  

Galio odorati-Fagenion)  

- 0,42 X X X B B C C  

S8 9170 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum)  

- 4,56 X X X A B C B  

S9 9180* 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion pseudoplatani)  

- 0,77 X X X B B C C  

S10 91E0* 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

- 5,23 X X X A B C B  
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

Izol./ 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogólna 
Opinia dot. wpisu 

Z1 6177 Modraszek telejus  
Phengaris 

teleius 
X R X X C B C C  

Z2 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar X R X X C B C C  

Z3 6179 Modraszek nausitous  
Phengaris 

nausithous 
X C X X C B C C  

Z4 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus 

cecilia 
X R X X C B C C  

pZ5 1099 Minóg rzeczny 
Lampetra 

fluviatilis 
X R X X D    

Nie stanowi  

przedmiotu  

ochrony/ nie  

będzie omawiany w 

dalszej części 

dokumentacji 

Z6 1130 Boleń Aspius aspius X R X X C B C B  

Z7 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio X R X X C B C C  

Z8 1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus 

cristatus 
X 4 stan. X X C A C C  

Z9 1188 Kumak nizinny 
Bombina 

bombina 
X C X X C B C B  

Z10 1355 Wydra Lutra lutra X 3-5 i X X C A C C  
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

Izol./ 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogólna 
Opinia dot. wpisu 

Z11 1337 Bóbr europejski Castor fiber X 2-8 i X X C A C C  

Z12 1324 Nocek duży Myotis myotis X 
10-

100i 
X X C B C C  

Symbol: S – siedliska, Z – zwierzęta.  Uwaga: Siedliska i/lub gatunki niewykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a 

kwalifikujące się do tego, o czym świadczy dostępna wiedza, zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po 

zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

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

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

Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano o założeniach projektu, 

liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu projektów Planów Zadań Ochronnych 

(PZO). Następnie 30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i 

wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze 

przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). Kolejnym 

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

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

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

także zostało opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i dolnośląskim i 11 maja 2012 r. w wydaniu 

opolskim.  

Dnia 24 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 – 

firmę ansee consulting Michał Jaśkiewicz (protokół ze spotkania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu). Celem spotkania było 

nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi (Miasto Zgorzelec, Gmina Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia) i Skarbu 

Państwa (Nadleśnictwo Pieńsk, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), które są właścicielami lub zarządcami gruntów 
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położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele 

polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w proces tworzenia projektu Planu.  

Na drugie spotkanie, które odbyło się dnia 26.10.2012 r. w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu, zaproszono przedstawicieli kluczowych stron 

zainteresowanych (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób 

realizacji ustaleń projektu Planu), łącznie 48 podmiotów. Na spotkaniu omówienie zostały zasady pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, zaprezentowano projekt POIiŚ, poinformowano o prawnych podstawach funkcjonowania, stanu wdrażania sieci w Polsce i Unii 

Europejskiej. Ustalano także sposób komunikacji wykonawcy projektu PZO i RDOŚ z ZLW. Wykonawca PZO przedstawił obecny stan wiedzy 

o obszarze, położeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentował przedmioty ochrony w świetle wyników 

przeprowadzonych badań terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówił też różnice dotyczące stanu przedmiotów ochrony w 

porównaniu z danymi zawartymi w SDF. Omówiony został przebieg zatwierdzonej granicy obszaru, a także zaprezentowano propozycję 

nowego przebiegu granicy. Wykonawca przedstawił istniejące dokumenty planistyczne, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia 

projektu planu zadań ochronnych (protokół ze spotkania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu). 

 

Na trzecie spotkanie, które odbyło się dnia 14.03.2013 r. w Urzędzie Miasta Zgorzelec, zaproszono przedstawicieli kluczowych stron 

zainteresowanych (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób 

realizacji ustaleń projektu Planu). Podczas spotkania podjęto dalszą dyskusję na temat propozycji zmiany granicy obszaru Natura 2000 oraz 

omówiono kwestię zagrożeń i działań ochronnych dla przedmiotów ochrony. 

 

 

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

Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby  

instytucji/ osoby 
Kontakt 

1 Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja 

regionu, udostępnianie informacji, prowadzenie polityki w 

zakresie ochrony krajobrazu, tworzenie parków 

krajobrazowych  

ul. Wybrzeże Słowackiego 

12-14, 50-411 Wrocław  

Tel. 71 7769000 

fax 71 3418148  

email: umwd@dolnyslask.pl  

2 Starostwo Powiatowe  

w Zgorzelcu  

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja polityki 

ochrony środowiska na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu, sporządzania uproszczonych 

planów urządzania lasów niepaństwowych  

ul. Bohaterów II Armii 

Wojska Polskiego 8 

59-900 Zgorzelec  

Tel. 75 77 61 555  

starosta@powiat.zgorzelec.pl 

3 Gmina Zgorzelec Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ochrony  

środowiska na obszarze gminy, promocja regionu,  

ul. T. Kościuszki 70 

59 – 900 Zgorzelec 

Tel. 75 77 21 400 

gmina@gmina.zgorzelec.pl 
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby  

instytucji/ osoby 
Kontakt 

udostępniania informacji  

4 Miasto Zgorzelec Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ochrony  

środowiska na obszarze gminy, promocja regionu,  

udostępniania informacji  

ul. Domańskiego 7 

59-900 Zgorzelec 

Tel. 75 77 56 604 

urzad@zgorzelec.com  

5 Miasto i Gmina Bogatynia Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ochrony  

środowiska na obszarze gminy, promocja regionu,  

udostępniania informacji  

ul. I. Daszyńskiego 1 

59-920 Bogatynia 

Tel. 75 77 25 100 

umig@bogatynia.pl  

6 Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi objętymi  

ochroną na terenie woj., promocja i udostępnianie informacji 

w tym zakresie, nadzór nad rezerwatem przyrody i 

ustanawianie jego planu ochrony  

pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-951 Wrocław 

e-mail: 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl, 

tel.: (71) 340 68 07 

7 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wdrożenie 

RDW 

ul. Norwida 34 

50 - 950 Wrocław 

+48 71 337 88 88 

8 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu Zarząd Zlewni z 

siedzibą w Jeleniej Górze 

Zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wdrożenie 

RDW 

ul. Cieplicka 113 

58-570 Jelenia Góra 

+48 75 755 31 08 

zarzad.jeleniagora@wroclaw.r

zgw. 

gov.pl 
9 Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, użytkowanie  

siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i promocja, sporządzanie 

projektów Planów Urządzania Lasu  

ul. Grunwaldzka 90, 

50-950 Wrocław 

e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: 

(71) 377 17 00  

10 Nadleśnictwo Pieńsk Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, użytkowanie  

siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i promocja, 

wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody w obszarze 

Natura 2000  

ul. Wysoka 2 

59-930 Pieńsk 

+ 48 75 77 86 235  

+ 48 75 77 86 364 

piensk@wroclaw.lasy.gov.pl 
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby  

instytucji/ osoby 
Kontakt 

11 Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy w Jeleniej 

Górze 

Prowadzenie gospodarki łowieckiej i monitoringu 

łowieckiego, wspieranie i prowadzenie badań z zakresu 

łowiectwa na terenach leśnych 

58-500 Jelenia Góra 

ul. Gałczyńskiego 13  

tel.(fax): 75 752-23-68  

zo.jeleniagora@pzlow.pl 

12 Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Jeleniej Górze 

organizacja wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 

użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i 

kształtowania etyki wędkarskiej 

ul. Wańkowicza 13  

58 - 500 Jelenia Góra 

tel. 75 75 222 46  

fax. 75 75 222 46 

13 Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Zgorzelcu 

Doradzanie rolnikom w zakresie prowadzenia gospodarstwa, 

stosowania technik rolniczych, efektywnego zarządzania 

produkcją 

ul. Bohaterów II Armii  

Wojska Polskiego 8  

59-900 Zgorzelec 

+48 75 77 87 206 

pzd.zgorzelec@dodr.pl 

14 Dolnośląska Izba Rolnicza Reprezentowanie rolników, działalność na rzecz 

rozwiązywania ich problemów, doradztwo w zakresie 

rozwoju gospodarstw rolniczych, różnicowania ich 

działalności, pozyskiwania środków finansowych 

ul. Zwycięska 10  

53-033 Wrocław 

+48 71 33 99 826 

sekretariat@izbarolnicza.pl 

15 Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa  

OR01 Dolnośląski 

Wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z budżetu UE oraz udzielanie pomocy 

ze środków krajowych 

52-438 Wrocław, ul. 

Giełdowa 8  

Tel. 71 369 74 00 

16 Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział  

we Wrocławiu 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu Państwa ul. Mińska 60  

54-610 Wrocław 

+48 71 35 63 900 

wroclaw@anr.gov.pl 

17 Dolnośląski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych  

we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami i urządzeniami wodnymi, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

melioracji, wdrożenie RDW 

ul. Matejki 5 

50-333 Wrocław 
 

+ 48 71 32 26 681 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

18 Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad  

oddział we Wrocławiu 

Zarządzanie autostradami, drogami ekspresowymi oraz 

drogami krajowymi na terenie woj. dolnośląskiego 

ul. Powstańców Śl. 186 

53-139 Wrocław 

+48 71 33 47 300 
sekretariat@wroclaw.gddkia

.gov.pl 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

1 Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

+48 7214 68852, 71 3406839 

2 Renata Sierżant Asystentka w projekcie  

POIS.05.03.00-00-186/09 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
rsierzant@rdos.wroclaw.pl 
+48 71340 68 88 

3 Barbara Pierzchniak Przedstawiciel RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Wydział Spraw Terenowych w Jeleniej Górze,  

ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra 

bpierzchniak@rdos.wroclaw.p

l 
+48 75718 42 83 

4 Joanna Łaydanowicz Wykonawca PZO 

Koordynator Planu 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz 

ul. Św. Mikołaja 61-62/6, 50-127 Wrocław 
joanna.laydanowicz@ansee.pl 
+48 71 398 84 16 

5 Joanna Kaszewska-

Mejer 

Wykonawca PZO  

Ekspert ds. botaniki 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz 

ul. Św. Mikołaja 61-62/6, 50-127 Wrocław 
joanna.kaszewska@ansee.pl 
+48 71 398 84 16 

6 Katarzyna Kozyra Wykonawca PZO 

Ekspert ds. teriologii 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz 

ul. Św. Mikołaja 61-62/6, 50-127 Wrocław 

katarzyna.kozyra87@gmail.com 

7 Paweł Kisiel  Wykonawca PZO 

Ekspert ds. herpetologii 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz 

ul. Św. Mikołaja 61-62/6, 50-127 Wrocław 

paw.kisiel@gmail.com 

8 Waldemar Bena  Wykonawca PZO 

Ekspert ds. entomologii 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz 

ul. Św. Mikołaja 61-62/6, 50-127 Wrocław 

waldemarbena@gmail.com 

9 Kazimierz Janik Wójt gminy Gmina Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec urzad@zgorzelec.com 

+48 607 317 373 

10 Piotr Machaj Zastępca Wójta Gmina Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec +48 75 775 60 16 

11 Joanna Tokarczuk Przedstawiciel Gmina Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec +48 75 77 214 31 

12 Agnieszka Patrzałek Przedstawiciel Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA”  

Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Boh. Getta 1a, 59-900 Zgorzelec 
a.patrzałek@pwik.zgorzelec.p

l 
+48 75 645 68 62 

13 Teresa Podboraczyńska Przedstawiciel Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  

Powiatowy Zespół Doradców (PZD), ul. Bohaterów II Armii Wojska 

Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec 

teresa.podboraczynska@dodr.pl 

14 Aneta Gazda Przedstawiciel Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  

Powiatowy Zespół Doradców (PZD), ul. Bohaterów II Armii Wojska 

Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec 

aneta.gazda@dodr.pl 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:rsierzant@rdos.wroclaw.pl
mailto:bpierzchniak@rdos.wroclaw.pl
mailto:bpierzchniak@rdos.wroclaw.pl
mailto:joanna.laydanowicz@ansee.pl
mailto:joanna.kaszewska@ansee.pl
mailto:urzad@zgorzelec.com
mailto:a.patrzałek@pwik.zgorzelec.pl
mailto:a.patrzałek@pwik.zgorzelec.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

15 Elżbieta Mochalska Przedstawiciel  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii  

Wojska Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec 
e.mochalska@powiat.zgorzelec.pl 

16 Marta Lipa Przedstawiciel Stowarzyszenie Osiek Łużycki, „Moja Wieś”  

17 Stanisława Piotrowicz Przedstawiciel lokalnej 

społeczności 

Sołectwo Osiek Łużycki, Osiek Łużycki 26, 59-900 Zgorzelec  

18 Andrzej Poźniak Przewodniczący Rady 

Sołeckiej Koźlice 

Rada Sołecka Koźlice  

19 Krystyna Szostek Przedstawiciel „CARDO” Pracownia Usługowo-Projektowa  

20 Włodzimierz Szostek Przedstawiciel „CARDO” Pracownia Usługowo-Projektowa  

21 Dominika Marek Przedstawiciel Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Nadzór Wodny w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 95, 59-900 Zgorzelec 

 

22 Elżbieta Gnat Przedstawiciel GDDKiA oddział we Wrocławiu, Rejon Drogowy Lubań 

ul. Kościuszki 26, 59-800 Lubań 
 egnat@gddkia.gov.pl 

+48 75 722 20 41 

23 Grażyna Góral Przedstawiciel Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

ul. Grunwaldzka 90, 50-950 Wrocław 

 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.g

ov.pl 
+48 502 786 918 

24 Barbara Nowacka Przedstawiciel  Nadleśnictwo Pieńsk, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk barbara.nowacka@wroclaw.lasy.gov.

pl 

25 Adam Duchaczek Przedstawiciel  Nadleśnictwo Pieńsk, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk adam.duchaczek@wroclaw.lasy.gov.

pl 

26 Paweł Strugalski Przedstawiciel  Nadleśnictwo Pieńsk, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk pawel.strugalski@wroclaw.lasy.gov.

pl 

27 Norbert Włodarczyk Przedstawiciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, 

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia 3 

norbert.wlodarczyk@@gkpge.pl 

+48 75 77 35 348 

28 Adam Maliwiecki Przedstawiciel Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec a.maliwiecki@zgorzelec.com 

+48 75 77 59 944 

mailto:egnat@gddkia.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

29 Anna Walotka Przedstawiciel Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec a.walotka@zgorzelec.com 

+48 75 77 52 384 

30 Karolina Jakubowska Przedstawiciel Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec k.jakubowska@zgorzelec.com 

+48 75 77 52 051 

31 Jerzy Przetacznik Prezes koła Miejsko-Gminne Koło PZW Bogatynia, Społeczna Straż Rybacka, 

Grupa Terenowa Bogatynia, ul. Matejki 2, Bogatynia 

 

32 Przemysław Słotwiński  Przedstawiciel Miejsko-Gminne Koło PZW Bogatynia, Społeczna Straż Rybacka, 

Grupa Terenowa Bogatynia, ul. Matejki 2, Bogatynia 

 

33 Janusz Grzeszczuk Przedstawiciel związku Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, ul. Domańskiego 6 

59-900 Zgorzelec 
zgzz@poczta.onet.pl 
+48 75 77 52 075 

34 Katarzyna Niklewicz Przedstawiciel PKP PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  k.niklewicz@plk-sa.pl 

35 Monika Popowska  Przedstawiciel Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Wrocław,  

del. w Jeleniej Górze 

m.popowska@dwkz.pl 

36 Krzysztof Marendziak Przedstawiciel Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych krzysztof.marendziak@dzmiuw.wroc

.gov.pl 

37 Monika Jurczak-Kapciak Przedstawiciel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa monika.jurczak@armir.gov.pl 

38 Eugenia Harhatów Przedstawiciel Urząd Gminy Zgorzelec e.harhatow@gmina.zgorzelec.pl 

39 Piotr Konwiński  Przedstawiciel Urząd Miasta Zgorzelec p.konwinski@zgorzelec.eu 

40 Tomasz Kietla  Przedstawiciel Towarzystwo Przyjaciół Nysy Łużyckiej  
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło dostępu 

do danych 

1 Materiały 

publikowane 

Świerkosz K., Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 

Wrocławskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

Kraków. 2003. Standardowy Formularz Danych dla 

OZW Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

Wyjściowe dane występowania 

poszczególnych siedlisk przyrodniczych i 

gatunków zwierząt w obszarze Natura 2000 

Średnia 

PDF 

2 Materiały 

publikowane 

Kącki Z. (red.) 2003. Zagrożone gatunki naczyniowej 

flory Dolnego Śląska. Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody „pro Natura”, Wrocław. 245 ss. 

Lista rzadkich i ginących gatunków roślin 

Dolnego Śląska wraz z kategoriami zagrożenia 

i opisem siedlisk 

Przydatna 

 

3 Materiały 

publikowane 

Zarzycki K., Mirek Z., 2006, Red list of plants and fungi 

in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków. 

Lista zagrożonych gatunków roślin w Polsce Przydatna 

 

4 Materiały 

publikowane 

Wiśniowska L., Zając R., Skrzypek R., Tom I: 225-240 

w Bobek B., Płaksej A., Frąckowiak W., Płaksej A., 

Frąckowiak W., Merta D. (red.) Występowanie populacji 

wydry (Lutra lutra L.) na terenie Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych, 2007, Gospodarka łowiecka i 

ochrona populacji dzikich zwierząt na terenie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we 

Wrocławiu, Wrocław 

Rozmieszczenie wydry na terenie Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 

Niska 

Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych we 

Wrocławiu 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło dostępu 

do danych 

5 Materiały 

publikowane 

Błachuta J. 1997: Ustalenie przepływu nienaruszalnego 

w rzekach według kryterium ichtiologicznego na 

przykładzie Baryczy i Nysy Łużyckiej. III Konferencja 

Naukowo-Techniczna „Problemy oczyszczania ścieków 

i ochrony wód w dorzeczu Odry”, Świeradów Zdrój, 12-

14 maja 1997 r., pp. 83-93. 

Rozmieszczenie ryb w Nysie Łużyckiej. Dane 

historyczne z roku 1996, okresu, kiedy wody 

Nysy Łużyckiej były silnie zanieczyszczone 

(przed modernizacją oczyszczalni ścieków w 

Libercu, Sieniawce i Zittau). W roku 1996 

boleń i minóg rzeczny występował tylko na 

odcinku od jazu w Gubinie do ujścia do Odry. 

Głowacza białopłetwego w roku 1996 w Nysie 

nie stwierdzono 

Dane 

historyczne 

Biblioteka RZGW, 

Biblioteka IMGW-

PIB, oddział we 

Wrocławiu 

6 Materiały 

publikowane 

Fric Z., Wahlberg N., Pech P., Zrzavỳ J. 2007. 

Systematic Entomology, 32, 558–567 

Informacja na temat decyzji taksonomicznych 

dla modraszków 

Przydatna 
PDF 

7 Materiały 

publikowane 

Kepel A. 2008. 1324 Nocek duży Myotis myotis 

(Borkhausen, 1797). [W:]: „Monitoring gatunkówi 

siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

Natura 2000. Metodyka monitoringu – Przewodniki 

metodyczne”. GIOŚ.  

Poradnik ochrony gatunku Średnia PDF 

[www.gios.gov.pl/

siedliska/pdf/prze

wodnik_metodycz

ny_myotis_myotis.

pdf] 
8 Materiały 

publikowane 

Pucek Z., Raczyński J. (red.). 1983. Atlas 

rozmieszczenia ssaków w Polsce. Tom I i II. PWN, 

Warszawa.  

Dane w większości archiwalne Niska 

PDF 

9 Materiały 

publikowane 

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., 

Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012. 

Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla 

gatunków i siedlisk przyrodniczych. zadanie 

realizowane w ramach szóstego etapu pracy pt. 

„Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia”.  

Metodyka monitoringu gatunków zwierząt i 

siedlisk przyrodniczych w polskiej sieci Natura 

2000 

Gatunki zwierząt – Motyle i chrząszcze.  

Gatunki zwierząt – Ryby i minogi. Gatunki 

zwierząt – Płazy i ssaki. 

Typy siedlisk przyrodniczych 

Wysoka 

PDF 

10 Materiały 

publikowane 

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk 

przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa. 

Metodyka monitoringu siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci Natura 2000 

Wysoka 

PD 

11 Materiały 

publikowane 

Makomaska-Juchiewicz M., Bonk M., Drobniak Sz., 

Guzik M., Klimaszewski K., Majtyka T., Mazgajska M., 

Ogielska M., Rybacki M., Smółka M. 2011. PŁAZY. 

Założenia ogólne monitoringu płazów 2010. 

Metodyka monitoringu gatunków płazów w 

polskiej sieci Natura 2000 

Wysoka 

PDF 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło dostępu 

do danych 

12 Materiały 

publikowane 

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring 

gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I.  

GIOŚ, Warszawa. 

Metodyka monitoringu gatunków płazów w 

polskiej sieci Natura 2000 

Wysoka 

PDF 

13 Materiały 

niepublikowane 

OPERAT RYBACKI, obwód rybacki, X.1. RZEKA 

NYSA ŁUŻYCKA NR 1, maszynopis PZW Okręg w 

Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Wrocław 2004. 

Charakterystyka i rozmieszczenie ichtiofauny 

w Nysie Łużyckiej i jej dopływach na odcinku 

od Punktu Trójgranicznego do ujścia rzeki 

Czerwona Woda. W odcinku Nysy Łużyckiej 

od Punktu Trójgranicznego do ujścia 

Czerwonej Wody w Zgorzelcu minóg rzeczny 

nie był wykazywany, boleń był wykazany z 

zbiornika zaporowego Niedów (Witka) na 

rzece Witce, a głowacz białopłetwy z 

Miedzianki i Czerwonej Wody oraz z odcinka 

Nysy Łużyckiej poniżej ujścia Czerwonej 

Wody 

Dane 

historyczne do 

roku 2003. 

PZW okręg w 

Jeleniej Górze 

RZGW Wrocław 

14 Materiały 

niepublikowane 

Raporty z biomonitoringu Nysy Łużyckiej powyżej 

Zgorzelca (Koźlice) z lat 2001-2011. IMGW-PIB, 

LMBV, maszynopis, Wrocław. 

Wieloletnie dane o ichtiofaunie w północnej 

części obszaru (lata 2001-2011). Coroczne 

badania monitoringowe ichtiofauny na 

stanowisku Koźlice (w północnej części 

obszaru). W okresie 10 lat badań w Nysie 

Łużyckiej w Koźlicach nie odłowiono ani 

jednego osobnika minoga rzecznego, bolenia 

lub głowacza białopłetwego, 

Coroczne 

badania 

monitoringowe 

ichtiofauny 

Biblioteka IMGW-

PIB oddział we 

Wrocławiu, za 

zgodą LMBV 

15 Materiały 

niepublikowane 

Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007 

Rozmieszczenie gatunków i siedlisk 

przyrodniczych w obszarze Natura 2000 

Przydatna 
Warstwa shape 

16 Materiały 

niepublikowane 

Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona przez 

Wojewódzki Zespół Specjalistów, 2006 

Rozmieszczenie gatunków i siedlisk 

przyrodniczych w obszarze Natura 2000 

Przydatna 
Warstwa shape 

17 Materiały 

niepublikowane 

Świerkosz K. (red.). 2006. Opracowanie rozmieszczenia 

siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w 44 

proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony na 

terenie województwa dolnośląskiego- raport zbiorczy 

Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000 

Przydatna 

Warstwa shape, 

Word 

18 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Pieńsk na okres 

od 01.01.2006 r. do 31.12.2015 r. 

Planowane działania gospodarki leśnej 

realizowanej na terenie Lasów Państwowych. 

Wysoka 
Nadleśnictwo 

Pieńsk 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło dostępu 

do danych 

19 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Zgorzelec. 

Aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016 

Polityka środowiskowa gminy Niska 
Urząd Miasta 

Zgorzelec 

20 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu 

Zgorzeleckiego na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 

2009-2012 

Polityka środowiskowa gminy Niska 
Urząd Miasta 

Zgorzelec 

21 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy 

Bogatynia Zgorzelec na lata 2005-2012 

Polityka środowiskowa gminy Niska 

Plik PDF 

22 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

Opis techniczny traktu budowy traktu pieszo-

rowerowego wzdłuż rzeki Nysa Łużycka od cmentarza 

STALAG VIIIA do przejścia granicznego w 

Radomierzycach, Biuro Drogowe TRASA Wojciech 

Przyłucki 

Inwestycja na obszarze Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej 

Średnia 

Plik PDF 

23 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych 

uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych na 

Dolnym Śląsku. Wrocław. 86 pp. 

Synteza danych publikowanych i 

niepublikowanych 

Wysoka 

PDF 

24 Plany/programy/

strategie/ 

projekty 

FFH- Managementplan „SCI Neißegebiet“Sächsisches 

Landesamt für Umwelt und Geologie 

Plan zarządzania obszarem Natura 2000 

Neißegebiet. warstwy wektorowe przesunięte 

przestrzennie względem PUWG 1992, 

rozmieszczenie gatunków i siedlisk w obszarze 

po stronie niemieckiej 

Niska 

Warstwa shape, 

PDF 

25 Raporty Świerkosz K., Gottfried T., Gottfried I. Kadej M., Bena 

W., Błachuta M. 2011. Analiza oddziaływania 

przedsięwzięcia Uruchomienie bloku 11 Elektrowni 

Turów na obszary Natura 2000 znajdujące się w zasięgu 

przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości 

oddziaływań trans granicznych. Suplement do raportu 

oddziaływania na środowisko. Wykonawca: Agata 

Kowalska Via Naturae 

Inwestycja na obszarze Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej 

Wysoka 

PDF 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło dostępu 

do danych 

26 Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy)  

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

jeleniogórskiego, Zgorzelec, T.1, Fulica - Jankowski 

Wojciech 1996 

Rozmieszczenie wydry na terenie gminy 

Zgorzelec. W ramach opracowania  

przeprowadzono m.in. inwentaryzację 

herpetologiczną gminy Zgorzelec. Stwierdzono 

4 stanowiska traszki grzebieniastej - obecnie 

znajdujące się w granicach Ostoi Przełomowa 

Dolina Nysy Łużyckiej.Inwentaryzacja 

przyrodnicza zawierająca informacje m.in. o 

chiropterofaunie gminy 

Niska 

Plik PDF 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar, według Standardowego Formularza Danych, zajmuje 1 661,7 ha i położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar leży w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu zgorzeleckiego w gminach: Miasto i Gmina 

Bogatynia, Gmina Zgorzelec, Miasto Zgorzelec. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg Kondrackiego (2000) ostoja należy do 

prowincji Masywu Czeskiego, podprowincji Sudetów (332), makroregionu Pogórza Zachodniosudeckiego (332.2), a także do dwóch 

mezoregionów - Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego (332.25) oraz Pogórza Izerskiego (332.26). 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (według Tramplera i in.) obszar należy do Krainy Sudeckiej (VII) Dzielnicy Sudetów Zachodnich 

(VII.1) Mezoregionu Pogórza Zachodnioizerskiego (VII.1.a). Jedynie północny niewielki fragment leży w Krainie Śląskiej (V), Dzielnicy 

Równiny Dolnośląskiej (V.1), Mezoregionie Pogórza Nowogrodzieckiego (V.1.c). 

Według jednostek podziału geobotanicznego, charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej (według Matuszkiewicza) ostoja należy do 

Państwa: Holarktyka, Obszaru: Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych. Zdecydowana większość ostoi leży w Prowincji Subatlantyckiej 

Górskiej, Podprowincji Hercyńsko-Czeskiej, Dziale Sudeckim (G.), Krainie Sudetów (G.1) Podkrainie Zachodniosudeckiej (G.1a.). Jedynie 

północny niewielki fragment leży w Krainie Południowowielkopolsko-Łużyckiej (B.4.), Podkrainie Łużyckiej (B.4a.). 

 

Geologia, gleby, rzeźba terenu 

Obszar położony jest w obrębie bloku dolnośląskiego, który stanowi część Masywu Czeskiego. Krystalinik karkonosko-izerski, będący 

jednostką geologiczną bloku dolnośląskiego, obejmuje południowe Łużyce i zbudowany jest ze skał metamorficznych i magmowych. Tworzą go 

różne rodzaje gnejsów, łupków, granitognejsów i granitów. Starsze utwory miejscami przecinają trzeciorzędowe bazalty.  

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie to południkowo rozciągnięte zapadlisko tektoniczne o powierzchni 225 km² (w granicach Polski). 

Mezoregion, którego pozostała część znajduje się we wschodnich Niemczech, stanowi środkowy obszar Pogórza Zachodniosudeckiego. Składa 

się z Kotliny Turoszowskiej (Żytawskiej) na południu i Kotliny Zgorzeleckiej na północy, przedzielonych granitowym zrębem Działoszyna 

(około 350 m n.p.m.). Zapadlisko wykorzystywane jest przez górny bieg Nysy Łużyckiej, tworzącej na zrębie Działoszyn dolinę przełomową. 

Na terenie Kotliny Turoszowskiej znajdują się trzeciorzędowe osady jeziorne z grubymi pokładami węgla brunatnego. Ciągnące się wzdłuż 

Nysy Łużyckiej Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie obejmuje na południu Kotlinę Turoszowską, zapadlisko wypełnione trzeciorzędowymi 

osadami jeziornymi z pokładami węgla brunatnego oraz przełomową dolinę Nysy (pomiędzy Trzcińcem a Posadą). Wzdłuż Nysy Łużyckiej 

wykształciły się mady rzeczne.  
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Klimat 

Według regionalizacji klimatycznej Gumińskiego obszar położony jest w obrębie Dzielnicy Podsudeckiej. Jest najcieplejszym regionem 

klimatycznym Sudetów. Dominującymi wiatrami są tu wiatry z kierunku zachodniego, z przewagą wiatrów południowo-zachodnich. Teren ten 

znajduje się w strefie znacznych rocznych opadów atmosferycznych. Roczna suma opadów wynosi 700 – 750 mm, przy czym najbardziej 

deszczowymi miesiącami są miesiące letnie.  

W okresie od maja do sierpnia spada około 45% rocznego opadu. Najmniejsze opady przypadają na listopad i luty. Liczba dni z pokrywą śnieżną 

jest zróżnicowana w zależności od wysokości i ukształtowania terenu. Wynosi ona 60-70 dni, przy czym nie utrzymuje się ciągle, lecz zanika w 

okresach odwilży, tworząc się w okresach spadków i wzrostu opadów. Liczba dni z przymrozkami wynosi od 100 do 120. Okres wegetacyjny 

trwa średnio od 210 do 220 dni, a początek robót polowych przypada na koniec marca i początek kwietnia. Na omawianym obszarze 

najcieplejszym półroczem jest kwiecień – wrzesień ze średnią temperaturą 14,2°C. Termiczne lato, charakteryzowane liczbą dni z temperaturą 

powyżej 15°C, trwa 90 dni. Średnia temperatura w zimie wynosi -1,7°C.  

 

Gleby 

Na terenie Ostoi, która położona jest w dolinie Nysy Łużyckiej, występują piaski rzeczne teras nadzalewowych takie jak iły, mułki, miejscami z 

domieszką piasków (mady). Pod względem typologicznym są to gleby aluwialne. 

 

Wody powierzchniowe 

Główną rzekę obszaru, dla której koryta i siedlisk przyległych, utworzono obszar Natura 2000, jest Nysa Łużycka. Rzeka ta wypływa z 

południowo-zachodnich stoków Gór Izerskich, w rezerwacie przyrody na terenie Czech. Rzeka zbiera wody z obszaru 4297 km
2
 i odprowadza 

do Odry w km 542+400 jej lewego brzegu na terenie województwa lubuskiego. Długość Nysy wynosi 251,6 km. Górny odcinek o długości 53,8 

km i powierzchni zlewni 375,3 km
2
 znajduje się na terenie Czech. Od km 197+800 Nysa jest rzeką graniczną Polski i Niemiec. Głównymi 

dopływami Nysy Łużyckiej po stronie polskiej są: Miedzianka, Witka, Czerwona Woda, Jędrzychowicki Potok, a po stronie niemieckiej: 

Mandau i Pließnitz. Nysa Łużycka i jej dopływy charakteryzują się dużymi wahaniami wodostanów i przepływów w ciągu roku, ze względu na 

trudno-przepuszczalne podłoże oraz duże ilości opadów w strefie górskiej. Są one maksymalne w marcu i we wrześniu, minimalne natomiast w 

okresie suszy i mroźnych zim. Jakość wód Nysy Łużyckiej, płynącej wzdłuż zachodniej granicy Powiatu Zgorzeleckiego, zależy od wielkości 

ładunków zanieczyszczeń dopływających z Czech, Niemiec i Polski. Stosunki wodne w Kotlinie Żytawskiej w zasadniczy sposób zakłóca 

kopalnia "Turów". Eksploatacja tego złoża spowodowała konieczność częściowego przekształcenia istniejącej sieci hydrograficznej Miedzianki, 

Biedrzychówki i Jaśnicy. 
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Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

W obrębie Ostoi znajduje się jeden rezerwat przyrody „Grądy koło Posady”, który został ustanowiony 12 czerwca 2002 roku. 

Na północ od obszaru zlokalizowane są inne obszary Natura 2000: Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej PLH020086, Uroczyska Borów 

Dolnośląskich PLH020072 oraz Bory Dolnośląskie PLB020005.  

 

Korytarze ekologiczne 

Wg podziału Jędrzejowskiego, teren Ostoi położony jest poza ważniejszymi korytarzami krajowymi. Również teren Ostoi nie wchodzi w skład 

Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET. Jednakże należy uznać go za ważny lokalny korytarz migracyjny. 

 

Struktura krajobrazu 

Obejmuje silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii przełomowych między Trzcińcem a Posadą po łagodnie płynący ciek obszaru 

podgórskiego, z mozaikowym układem siedlisk i wieloma cennymi gatunkami biotopów nadrzecznych. W ukształtowaniu terenu dominują 

krajobrazy otwarte: łąki, głównie świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, jednak częste wylewy powodują dobry 

stan zachowania towarzyszących jej siedlisk. Na skarpach pradoliny i na odcinku przełomowym wykształcają się zbiorowiska leśne, zajmujące 

łącznie około 35%. Występują tu ponadto rozległe obszary łąk (około 30%) oraz grunty orne. Teren objęty jest ekstensywną gospodarką 

pastersko-rolniczą, z mozaikowym układem siedlisk i wieloma cennymi gatunkami biotopów nadrzecznych. 

  

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa Ogółem 718,34 43,2 

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Inne   

Grunty orne Własność prywatna   

Łąki trwałe  443,29 26,7 
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Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Pastwiska trwałe    

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące     

Wody płynące    

Grunty zabudowane  39,91 2,4 

Inne    

 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 

Lasy Lasy Państwowe x  

Lasy komunaln x  

Lasy prywatne x  

Inne  x  

Sady   x - 

Trwałe użytki zielone Własność prywatna 48,94 Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013  

głównie pakiet 3.1 
Wody   x  

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

 x  

Inne Własność prywatna 15,90 Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/ projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub kompensujących 

1 UCHWAŁA NR 150/04 RADY 

MIASTA ZGORZELEC z dnia 05 

marca 2004 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dzielnicy Ujazd Południe w 

Zgorzelcu 

Miasto Zgorzelec Tereny łąk i zieleni niskiej Funkcje 

dopuszczalne. Tereny upraw i 

produkcji rolnej. Lasy i parki leśne 

(dolesienia). Sport i rekreacja – w 

formie wydzielonych terenowych 

urządzeń sportu i rekreacji (budowli) 

pod warunkiem spełnienia wymagań 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych. 

1166 Traszka grzebieniasta 

6177 Modraszek telejus 

1355 Wydra 

Dz. ew. nr AR_4.2/2 obręb 

Zgorzelec 

 

Jest to teren ujęcia wody w zarządzie 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Nysa sp. z o. o., na działce 

(aktualny nr 2/9 z mapy 4 obręb X) 

znajdują się obecnie tereny łąk i zielni 

niskiej. Przedsiębiorstwo nie planuje 

wykorzystywać tego terenu pod uprawy i 

produkcje rolne ani dolesiać tego 

obszaru. Ze względu na bezpośrednią 

strefę ujęć wody jest to teren zamknięty, 

na którym obowiązuje zakaz wstępu 

osobom nieupoważnionym. 

2 UCHWAŁA NR LI/906/12 

RADY GMINY I MIASTA 

BOGATYNIA z dnia 12 grudnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Krzewina 

Miasto i Gmina 

Bogatynia 

Tereny rolnicze; 

Przeznaczenie uzupełniające terenu: 

tereny lasów, tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych 

(stawy), tereny infrastruktury 

technicznej 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie  

obręb Krzewina Dz. ew. nr: 

359, 360, 362, 364, 365, 

367, 24, 23, 29, 31, 37, 27, 

396, 14, 15, 16 

1355 Wydra,  

obręb Krzewina Dz. ew. nr: 

5,4, 7, 10, 9, 8, 12, 13, 2/4, 

14, 15, 21,  

Zapisy zawarte w mpzp: Część obszaru 

objętego planem położona jest w 

granicach projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”.  

Granicę projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”, 

oznaczono na rysunku planu. 

 

 

Tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych; przeznaczenie 

uzupełniające: tereny infrastruktury 

technicznej. Zasady lokalizacji 

budowli wodnych określają przepisy 

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

obręb Krzewina Dz. ew. nr 1  

3150 Starorzecza i naturalne 

Zapisy zawarte w mpzp: Wszelkie 

zamierzenia, które mogłyby przyczynić 

się do pogorszenia stanu środowiska i 

zdrowia ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego uzyskania niezbędnych 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/ projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub kompensujących 

odrębne. eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami  

obręb Krzewina Dz. ew. nr 

421  

1355 Wydra 

Dz. ew. nr 1 obręb Krzewina 

uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska. Ustawa o ochronie przyrody 

oraz Ustawa o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko wykluczają realizowanie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej. Przeznaczenie 

uzupełniające terenu: tereny zieleni 

urządzonej, tereny infrastruktury 

technicznej. 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Dz. ew. nr : 363 obręb 

Krzewina 

6177 Modraszek telejus 

Dz. ew. nr : 363 obręb 

Krzewina 

Zapisy zawarte w mpzp: Część obszaru 

objętego planem położona jest w 

granicach projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”.  

Granicę projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”, 

oznaczono na rysunku planu. 

Tereny rolnicze; Przeznaczenie 

uzupełniające terenu: tereny lasów, 

tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych (stawy), tereny 

infrastruktury technicznej. 

1060 Czerwończyk nieparek 

Dz. ew. nr 10, 4,5,7, 8,9 

obręb Krzewina 

Zapisy zawarte w mpzp: Część obszaru 

objętego planem położona jest w 

granicach projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”.  

Granicę projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”, 

oznaczono na rysunku planu. 

3 UCHWAŁA RADY GMINY I 

MIASTA W BOGATYNI z dnia 5 

sierpnia 2002 r. w sprawie 

Miasto i Gmina 

Bogatynia 

MR - tereny funkcji mieszanej – 

mieszkaniowej oraz usługowo-

produkcyjnej o rozproszonych 

1355 Wydra 

obręb Posada, Dz. ew nr 6, 

Ze względu na datę uchwalenia mpzp 

(2002 r.) brak informacji o obszarze 

Natura 2000.  
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/ projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub kompensujących 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Bogatynia 

 układach zabudowy  

RZ - Tereny łąk i pastwisk oraz 

zadrzewień i zakrzewień. Dopuszcza 

się lokalizowanie urządzeń 

infrastruktury technicznej 

niekolidującej z funkcją podstawową i 

dopuszczalną pod warunkiem 

spełnienia wymagań ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych 

15/1, 13 7, 9, 15/3, 13, 11   

4 Uchwała NR L / 894 / 12 RADY 

GMINY i MIASTA BOGATYNIA 

Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 

ROKU.  

Zmiana Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy 

Bogatynia  

Miasto i Gmina 

Bogatynia 

Rozwój przestrzenny oraz rozbudowa 

układu osadniczego wsi Trzciniec 

(tereny zabudowy mieszkaniowej oraz 

usługowo gospodarczej 

zainwestowania wiejskiego) 

 

Rozwój przestrzenny oraz rozbudowa 

układu osadniczego wsi Krzewina 

(tereny zabudowy mieszkaniowej oraz 

usługowo gospodarczej 

zainwestowania wiejskiego) 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie  

obręb Trzciniec dz. ew. nr 

81; obręb Krzewina, dz. ew. 

nr 363 

6177 Modraszek telejus 

obręb Krzewina dz. ew. nr 

363  

Zapisy w studium: Na obszarze gminy 

wyznaczono wstępnie Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”. 

Postulowaną granicę obszaru oznaczono 

na rysunku. Zasady ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz zakazy i 

ograniczenia w użytkowaniu terenów 

określają przepisy odrębne. Dodatkowe 

warunki mogą wynikać z planu ochrony 

obszaru, opracowanym w trybie 

przepisów odrębnych. Ustala się zakaz 

działań inwestycyjnych i zmian w 

zagospodarowaniu terenów naruszających 

walory przyrodnicze obszaru. 

5 UCHWAŁA XXXVI/312/06 

RADY GMINY I MIASTA W 

BOGATYNI z dnia 04 lipca 2006 

r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy i Miasta 

Bogatynia na lata 2006-2014 

Miasto i Gmina 

Bogatynia 

 

rozwój funkcji turystyczno – 

rekreacyjnej, rozwój infrastruktury 

technicznej, rozwój systemu 

osadnictwa 

Wszytki przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej 

Zapis strategii: System prawnych form 

ochrony przyrody chronił będzie 

najcenniejsze ekosystemy. Dopuszczalny 

będzie jednak ograniczony rozwój pro 

turystycznej działalności na terenach 

prawnie chronionych pod warunkiem 

zapewnienia ochrony tych ekosystemów. 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/ projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub kompensujących 

6 UCHWAŁA NR 23/11 RADY 

GMINY ZGORZELEC z dnia 15 

lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy 

Zgorzelec na lata 2011 – 2020” 

Gmina Zgorzelec modernizacja dróg i oświetlenia 

drogowego, dokończenie 

kanalizowania Gminy, budowa ścieżek 

rowerowych, rozwój sieci wodno – 

kanalizacyjnej, atrakcje turystyczne na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości i 

poprawy infrastruktury technicznej, 

przygotowanie terenów pod 

inwestycje, dostosowanie MPZP do 

planów inwestycyjnych Gminy, 

zalesianie gruntów o niskiej bonitacji, 

promowanie koncepcji zrzeszania 

małych gospodarstw, dokończenie 

regulacji cieków wodnych, tworzenie 

parku - potrzeby wypoczynku i 

rozrywki mieszkańców 

Wszytki przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckie 

W obowiązującym dokumencie brak 

zapisów odnoszących się do ochrony 

przyrody, a w zwłaszcza obszaru Natura 

2000.  

7 Plan urządzeniowo-rolny gminy 

Zgorzelec 

Gmina Zgorzelec Tereny planowane do zainwestowania 1166 Traszka grzebieniasta 

Dz. ew. nr 272, 271, 267/3 

obręb Radomierzyce 

Zapis wynikający z planu: Mając na 

uwadze występowanie na terenie gminy 

obszarów i miejsc interesujących ze 

względów ekologicznych, przyrodniczych 

i krajobrazowych należy utrzymywać i 

chronić naturalne siedliska oraz 

ekosystemy (przede wszystkim łąkowe). 

Dotyczy to szczególnie zachowania 

krajobrazu dolin rzecznych poprzez 

utrzymanie tam łąk w naturalnym 

użytkowaniu. 

Planowane zbiorniki wodne 6177 Modraszek telejus 

6179 Modraszek nausitous 

Dz. ew. nr 265/8 obręb 

Radomierzyce 

Planowane zalesienia  6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion)  

6179 Modraszek nausitous 

6179 Modraszek nausitous 

obręb Radomierzyce, dz. 

ew. nr 159/445; obręb 

Koźlice, dz. ew. nr 122/2  
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/ projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub kompensujących 

Planowane zadrzewienia i 

zakrzaczenia 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie                 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion)  

6179 Modraszek nausitous 

6177 Modraszek telejus 

obręb Radomierzyce, dz. 

ew. nr 286, 265/1, 265/2, 

265/8; obręb Ręczyn, dz. 

ew. nr 494/1, 498/1, 499/1, 

501/1, 502  
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 

uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
1 3150 

Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

B 16,10 ha 31 Załącznik nr 3 Niewystarczający 

Badaniami terenowymi objęto 80% 

zbiorników wodnych, wymaga uzupełnienia 

rozpoznanie niektórych stanowisk. 

2 3260 

Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

C 37,72 ha 2 Załącznik nr 3 Dobry 

Badania prowadzono na Nysie Łużyckiej w 1 

punkcie kontrolnym oraz w 1 punkcie na 

rzece Czerwona Woda. 

3 6430 

Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 
C 0,25 ha 11 Załącznik nr 3 Niewystarczający 

Ze względu na naturalną dynamikę roślinności 

nadrzecznej, obserwuje się zanikanie lub 

ekspansję poszczególnych płatów tych 

ziołorośli, stąd trudno było zweryfikować 

obecność i stan zachowania wszystkich 

płatów. Badaniami objęto 6 płatów. 

4 6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

C 7,14 ha  7 Załącznik nr 3 Bardzo dobry 

Badania przeprowadzono w 6 płatach 

siedliska. 1 płat łąki 6410 poza granicą ostoi o 

pow. 1,1 ha proponowany do włączenia. 

5 6510 

Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

B 145,95 ha  39 Załącznik nr 3 Niewystarczający 

Badaniami objęto ok. 80% płatów łąk 

świeżych, wymaga uzupełnienia rozpoznanie 

niektórych stanowisk. 1 płat łąki 6510 poza 

granicą ostoi o pow. 0,8 ha proponowany do 

włączenia. 

6 9110 

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) C 15,50 ha 3 Załącznik nr 3 Średni 

Badaniami objęto 1 płat siedliska (pozostałe 

płaty nieweryfikowane w terenie – dane 

administracji Lasów Państwowych) 

7 9130 

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

C 6,82 ha 4 Załącznik nr 3 Średni 

Badaniami objęto 2 płaty siedliska (pozostałe 

płaty nieweryfikowane w terenie – dane 

administracji Lasów Państwowych) 

8 9170 

Grąd środkowoeuropejski i 
B 160,56 ha 53 Załącznik nr 3 Średni Badaniami objęto 13 płatów siedliska, ze 

względu na niewielką dynamikę zmian i dużą 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 

uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum) 

powierzchnię siedliska w obszarze (pozostałe 

płaty nieweryfikowane w terenie – dane 

administracji Lasów Państwowych) 

9 *9180  

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis- Acerion pseudoplatani) 

B 18,14 ha 4 Załącznik nr 3 Niewystarczający 

Badaniami objęto 1 płat siedliska, całkowita 

powierzchnia siedliska prawdopodobnie 

niedoszacowana (pozostałe płaty 

nieweryfikowane w terenie – dane 

administracji Lasów Państwowych) 

10 *91E0  

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

C 75,51 ha 6 Załącznik nr 3 Średni 

Badaniami objęto 4 płaty siedliska 

(pozostałe płaty nieweryfikowane w terenie – 

dane administracji Lasów Państwowych) 

Gatunki zwierząt 

11 1037 Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia Nie dotyczy 

(populacja 

– ocena D) 

- 2 

Gatunek 

obserwowany na 

dwóch 

stanowiskach 

Dobry 

Rozpoznanie prowadzono w czerwcu, lipcu i 

sierpniu. Poszukiwano imagines w 

sąsiedztwie Nysy Łużyckiej. W trakcie prac 

terenowych stwierdzono gatunek jedynie w 

dwóch nielicznych stanowiskach, obecnie nie 

ma dobrych warunków do jego występowania. 

12 6177 Modraszek telejus  

Phengaris teleius B - 23  Załącznik nr 4 Średni 

Rozpoznanie prowadzono w lipcu i sierpniu 

na łąkach z krwiściągiem lekarskim. 

1 stanowisko poza ostoją, proponowane do 

włączenia. 

13 1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

B - 7  Załącznik nr 4 Dobry 

Rozpoznanie prowadzono od maja do końca 

sierpnia. Szukano imagines na łąkach i 

starorzeczach. Poszukiwano również jaj i larw 

na roślinach żywicielskich (głównie na 

szczawiu lancetowatym). 

1 stanowisko poza ostoją, proponowane do 

włączenia. 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 

uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
14 6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous B - 30  Załącznik nr 4 Niewystarczający 

Rozpoznanie prowadzono w lipcu i sierpniu 

na łąkach z krwiściągiem lekarskim. 

2 stanowiska poza ostoją, proponowane do 

włączenia. 

15 1099* minóg rzeczny  

Lampetra fluviatilis 

Nie dotyczy 

(populacja 

– ocena D) 

- 0 Nie występuje Bardzo dobry 

Elektropołowy wg metodyki GIOŚ na 3 

stanowiskach 

16 1130* boleń  

Aspius aspius 

Nie dotyczy 

(populacja 

– ocena D) 

- 0 Nie występuje Bardzo dobry 

Elektropołowy wg metodyki GIOŚ na 3 

stanowiskach 

17 1163* glowacz białopłetwy  

Cottus gobio 

Nie dotyczy 

(populacja 

– ocena D) 

- 0 Nie występuje Bardzo dobry 

Elektropołowy wg metodyki GIOŚ na 3 

stanowiskach 

18 1166** Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus B - 
18 miejsc 

rozrodu.  
Załącznik nr 4 Dobry 

W 2012 roku sprawdzono pod kątem 

występowania traszki grzebieniastej 

większość siedlisk wodnych w obszarze. 

Monitoringiem objęte są 24 stanowiska. 

19 1188 Kumak nizinny*** 

Bombina bombina 
nie dotyczy 

(populacja 

– ocena D) 

- 0 Nie występuje Dobry 

W 2012 roku sprawdzono pod kątem 

występowania gatunku większość siedlisk 

wodnych w obszarze, nigdzie nie stwierdzono 

gatunku. Wcześnie odnotowano 

występowanie gatunku w Ostoi w okolicach 

miejscowości Osiek. Z informacji ustnych 

(Waldemar Bena) wynika, że gatunek od kilku 

lat nie występuje w Ostoi. 

20 1355 Wydra Lutra lutra 

C - 11 Załącznik nr 4 Dobry 

Monitoring w celu określenia liczebności i 

statusu rozrodczego populacji, oraz 

aktywności gatunku w obszarze, prowadzony 

w okresie od maja do września. 

21 1337 Bóbr europejski Castor fiber nie dotyczy 

(ocena 
- 

1 stanowisko, 

1 col. 
- Dobry 

Gatunek stwierdzony tylko na jednym 

stanowisku w obszarze, w sąsiedztwie 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 

uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
populacji 

D) 

północnej granicy 

22 1324 Nocek duży Myotis myotis 

nie dotyczy 

(ocena 

populacji 

D) 

- 0 - Dobry 

Brak kolonii letnich w granicach ostoi, płaty 

potencjalnych żerowisk (np. kwaśne buczyny) 

pojedyncze w obszarze. W wyniku 

przeprowadzonych badań terenowych w 

sztolni w Zgorzelcu (daty kontroli: 24 

listopada 2012 r., 26 stycznia 2013 r., 14 

marca 2013 r.) nie stwierdzono obecności 

nietoperzy. Według uzyskanych danych (Bena 

W. – inf. ustne) ostatni raz w sztolni 

stwierdzony był jeden osobnik nocka dużego 

w 2008 r. 

 

* Dane o występowaniu wykazanych w SDF gatunków ryb nie zostały potwierdzone ani w badaniach wykonanych na potrzeby sporządzenia 

PZO (rok 2012), ani podczas 10.letniego okresu badań monitoringowych na stanowisku w Koźlicach, zlokalizowanym w północnej części 

obszaru.  

Minóg rzeczny aktualnie nie ma możliwości dotarcia do środkowego i górnego biegu Nysy Łużyckiej, ponieważ na pierwszych kilometrach 

biegu rzeki funkcjonuje nieprzekraczalna bariera migracyjna dla tego gatunku – jaz z MEW w Gubinie. Powyżej tej bariery jest jeszcze około 15 

jazów, z których dotychczas nie wszystkie są wyposażone w przepławki. Z uwagi na specyficzną biologię rozrodu (młodociane osobniki żyją 

przez kilka lat, aż do przeobrażenia zagrzebane w osadach dennych) nie ma możliwości uzyskania narybku tego gatunku do zarybienia. Na 

całym odcinku Nysy Łużyckiej w granicach obszaru są zarówno potencjalne tarliska dla gatunku, jak i miejsca z odsypami żwirowo-

piaskowymi, w których są potencjalne siedliska larw minogów. 

Boleń aktualnie występuje w dolnym i środkowym biegu Nysy Łużyckiej, na północ od granic obszaru. Użytkownik rybacki prowadzi 

zarybienia boleniem wód zbiornika zaporowego Niedów (Witka) na rzece Witce. Możliwe, że pojedyncze osobniki ze zbiornika migrują do Nysy 

Łużyckiej. Taka możliwość wystąpiła szczególnie w roku 2010 podczas katastrofalnej powodzi, w której uległa zniszczeniu zapora zbiornika, 

jednak przeprowadzone jesienią 2010 roku badania nie wykazały obecności boleni w Nysie Łużyckiej. W Nysie Łużyckiej w granicach obszaru 

brak odpowiednich siedlisk dla tego gatunku (jest on typowym mieszkańcem dużych rzek). 

Głowacz białopłetwy aktualnie występuje w Nysie Łużyckiej w środkowym i dolnym biegu (od Bielawy Dolnej do Gubina). Występuje także w 

kilku dopływach Nysy (Miedziance, Czerwonej Wodzie, Bielawce). Najbliższe obszaru jest stanowisko w Miedziance, gdzie nieliczne osobniki 

złowiono w roku 2009. Po powodzi w zlewni Nysy Łużyckiej w roku 2010 spodziewano się, że skutkiem zniesienia dużymi wodami głowaczy z 
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dopływów ich zasięg i liczebność w Nysie się zwiększy. Badania w latach 2010 i 2011 wykazały, że istotnie liczebność głowaczy się zwiększyła, 

ale tylko w dolnym i środkowym biegu, natomiast w Koźlicach nie stwierdzono ich obecności. Również w roku 2012 nie odłowiono głowaczy 

powyżej Bielawy Dolnej. Tak więc ten gatunek w Nysie występuje, ale daleko poniżej (na północ) od granic obszaru. Na całym odcinku Nysy 

Łużyckiej w granicach obszaru są dobre warunki siedliskowe dla tego gatunku, i to zarówno dla stadiów młodocianych, jak i dorosłych 

(kryjówki i miejsca rozrodu). 

** Traszka grzebieniasta – w SDF gatunek posiadał ocenę ogólną C (znacząca) i podawany był z czterech lokalizacji. Podczas badań 

terenowych prowadzonych w 2012 r. stwierdzono, że gatunek jest dosyć częsty na terenie ostoi. Stwierdzono 18 miejsc rozrodu traszki 

grzebieniastej. Stan siedlisk na większości stanowisk jest właściwy. Dlatego też zaproponowano, by gatunek posiadał ocenę ogólną B (dobrą). 

Gatunek w ostoi rozmieszczony jest nierównomiernie. Zasiedlona jest północna część obszaru. Nie stwierdzono gatunku na południe od 

miejscowości Radomierzyce. Na południe od Radomierzyc dostępność siedlisk wodnych jest znacznie mniejsza niż na północy obszaru. 

Stanowiska traszki grzebieniastej koncentrują się pomiędzy Radomierzycami a Osiekiem, w rejonie Koźlic i na polach wodonośnych Zgorzelca. 

W 2012 roku przeprowadzono inwentaryzację siedlisk wodnych pod kątem występowania traszki grzebieniastej w obszarze Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej. Inwentaryzację przeprowadzono, gdyż dane literaturowe opisywały występowanie traszki grzebieniastej w tym rejonie, ale brak 

było danych co do skali jej występowania. Podczas inwentaryzacji określano jednocześnie parametry siedlisk traszki grzebieniastej. Do 

monitoringu gatunku wybrano 24 stanowiska. Wyszukiwano siedliska wodne - stawy, starorzecza, oczka wodne itp. i sprawdzano, czy występuje 

w nich traszka grzebieniasta. Do monitoringu typowano siedliska wodne, które (według autora) miały potencjał, by występowała w nich traszka 

grzebieniasta. Badania prowadzono od maja do lipca. W maju i czerwcu poszukiwano złożonych jaj przez traszki, a w lipcu larw gatunku.  

*** Kumak nizinny – w SDF gatunek posiadał ocenę ogólną B (dobrą). Brak jest informacji na jakiej podstawie dokonano takiej oceny. W 

inwentaryzacji gminy Zgorzelec wskazywano na jedno miejsce rozrodu kumaka nizinnego – starorzecze w okolicach Osieka. W materiałach 

przekazanych przez RDOŚ również wskazywano na występowanie kumaka w okolicach Osieka – w stawie hodowlanym. W 2012 roku nie 

potwierdzono występowania kumaka nizinnego w okolicach Osieka. Podczas prac terenowych nie odnaleziono miejsc rozrodu gatunku. Z 

informacji ustnych (Waldemar Bena) wynika, że gatunek występował w Ostoi w latach 90 XX w., lecz jego liczebność spadała. Od kilku lat brak 

było obserwacji kumaka nizinnego w ostoi - możliwe iż gatunek wymarł w ostoi. W 2012 roku przeprowadzono inwentaryzację siedlisk 

wodnych pod kątem występowania kumaka nizinnego w obszarze Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. Inwentaryzację przeprowadzono, gdyż 

brakowało dokładnych danych literaturowych co do występowania gatunku w obszarze. Literatura podawała tylko jeden obszar (dwa stanowiska 

obok Osieku) jako miejsce rozrodu kumaka nizinnego. Podczas prac terenowych wyszukiwano siedliska wodne - stawy, starorzecza, oczka 

wodne itp. i sprawdzano je pod kątem występowania kumaka nizinnego. Odnaleziono około 40 miejsc, w których mogły rozmnażać się płazy. Na 

żadnym z nich nie potwierdzono występowania gatunku. Badania prowadzono w maju i czerwcu. Stanowiska kontrolowano zarówno w dzień, 

jak i w nocy, w celu stwierdzenia odzywających się kumaków podczas godów. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion  

 

Krótka charakterystyka 
Starorzecza w granicach Obszaru pod względem hydrologicznym wykazują duże zróżnicowanie – od zbiorników nieprzepływowych do 

przepływowych, dzięki połączeniu ich systemem rowów melioracyjnych, gwarantujących stały przepływ wody. Istotna rolę odgrywają 

okresowe wylewy Nysy Łużyckiej, dzięki czemu następuje zasilenie zbiorników lub wymiana wody. Część zbiorników nieprzepływowych 

jest częściowo zeutrofizowana, podlegająca także zarastaniu. Najbliższe otoczenie zbiorników budowane jest przez roślinność szuwarową i 

ziołoroślową, a także krzewy i wierzby. Na brzegach obecne były m.in.: kosaciec żółty, szczaw lancetowaty, turzyce, rzepicha ziemnowodna. 

Wśród roślinności wodnej występują zbiorowiska Nympheion i Potamion. W toni wodnej dominuje grążel żółty, rdestnica pływająca, przy 

brzegach występują żabieniec baka wodna i strzałka wodna. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Stan właściwy (FV) siedliska został oceniony dla 21% monitorowanych stanowisk (spośród 270 stanowisk w regionie kontynentalnym), stan 

niezadowalający (U1) dla 62%, a stan zły (U2) dla 17% stanowisk. Zły stan związany był w dużej mierze z wypłyceniem i zarośnięciem 

stanowisk lub zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. 

Ranga w obszarze 
Bardzo istotna 

Stan zachowania w obszarze 
U1 niezadowalający 

Zagrożenia 
Zaśmiecanie, eutrofizacja, wysychanie i lądowienie, zarastanie spowodowane brakiem dostawy wody 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis  
 

Krótka charakterystyka 
W granicach Obszaru siedlisko 3260 jest słabo wykształcone. Rzeka Nysa Łużycka ma potencjał rzeki włosienicznikowej, ale ze względu na 

duże zamulenie rzeki zawiesiną drobnocząsteczkową związaną z odprowadzaniem wód z kopalni Turów, makrofity z rodzaju Ranunculus sp. 

praktycznie nie występują na całym odcinku od Trzcińca do Zgorzelca. Mętność wody i sedymentujące na powierzchni pędów cząstki 

pogarszają warunki świetlne dla roślin. Jedynym stanowiskiem, gdzie siedlisko jest stosunkowo dobrze wykształcone, jest rzeka Czerwona 

Woda.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
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Do monitoringu wybrano 81 stanowisk zaklasyfikowanych do typu siedliska 3260 położonych w regionie kontynentalnym. Powierzchnia 

siedliska, specyficzna struktura i funkcje oraz perspektywy ochrony dla 47 stanowisk (ok. 66,20%) określona została jako właściwa (FV), dla 

22 stanowisk (ok. 30,98%) oceniona jako niezadowalająca (U1) oraz dla 2 stanowisk (2,82%) jako zła (U2). W ocenie ogólnej za najbardziej 

istotny parametr uznano powierzchnie siedliska, której wysoka wartość zapewniała ciągłość gatunków i większą szanse na występowanie i 

rozwój siedliska. Wśród ocen ogólnych dla obszarów Natura 2000 pojawiła się tylko jedna ocena zła U2 – w przypadku obszaru Sandry Brdy. 

Ranga w obszarze 
Średnio istotna 

Stan zachowania w obszarze 
Niezadowalający (U1), w Nysie Łużyckiej brak włosieniczników (rzeka o potencjale siedliska rzeki włosienicznikowej); w wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że rośliny te występują w niewielkim zagęszczeniu tylko w jednej rzece – Czerwona Woda. 

Zagrożenia 
Zamulenie rzeki Nysy Łużyckiej wynikające z działalności kopalni Turów (zawiesina drobnocząsteczkowa, uniemożliwiająca rozwój 

włosieniczników), zaśmiecanie, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków. 

 

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

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru obserwuje się tylko jeden podtyp tego siedliska przyrodniczego – podtyp 3 Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe. 

Przede wszystkim występują na brzegu rzeki, ale dosyć dobrze wykształcone są przy stawach, na skrajach lasów i wzdłuż mniejszych cieków. 

Dzięki wylewom Nysy Łużyckiej są stale, okresowo zalewane. Wyróżniają się dużym udziałem pnączy (głównie kielisznika zaroślowego 

Calystegia sepium), obecne są także pokrzywa zwyczajna i chmiel zwyczajny. Występują w niewielkich, wąskich płatach o szerokości 1–2 m. 

Ze względu na naturalną dynamikę roślinności nadrzecznej, obserwuje się zanikanie lub ekspansję poszczególnych płatów tych ziołorośli. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
W regionie kontynentalnym wykonano badania na 55 stanowiskach zlokalizowanych w 15 obszarach Natura 2000. Pomimo stosunkowo dużej 

liczby stanowisk, badania te w regionie kontynentalnym są reprezentatywne tylko dla podtypów 6430-1 oraz 6430-2, natomiast nie są 

reprezentatywne dla podtypu 6430-3. Zaledwie 29 z 55 stanowisk uzyskało ocenę właściwą FV. Wynika z tego, że istnieją znaczne zagrożenia 

(zarówno obecne oddziaływania, jak i potencjalne) dla zachowania ziołorośli związane głównie z mechanicznym niszczeniem w czasie 

przekształcania naturalnych ekosystemów nadrzecznych i nadpotokowych. Zniszczenie roślinności nadrzecznej ułatwia wkraczanie 

inwazyjnych gatunków roślin (w tym również gatunków obcych) i nieodwracalne często zaburzenia struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych. 

Ostatecznie najgorzej (na U2) oceniono obszary: Biała Lądecka, Ostoja nad Bobrem, Piekielna Dolina koło Polanicy oraz Przełomy Pełcznicy 

pod Książem. 

Ranga w obszarze 
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Średnio istotna 

Stan zachowania w obszarze 
Niezadowalający (U1). 

Zagrożenia 
Siedlisko potencjalnie powinno rozwijać się na brzegu Nysy Łużyckiej, który obecnie zdominowany jest przez rośliny inwazyjne, głównie 

rdestowce, niszczenie mechaniczne, prace regulacyjne prowadzone wzdłuż Nysy Łużyckiej. 

 

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

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru występują duże fragmenty dobrze zachowanych łąk świeżych. Ze względu na okresowe wylewy Nysy Łużyckiej z jednej 

strony część użytków trwałych jest wyłączana z użytkowania rolnego, a prowadzona gospodarka kośno-pastwiskowa wpływa na dobry stan 

zachowania siedlisk łąkowych. Na siedliskach wilgotniejszych rozwija się zbiorowisko z wyczyńcem łąkowym i krwiściągiem lekarskim. 

Część płatów, ze względu na zaniechanie koszenia, zdominowana przez gatunki inwazyjne – głównie nawłoć późną. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zasadnicza część krajowych zasobów siedliska występuje w regionie kontynentalnym, stąd też tu właśnie koncentrowały się obserwacje 

monitoringowe. Przeprowadzono je na 327 stanowiskach i 61 obszarach Natura 2000.  

Dla ponad połowy monitorowanych stanowisk i obszarów stan zachowania siedliska 6510 oceniono jako niezadowalający (U1). Obszary, na 

których siedlisko uznano za dobrze zachowane, występują w rozproszeniu, m.in. na wschodzie, Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, Niecce 

Nidziańskiej (Ostoja Nidziańska) i południowym zachodzie kraju. Zły stan zachowania łąk świeżych stwierdzono na 17 obszarach i 62 

stanowiskach, które występują w całym kraju, nieco częściej jednak w jego zachodniej i centralnej części. 

Ranga w obszarze 
Bardzo istotna 

Stan zachowania w obszarze 
U1 niezadawalający 

Zagrożenia 
Zaniechanie koszenia i wkraczanie roślin inwazyjnych, głównie nawłoci, zarastanie, zbyt wczesny wypas, zmiana sposobu użytkowania 

(przekształcanie w grunty orne). 
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6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
 

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru siedlisko rozpoznano na siedmiu stanowiskach. Cześć płatów jest dobrze zachowana, ze stanowiskami roślin 

chronionych, takich jak: kukułka szerokolistna, listera jajowata. Wśród gatunków wskaźnikowych obecne są bukwica zwyczajna, trzęślica 

modra, olszewnik kminkolistny, czarcikęs łąkowy. Na części płatów obserwuje się zarastanie krzewami w wyniku zaniechania koszenia.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Siedlisko występuje przede wszystkim w regionie kontynentalnym i tylko na nielicznych stanowiskach w północnej części regionu alpejskiego. 

Prace badawcze nad siedliskiem rozpoczęto w roku 2010 r. (na 59 stanowiskach w regionie kontynentalnym i na 4 w regionie alpejskim i były 

kontynuowane w roku 2011). W roku 2011 badania przeprowadzono na 62 stanowiskach w regionie kontynentalnym. W regionie 

kontynentalnym wykonano badania na 121 stanowiskach zlokalizowanych w 34 obszarach Natura 2000.   

Ocena ogólna oceniona została na prawie wszystkich obszarach jako niezadowalająca (U1). Jedynie na Skoroszowskich Łąkach uzyskała ona 

ocenę właściwą (FV), a w Dolinie Pisy i Dolinie Łętowni – złą (U2). 

Ranga w obszarze 
Istotna 

Stan zachowania w obszarze 
U1 niezadowalający 

Zagrożenia 
Zarastanie łąk w wyniku zaniechania koszenia lub zbyt wczesne koszenie, zmiana sposobu użytkowania (przekształcanie w grunty orne), 

zalesianie. 

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  
 

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru siedlisko rozpoznano na trzech płatach, w mozaice z innymi typami siedlisk leśnych. Obecne tylko w przełomowym 

obszarze pomiędzy Elektrownią Turów a Posadą. Zachowane w stosunkowo dobrym stanie, ale obecne są także gatunki nieodpowiednie 

siedliskowo – np. modrzew. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Brak danych 

Ranga w obszarze 
Średnio istotna 

Stan zachowania w obszarze 
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Dobry, ale siedlisko reprezentowane przez pojedyncze płaty, często w mozaice z innymi typami siedlisk leśnych, np. 9170 grądami. 

Zagrożenia 
Wprowadzanie gatunków nieodpowiednich siedliskowo, np. modrzewia, prowadzącego do zniekształcenia typu drzewostanu. 

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  
 

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru siedlisko występuje na czterech płatach. Zachowane w stosunkowo dobrym stanie, ale podobnie jak w przypadku 

kwaśnych buczyn, w drzewostanie obecne są także gatunki nieodpowiednie siedliskowo – np. modrzew. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Brak danych. 

Ranga w obszarze 
Średnio istotna 

Stan zachowania w obszarze 
Dobry, ale siedlisko reprezentowane przez pojedyncze płaty, często w mozaice z innymi typami siedlisk leśnych, np. 9170 grąd. 

Zagrożenia 
Wprowadzanie gatunków nieodpowiednich siedliskowo, np. modrzewia, prowadzącego do zniekształcenia typu drzewostanu. 

 

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

 

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru siedlisko reprezentowane jest przez podtyp 1 - grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum). Jest dominującym typem 

siedliska leśnego w ostoi. Część płatów zachowana z pełnym składem gatunkowym. W wielu płatach obserwowano duży udział buka. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Brak danych. 

Ranga w obszarze 
Istotna 

Stan zachowania w obszarze 
Dobry, część płatów zachowana z pełnym składem gatunkowym, strukturą pionową i poziomą.  

Zagrożenia 
Występowanie (potencjalnie również wprowadzanie) gatunków obcych siedliskowo (znaczny udział buka) lub obcych geograficznie (robinia 

akacjowa, dąb czerwony), prowadzących do zniekształcenia typu drzewostanu 
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*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)  
 

Krótka charakterystyka  
W granicach Obszaru siedlisko reprezentowane jest przez podtyp 1 - lasy klonowo-lipowe Sudetów, ich Pogórza i Przedgórza – 

charakteryzujące się mieszanym drzewostanem z przewagą lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, grabu pospolitego. W drzewostanie obecny 

także jawor. Fragmenty siedliska objęte ochroną rezerwatową (rezerwat przyrody „Grądy pod Posadą”) są najlepiej wykształcone. 

Powierzchnia tego siedliska w ostoi prawdopodobnie niedoszacowana. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
W 2006 roku badania terenowe prowadzono, w regionie kontynentalnym – na 75 powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim 

prowadzono prace na 50 powierzchniach, w roku 2007 badania terenowe prowadzono w tych samych co w roku 2006 podtypach siedliska, na 

35 stanowiskach w 9 obszarach. W roku 2008 monitoring prowadzono na 18 stanowiskach.  

Wstępna ocena ogólna: U1 (FV, U1, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Negatywnie na jego strukturę i 

funkcje wpływa przede wszystkim obniżony wiek drzewostanu, zaburzona struktura wiekowa, brak naturalnego odnowienia, pozyskanie 

drewna na niektórych stanowiskach, fragmentacja płatu siedliska. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: 

obecność starodrzewu, naturalne odnowienie drzewostanu, pionowa struktura roślinności. 

Ranga w obszarze 
Istotna 

Stan zachowania w obszarze 
Dobry, fragmenty siedliska objęte ochroną rezerwatową.  

Zagrożenia 
Wprowadzanie gatunków obcych siedliskowo (udział świerka, buka), prowadzących do zniekształcenia typu drzewostanu. 

 

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

źródliskowe 
 

Krótka charakterystyka 
W granicach Obszaru siedlisko wykształca się głównie w pobliżu stawów. W niektórych płatach jest znacznie zaburzony skład gatunkowy. Na 

brzegach Nysy Łużyckiej, czyli tam gdzie łęgi powinny być dominującym typem siedliska, praktycznie nie występują ze względu na obecność 

roślin inwazyjnych – głównie rdestowców.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
W ramach prac nad monitoringiem podstawowym w 2006 roku, przeprowadzono badania terenowe: w regionie kontynentalnym na 89 
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powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim prowadzono prace na 33 powierzchniach. W 2007 r. monitoring podstawowy 

wykonano w regionie kontynentalnym na 79 stanowisk.  

Wstępna ocena ogólna: U1/U2 (U1, U1/U2, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Badania terenowe wskazują 

na nieco lepszy stan tego siedliska przyrodniczego niż zakładany w raporcie z 2007 roku (U2). Pomimo tego nadal blisko ¼ stanowisk 

uzyskała ocenę ogólną złą, wynika to przede wszystkim z zaburzenia „struktury i funkcji siedliska” – w wyniku np. ekspansji gatunków obcych 

w runie, pozyskania drewna, a co za tym idzie – zbytniego odmłodzenia drzewostanu; fragmentacji zadrzewień nadrzecznych i 

nadpotokowych. 

Ranga w obszarze 
Istotna 

Stan zachowania w obszarze 
Dobry, ale siedlisko zachowane fragmentarycznie, w niektórych płatach znacznie zaburzony skład gatunkowy 

Zagrożenia 
Siedlisko potencjalnie powinno rozwijać się na brzegu Nysy Łużyckiej, który obecnie zdominowany jest przez rośliny inwazyjne, głównie 

rdestowce, niszczenie mechaniczne związane np. z pracami regulacyjnymi prowadzonymi wzdłuż Nysy Łużyckiej. 

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Brak gatunków roślin, które mogłyby być objęte projektem planu. 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius 
 

Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Status ochrony na czerwonej liście IUCN (2013.2) 

gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożeniu (NT). 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek o zasięgu transpalearktycznym obejmującym obszary umiarkowane Palearktyki od Francji i Włoch poprzez Kaukaz, południowy 

Ural, Kazachstan, Syberię, Mongolię po Koreę i Japonię. W Europie Zachodniej modraszek telejus występuje wyspowo, tworząc odizolowane 

populacje. W Belgii i Holandii gatunek wymarł w latach 70. XX w., jednakże na terenie Holandii w 1990 r. przeprowadzono udaną 
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reintrodukcję gatunku. W Niemczech modraszek telejus zasiedla przede wszystkim południową część kraju. W Saksonii znane są bardzo 

nieliczne stanowiska z okolic Lipska i Drezna, a najliczniejsze populacje gatunku zarejestrowano w dolinie Nysy Łużyckiej, przy granicy z 

Polską. W Brandenburgii modraszek telejus zaliczany jest do gatunków krytycznie zagrożonych, a jego występowanie ogranicza się do 

jedynego stanowiska w rejonie Berlina. W Polsce głównymi rejonami występowania gatunku jest Dolny i Górny Śląsk oraz Lubelszczyzna. W 

Lubuskiem modraszek telejus należy do bardzo nielicznych gatunków motyli. W środkowej Polsce, na izolowanych stanowiskach, spotykany 

po Warszawę i Puszczę Kampinoską. Przez Niemcy i Polskę przebiega północna granica zasięgu gatunku. Modraszek telejus związany jest z 

łąkami wilgotnymi i świeżymi, na których występuje krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), jedyna roślina żywicielska gąsienicy motyla. 

Gatunek posiada jedno pokolenie. Motyle pojawiają się już na przełomie czerwca i lipca i obserwowane są do sierpnia. Samice telejusa 

składają jaja w główkach kwiatostanów krwiściągu (we wczesnej fazie kwitnienia). Gąsienice żyją w nich przez pierwsze 2-3 tygodnie, potem 

schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z rodzaju Myrmica. Najczęściej są to wścieklice uszatki (Myrmica 

scabrinodis), rzadziej wścieklice zwyczajne (Myrmica rubra) oraz wścieklice Gallieniego (Myrmica gallienii). Gąsienice przenoszone są do 

mrowiska, gdzie spędzają około 330 dni, żywiąc się larwami swych gospodarzy. W mniejszych mrowiskach może przebywać tylko jedna larwa 

modraszka telejus. Przepoczwarzanie motyla odbywa się pod ziemią. Po wyjściu z poczwarki motyle natychmiast opuszczają mrowisko.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w obszarach Natura 2000 w Polsce jest niezadowalający (U1). Zasięg gatunku otrzymał 

ocenę FV (właściwy), populację i siedlisko oceniono jako U1 (jedynie perspektywy otrzymały ocenę FV). 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako FV z uwagi na dużą powierzchnię siedliska gatunku i dużą liczbę stanowisk. Stanowiska nie są izolowane, 

gdyż na sąsiednich obszarach Natura 2000 (Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej i Neissegebiet DE 4454302 na lewym brzegu Nysy Łużyckiej) 

zachowały się populacje modraszka telejusa. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia istniejące: A02 Zmiana sposobu uprawy – intensyfikacja użytkowania łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub zamiana 

łąk na grunty orne, A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja, A04.01 Wypas intensywny, I01 Obce gatunki inwazyjne – inwazja 

północnoamerykańskich nawłoci Solidago sp., rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego R. bohemica, 

niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, topinamburu Helianthus tuberosus, barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi 

(zarzucenie użytkowania łąk sprzyja rozprzestrzenianiu się tych gatunków), K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja.  

Zagrożenia potencjalne: B01 Zalesianie terenów otwartych, J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie, J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód, J02.05.03 Modyfikowanie akwenów wód stojących. 

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
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Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Status ochrony na czerwonej liście IUCN (2013.2) 

gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożeniu (NT). 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek o zasięgu transpalearktycznym, obejmującym obszary strefy umiarkowanej od zachodniej Europy po wschodnią Azję. W Polsce 

występuje głównie na niżu, na pogórzu rzadziej. Gatunek związany jest ze środowiskami wilgotnych łąk i torfowisk niskich w dolinach rzek, 

jezior i stawów. Preferuje tereny nadwodne oraz obrzeża stawów, choć w ostatnich latach coraz częściej obserwowany jest także w 

środowiskach suchszych, np. na terenach ruderalnych. Gąsienice czerwończyka nieparka żyją głównie na szczawiu lancetowatym (Rumex 

hydrolapathum). Ponadto gąsienice tego gatunku obserwowano na innych gatunkach szczawiu, takich jak szczaw tępolistny (Rumex 

obtusifolius), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus) oraz szczaw zwyczajny (Rumex acetosa). Przez cały swój rozwój gąsienica odżywia się 

liśćmi, a zimuje w młodszych stadiach wzrostowych. Przepoczwarzenie odbywa się na roślinie pokarmowej lub w jej pobliżu. W ostatnich 

latach czerwończyki nieparki bardzo często pojawiają się w dwóch generacjach. Pierwsze pokolenie motyli lata od trzeciej dekady maja do 

lipca. Pojaw drugiego pokolenia trwa od końca lipca do trzeciej dekady sierpnia, przy czym motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze 

od motyli pierwszej generacji.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Stan populacji czerwończyka nieparka na terenie kraju należy uznać za dobry. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczebności i 

powrót do dawnych ostoi. Brak danych o stanie zachowania w sieci Natura 2000. 

Ranga w obszarze 

Istotna 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako właściwy (FV). Gatunek stwierdzony na 9 stanowiskach (w tym na 2 stanowiskach na obrzeżach ostoi). 

Populacja nie jest izolowana. Gatunek został stwierdzony w ostoi Pieńska Dolina Nysy i w Neissegebiet DE 4454302, w ostoi leżącej na 

drugim brzegu Nysy Łużyckiej. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia istniejące A02 Zmiana sposobu uprawy – intensyfikacja użytkowania łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub zamiana 

łąk na grunty orne, I01 Obce gatunki inwazyjne – inwazja północnoamerykańskich nawłoci Solidago sp., rdestowca  ostrokończystego 

Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego R. bohemica, niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, topinamburu Helianthus 

tuberosus, barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi (zarzucenie użytkowania łąk sprzyja rozprzestrzenianiu się tych gatunków). 

Zagrożenia potencjalne: J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie, J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód, B01 Zalesianie 

terenów otwartych. 
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6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 
 

Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Status ochrony na czerwonej liście IUCN (2013.2) 

gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożeniu (NT). 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek o zasięgu transpalearktycznym obejmującym obszary umiarkowane Palearktyki od Hiszpanii, Francji i Włoch poprzez Kaukaz, po 

Ural i Kazachstan. Północna granica zasięgu przebiega przez Saksonię, Brandenburgię, Ziemię Lubuską, Wielkopolskę i Mazowsze. 

Modraszek nausitous związany jest z łąkami wilgotnymi i świeżymi, na których występuje krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), roślina 

żywicielska gąsienicy motyla. Gatunek posiada jedno pokolenie. Pierwsze motyle pojawiają się już w lipcu i obserwowane są do końca 

sierpnia, a czasami nawet w I połowie września. Samice nausitousa składają jaja w główkach kwiatostanów krwiściągu (w końcowej fazie 

kwitnienia). Gąsienice żyją w nich do połowy września, potem schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z rodzaju 

Myrmica, głównie wścieklicę zwyczajną (Myrmica rubra). Modraszek nausitous ma nieco mniejsze wymagania siedliskowe od modraszka 

telejusa i może zasiedlać również miejsca suchsze i umiarkowanie zakrzaczone.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania modraszka nausitousa i jego siedlisk  w krajowych ostojach Natura 2000 należy uznać za niezadowalający (U1). 

Zasięg oceniono jako FV właściwy, populacje jako FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające i perspektywy jako FV właściwe (na 

podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako FV z uwagi na dużą powierzchnię siedliska gatunku i dużą liczbę stanowisk (32). Stanowiska nie są izolowane, 

gdyż na sąsiednich obszarach Natura 2000 Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej i Neissegebiet DE 4454302 na lewym brzegu Nysy Łużyckiej 

zachowały się populacje gatunku. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia istniejące: A02 Zmiana sposobu uprawy – intensyfikacja użytkowania łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub zamiana 

łąk na grunty orne, A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja, A04.01 Wypas intensywny, I01 Obce gatunki inwazyjne – inwazja 

północnoamerykańskich nawłoci Solidago sp., rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego R. bohemica, 

niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, topinamburu Helianthus tuberosus, barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi 

(zarzucenie użytkowania łąk sprzyja rozprzestrzenianiu się tych gatunków), K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja.  

Zagrożenia potencjalne: B01 Zalesianie terenów otwartych, J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie, J02.05 Modyfikowanie 
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funkcjonowania wód, J02.05.03 Modyfikowanie akwenów wód stojących. 

 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
 

Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Status ochrony na czerwonej liście IUCN (2013.2) 

gatunek najmniejszej troski (LC). W Polsce wpisana do Czerwonej Księgi Zwierząt o statusie gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożeniu (NT). 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych Salamandridae. W Polsce występuje w całej nizinnej części kraju i w piętrze pogórza. Jej 

liczebność spada głównie ze względu na zanik i przekształcanie siedlisk rozrodczych. Traszka grzebieniasta od innych krajowych traszek jest 

bardzo łatwo odróżnialna. Jest ona największą krajową traszką. Dorosłe osobniki mogą nawet przekraczać długość 15 cm. Na brzuchu koloru 

żółtego, pomarańczowego lub pomarańczowo-czerwonego występują duże nieregularne czarne plamy. Grzbiet i boki ciała są ciemno-brązowe, 

stalowo-szare lub prawie czarne. Charakterystyczny dla tego gatunku jest pas białych małych plamek w części bocznej ciała, sąsiadującej z 

brzuchem. Nazwa gatunkowa wzięła się od bardzo dużego, postrzępionego, z dużym wcięciem nad kloaką, grzebienia, tak wykształconego w 

okresie godowym na grzbiecie i ogonie samca. Okres godowy traszki grzebieniastej jest rozciągnięty w czasie. Rozpoczyna się początkiem 

kwietnia, a kończy w lipcu. Samiec odbywa efektowny taniec godowy. Gody nie mają masowego charakteru, samica składa przeważnie kilku 

lub kilkanaście jaj w sporych odstępach czasu. Jaja składane są pojedynczo na roślinach podwodnych, których liście samica zawija, 

umieszczając w środku jajo. Najintensywniejszym terminem składania jaj jest maj i czerwiec. Larwy przechodzą metamorfozę przeciętnie po 

około 3 miesiącach. Traszka grzebieniasta prowadzi zmierzchową i nocną aktywność dobową. Optymalnym siedliskiem rozrodu są wody 

czyste, bez przepływu, dobrze nasłonecznione, dosyć głębokie. Kluczowe jest występowanie zróżnicowanej roślinności wodnej, w tym 

zanurzonej, odpowiedniej do składania jaj. W wodzie traszki odżywiają się pijawkami, wioślarkami, ochotkami, ślimakami, kijankami innych 

płazów itp. Na lądzie natomiast głównie dżdżownicami, ślimakami, owadami i ich larwami. Poza sezonem rozrodczym traszka występuje 

przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, bagniskach, podmokłych łąkach i torfowiskach. Zimuje przeważnie na lądzie, w różnych 

szczelinach, norach ziemnych, w mule osuszonych zbiorników, w próchniejących drzewach, wśród korzeni drzew lub pod grubą warstwą mchu 

itp. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 oceniono jako niezadowalający (U1). Stan zachowania siedlisk uznano również za 

niezadowalający (U1), a populacji za nieznany (XX). 

Ranga w obszarze  

Bardzo istotna.  

Stan zachowania w obszarze  

W Obszarze zlokalizowano 18 stanowisk rozrodczych traszki grzebieniastej, a monitoringiem pod kątem występowania tego gatunku objęto 24 
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stanowiska. Stanowiska wybrano w taki sposób, by siedlisko jak najbardziej odpowiadało idealnemu siedlisku traszki grzebieniastej (zgodnie z 

metodyką PMŚ GIOŚ). Ponowne badanie tych samych stanowisk za 5-6 lat umożliwi ocenę tego, czy gatunek rozszerza swój zasięg, czy też 

liczba stanowisk w ostoi spada oraz pozwoli ocenić, czy jakość siedlisk rozrodczych poprawia się, czy też pogarsza. W 2012 roku większość 

stanowisk traszki grzebieniastej w ostoi otrzymała właściwą ocenę ogólną stanu ochrony siedliska (FV) i właściwe perspektywy ochrony (FV). 

Na dwadzieścia cztery stanowiska monitoringowe piętnaście posiadało właściwy stan ochrony siedliska (FV), a tylko 9 niezadowalający (U1). 

Żadne stanowisko nie posiadało złego stanu ochrony siedliska (U2). Stanowiska traszki grzebieniastej koncentrują się w północnej części 

Ostoi. Największa ich liczba znajduje się pomiędzy Radomierzycami a Osiekiem, w rejonie Koźlic i na polach wodonośnych Zgorzelca. Nie 

stwierdzono gatunku na południe od miejscowości Radomierzyce. Na południe od Radomierzyc dostępność siedlisk wodnych jest znacznie 

mniejsza niż na północy obszaru. Północna część obszaru wydaje się wręcz idealnym ekosystemem dla traszki grzebieniastej. Znajduje się tu 

bardzo duża liczba dobrze zachowanych starorzeczy i naturalnych zbiorników wodnych. Oprócz tego liczne są stawy, z których część nie jest 

intensywnie użytkowana, co również sprzyja traszce. Bardzo duża liczba siedlisk wodnych, pomiędzy którymi traszki mogą się przemieszczać, 

tworzy idealny ekosystem dla traszek. W dodatku siedliska lądowe otaczające zbiorniki wodne również są odpowiednie dla traszki 

grzebieniastej. Starorzecza otoczone są wilgotnymi, podmokłymi łąkami i turzycowiskam, a także wilgotnymi lasami, często grądami lub 

łęgami. W związku z powyższym stan zachowania gatunku w obszarze oceniono jako doskonały (A) ,a ocenę ogólną dla gatunku przyznano w 

kategorii B (dobra). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Aż 15 z 24 monitorowanych stanowisk w Ostoi ma właściwy stan ochrony siedliska. W związku z tym najważniejszym celem ochrony jest 

utrzymanie takiego stanu siedlisk traszki grzebieniastej. Najpoważniejszym zagrożeniem w utrzymaniu właściwego stanu siedlisk traszki 

grzebieniastej jest wędkarstwo, a w zasadzie procesy, które związane są często z wędkarstwem, np. zarybianie starorzeczy i zbiorników 

wodnych w celach wędkarskich. Ryby stanowią konkurencję dla traszek, często również wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim czasie 

przyczyniają się do ustąpienia traszek z konkretnego stanowiska. Wpływ ryb jest jednym z głównych wskaźników (zgodnie z metodyką GIOŚ) 

obniżających ocenę stanu siedliska traszki grzebieniastej. Dla stanowisk ID 8, ID 9, ID 12, ID 15, ID 18 i ID 24, czyli posiadających 

niezadowalający stan siedliska (U1), głównym wskaźnikiem obniżającym jakość siedliska jest wskaźnik ,,wpływ ryb'', a także 

zanieczyszczenie wody, które często wynika z dużej obsady ryb w stawie. Część z 15 stanowisk, która posiada właściwy stan siedliska (FV), 

ma również niską wartość wskaźnika ,,wpływ ryb'' (U1 lub U2), jednakże inne wskaźniki oceniające siedlisko są we właściwym stanie i  

,,niwelują'' negatywny wpływ ryb, dzięki temu ocena ogólna stanowiska przyjmuje wartość (FV).   

Dla populacji występującej na trzech stanowiskach, położonych stosunkowo blisko siebie (Stanowiska ID 1, ID 2 i ID 3), zagrożeniem jest 

droga prowadząca ze Zgorzelca do Radomierzyc. Przed Radomierzycami biegnie ona po graniczy obszaru Natura 2000. Trzy stanowiska 

traszki grzebieniastej - ID 1, ID 2 i ID 3 - położone są zaraz przy tej drodze (kilkanaście - kilkadziesiąt metrów od drogi). Ruch pojazdów na 

niej jest bardzo duży. Z pewnością duża część populacji traszki grzebieniastej z tych trzech stanowisk ginie rozjeżdżana przez samochody.  Jest 

bardzo małe prawdopodobieństwo, że traszką udaje się przekraczać drogę. W związku z tym wskaźnik ,,jakość środowiska lądowego'' dla tych 
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trzech stanowisk został oceniony jako zły (U2). Na innej drodze przebiegającej przez Ostoję - drodze z Koźlic do Osieka i z Osieka do 

Radomierzyc - ruch pojazdów jest znikomy. Dochodzi na niej do rozjeżdżania płazów, ale droga nie stanowi dużej bariery ekologicznej. Droga 

nie wpływa bezpośrednio na żadne z monitorowanych stanowisk.  

Dla stanowiska ID 21 zagrożeniem jest dzikie wysypisko śmieci, zlokalizowane tuż przy zbiorniku wodnym, w którym składowane oprócz 

zwykłych śmieci są odpady samochodowe, mogące zanieczyścić wodę, a dla stanowiska ID 10 zagrożeniem jest składowisko ziemi i gruzu, 

które częściowo zostało zlokalizowane przy brzegu stanowiska. W przypadku powtarzania procederu może dojść do zasypania istniejącego 

stanowiska traszki grzebieniastej.  Oba te stanowiska mają obniżoną oceną wskaźnika ,,jakość środowiska lądowego''.  

 

Wydra Lutra lutra 1355 

 

Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Umieszczony na czerwonej liście IUCN jako 

gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożeniu (NT) i czerwonej liście dla Karpat (2003). 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Wydra jest ziemnowodnym drapieżnikiem należącym do rodziny łasicowatych. Schronienia tego gatunku są zlokalizowane w sąsiedztwie 

cieków i zbiorników wodnych, a terytoria mają zazwyczaj charakter liniowy. Wydry, w sprzyjających siedliskach i odpowiednich zasobach 

pokarmowych mogą rozmnażać się przez cały rok. W miocie występuje od  1 do 3 młodych.  Podstawą pokarmu wydry są ryby, ale udział i 

skład pokarmu zmienia się w zależności od warunków środowiska.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Wydra występuje prawie w całym kraju.  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

Stan zachowania w obszarze 

Na terenie obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej istnieje stała populacja wydry. Stan zachowania gatunku w obszarze 

Natura 2000 określono jako dobry. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia istniejące: H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych – Nysa Łużycka i jej dopływy prowadzą wody zanieczyszczone, co ma 

wpływ na eutrofizację i pogorszenie stanu siedliska gatunku. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia wpływają na dostępność pokarmu w 

siedlisku (szczególnie ryb). Ponadto wydra jako drapieżnik jest szczególnie narażona na zanieczyszczenie środowiska pestycydami i metalami 

ciężkimi, odkładanymi w tkankach, które przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowotnego zwierząt, co w skrajnych przypadkach może 

prowadzić do śmierci. Na obecnym etapie brak możliwości zalecenia dodatkowych działań mających na celu poprawę stanu wód Nysy 

Łużyckiej. Kopalnia Turów stosuje technologie mające na celu ograniczenie zanieczyszczania wód. J02.03 Regulowanie (prostowanie)  
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koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – przeprowadzone prace 

regulacyjne i modyfikacje prowadzone w korycie rzeki (wyrównywanie dna, prostowanie koryta) spowodowały utratę zarówno istniejących, 

jak i potencjalnych schronień oraz zubożenie żerowisk gatunku. Wraz z wycinką drzew wzdłuż zasiedlonych przez gatunek rzek wpłynęło to 

na stan ochrony siedlisk gatunku.  Przekształcenia rzek w wyniku prowadzonych prac regulacyjnych stwarzają istotne zagrożenie dla 

utrzymania odpowiedniego staniu zachowania stanu siedliska, jak i populacji gatunku w obszarze. G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji, 

D01.02 Drogi, autostrady, D01.04 Drogi kolejowe – w pobliżu siedlisk gatunku przebiegają drogi i linia kolejowa co stwarza wysokie ryzyko 

przypadkowej śmierci wydry w wyniku kolizji z pojazdami. 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

FV – właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły. 

Przedmioty ochrony 

Lp. 
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 

terenowej  
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. Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 1. {d58374d8-13d0-4fc8-ba32-

bab6e33e93d7} 

 
2. {565a1595-3f1f-4de7-9b97-

1272760755d5} 

3.  {aa6e98fb-38b3-4eb6-8253-
d340fef035a7} 

 

4. {ed160b42-663f-4ce5-92f4-
6a8c925b7177} 

 

5.  {e423d95e-1dda-4046-bf64-
566156476e42} 

  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1 U1 Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx U1 

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrebie transektu 

xx U1 

Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów 

xx FV 

Przezroczystość wody  xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1  

  3150 1. {a46da5ba-d172-4fda-a75a-

43adefba4914}  

 
2. {4904ab48-98bc-418a-a7f8-

ed0c140fa603} 

3. {9ddb5679-d346-46d3-8bec-

5941c3c0a5de} 

4. {cf590d83-2e71-4d75-b12b-

6af6d7467e34} 
5. {0a1cdfb8-1732-4720-87d0-

50c00ec7c42d} 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx xx xx Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

WZS, brak 

danych 

dotyczących 

stanu 

zachowania, 

niezweryfikow

ane w terenie 

podczas badań 

Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx xx 

   Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

xx xx 

 3150 Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Przezroczystość wody  xx xx do PZO  

   Perspektywy 

ochrony  

 xx xx  

1. {7c4ac378-c350-4598-9d53-

c330f90ebcab} 

2. {5bc99ef5-b0b7-484b-8e60-
c3bab0a04ce5} 

3. {ee15230d-eb04-41ee-8af2-

39607be07793}  
4. {eac8f8c8-4a9a-4d0d-a1e6-

8f6b10beee60} 

5. {b8855a5d-ea66-448c-857d-
aa295e3aa01b} 

6. {4eb4587e-f0b3-43bd-b375-

acbec18b5ca7} 

7. {00ff0571-d2ad-49d3-b31c-

14e2bafce1c0} 

8. {1be242d7-8ba5-4460-b86c-
f1dcc699c60c} 

9. {36c9ae68-1969-4f20-bd8b-

d54abe0a7581}  
{764b6192-4df0-4310-b7bf-

65bec1c064f3}  

10. {c7c3aa31-7093-46d7-92cd-
f5f2947a057b}  

11. {d2993e0d-8d17-4b80-b24f-

e75319d90f13}  
12. {1855f4e2-81bc-48ed-8170-

5a7598aad381}  

13. {c19c0fc4-0b9f-4f2c-b32e-
9e9f495d4c72}  

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx FV FV  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx FV 

 Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

xx FV 

Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx FV 

Przezroczystość wody  xx FV 

 Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

{a63c21f1-903c-40a6-8f62-

b678dc278fd0}  
Powierzchnia 

siedliska  

 xx U2 U2  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 
Struktura i Barwa wody  xx U2 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

funkcje  Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

xx U2 przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx U1 

Przezroczystość wody  xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U2 

  3150 {e9321b66-7ed3-476f-a497-

3efe83f85d86}  
Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx FV 

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

xx U1 

Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx FV 

Przezroczystość wody  xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

3150 {51188a11-9b96-4cf0-a8cf-

2dfd147cf060}  
Powierzchnia 

siedliska  

 xx FV U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon
Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx FV 

Charakterystyczna xx FV 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx FV 

Przezroczystość wody  xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  3150 1. {886de4d7-5d37-4fd7-a032-

6ff1f56b8983}  
 

2. {ee9af9d0-1b53-4275-9739-

bc863ea00e7f} 
  

3. {9368f790-4c43-421c-8eda-

13f11ac3c760}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx U1  

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

xx U1  

   Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx U1  

   Przezroczystość wody  xx U1  

   Perspektywy 

ochrony  

 xx U1  

  3150 {a9a13857-492d-4d80-84a4-

8ae227a053f1}  
Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

Struktura i 

funkcje  

Barwa wody  xx FV  

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

xx U1  
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

obrębie transektu w ramach PZO 

Gatunki inwazyjne i/ lub 

obce dla zbiorowisk 

makrofitów. 

xx FV  

Przezroczystość wody  xx U1  

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1  

2. Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w Ranunculion 

fluitantis  

 

3260 {d6d89c78-d1cd-4be3-a780-

b72bc5f39f29}  
Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1 U1 Ocena stanu 

ekologicznego 

JCWP 

pochodzi z 

danych WIOŚ 

z 2010 r. 

Struktura i 

funkcje  

Gatunki włosieniczników xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Materiał dna koryta  xx U1 

Ocena stanu 

ekologicznego JCWP 

U1 xx 

Gatunki ekspansywne i 

inwazyjne 

xx FV 

Zacienienie rzeki  xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  3260 {a9dacf43-3f11-488b-912a-

c4ebb8fbe5b4  
Powierzchnia 

siedliska  

 xx U2 U2  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzonStruktura i Gatunki włosieniczników xx U1 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

funkcje  Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 e w roku 2012 

w ramach PZO, 

Ocena 

wskaźnika 

stanu 

ekologicznego 

JCWP 

pochodzi z 

danych WIOŚ 

z 2010 r. 

Materiał dna koryta  xx U2 

Ocena stanu 

ekologicznego JCWP 

U1 xx 

Gatunki ekspansywne i 

inwazyjne 

xx U2 

Zacienienie rzeki  xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U2 

3. Zmiennowilgot

ne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion)  

6410 {2753097e-e3f3-4777-

9274-3f8578db9c29} 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1 U1 Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx FV 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

xx U1 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

transekcie 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6410 {ef5accc8-e9a1-4996-

9b6d-cd66ff05b5e8}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U2 

Obce gatunki inwazyjne xx U2 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Zachowanie płatów xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

lokalnie typowych 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6410 {b1f27364-2c97-4576-

9f94-aadece003bd3}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U2 U2  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U2 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U2 

Martwa materia 

organiczna  

xx U2 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6410 1. {a633e124-2022-454b- Powierzchnia  xx U1 U2  Bezpośrednie 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

a00e-c543da767af5}  

 

2. {bb7b1e8d-a26e-43fe-

8d2c-7d2a071a543d} 

 

siedliska  pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U2 

  6410 {7122c8ac-b961-416b-

9325-edb316e74f80}  

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

charakterystyczne w ramach PZO  

Gatunki dominujące  xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6410 {7ef72fc0-182f-45a8-

b1b8-571178c09b9a}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx xx U1  Ocena ogólna 

pochodzi  z 

warstwy shp 

Świerkosz 

2006   

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx xx 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx xx 

Gatunki dominujące  xx xx 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx xx 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Martwa materia 

organiczna  

xx xx 

Obce gatunki inwazyjne xx xx 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx xx 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx xx 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

xx xx 

Perspektywy 

ochrony  

 xx xx 

4. Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletali

a sepium)  

6430 {e79ae5a4-2b49-47d3-

83ce-bcc7a0877346}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1 U1 Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

w terenie nie 

zidentyfikowan

o zagrożeń 

istniejących, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu siedliska 

w tym miejscu. 

Struktura i 

funkcje  

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Bogactwo gatunkowe  xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji)  

xx U1 

Naturalny kompleks 

siedlisk  

xx U1 

Perspektywy  xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

ochrony   

  6430 1. {e77578bb-1e44-4b1a-

9fcb-acde8c8a1618} 

 

2. {9037c613-3a5a-4b97-

b271-6a6e219581fb}   

 

3. {e0179604-c7ce-4694-

bf5f-9e5a7cf3a902}  

 

4. {43ef9eaf-18ea-40d7-

ba0d-43d0db5d907e} 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

w terenie nie 

zidentyfikowan

o zagrożeń 

istniejących, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu siedliska 

w tym miejscu. 

 

Struktura i 

funkcje  

Gatunki 

charakterystyczne 

xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Bogactwo gatunkowe  xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji)  

xx U1 

Naturalny kompleks 

siedlisk  

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6430 1. {a27e8021-14e2-4579-

8d44-5d8cceb23415}  

 

2. {e1cf00f3-c456-4b12-

b44b-103e97c336d2}  

 

3. {18c8b38a-9f0c-435e-

be5c-4134e39067b1}  

 

4. {9469038b-0a23-4dcb-

a908-4989af0e6de9} 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx xx xx  Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

prowadzona 

przez 

Wojewódzki 

Zespół 

Specjalistów, 

brak danych 

dotyczących 

stanu 

zachowania, 

Struktura i 

funkcje  

Gatunki 

charakterystyczne 

xx xx 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx xx 

Bogactwo gatunkowe  xx xx 

Obce gatunki inwazyjne xx xx 

Naturalność koryta xx xx 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

 

5. {445a5de8-4485-4f67-

921a-949402b8f13c} 

6. {6c23d17f-66b3-4b2d-

9743-f2e3c42c4301}  

rzecznego (brak regulacji)  niezweryfikow

ane w terenie 

podczas badań 

do PZO  

Naturalny kompleks 

siedlisk  

xx xx 

Perspektywy 

ochrony  

 xx xx 

5. Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris)  

6510 1. {45cbca23-b1b2-4051-

9c69-4a3b5723f101}  

 

2. {64a73f0f-88ae-45a0-

a622-fb83ebf7398d}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx FV FV U1 Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx FV 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx FV 

Martwa materia 

organiczna  

xx FV 

Obce gatunki inwazyjne xx FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV/U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 1. {0051c23c-2faf-4c45- Powierzchnia  xx U1 U1  Bezpośrednie 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

9ca2-1221ee2a1a22}  

2. {980d75b6-c72a-45ec-

85a1-308c9010b784}  

siedliska  pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U2 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {b10d4acc-0fc3-4ed5-

a0f5-764cdf917628}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U2 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {93ec7707-2d28-451f-

90e7-10fe03690448} 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx xx xx  Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

prowadzona 

przez 

Wojewódzki 

Zespół 

Specjalistów, 

brak danych 

dotyczących 

stanu 

zachowania, 

nie 

zweryfikowane 

w terenie 

podczas badań 

do PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx xx 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx xx 

Gatunki dominujące  xx xx 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx xx 

Martwa materia 

organiczna  

xx xx 

Obce gatunki inwazyjne xx xx 

Procent powierzchni xx xx 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx xx 

Perspektywy 

ochrony  

 xx xx 

  6510 1. {2053f557-d6ff-4395-

9a9a-a09b8daf8bb7} 

 

2. {d6b2983a-7d8d-45f1-

a541-4e9450552ee8} 

 

3. {f97b281f-2552-4f32-

980c-dd84e329d7a9} 

 

4. {53f5cc68-b592-4e36-

8f6f-b03e9a2d17a5}  

 

5. {1e5e1c8c-7eb8-4b31-

a23f-2ffcb24069ed} 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

łąka jest 

użytkowana 

kośnie,  

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu w tym 

miejscu  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

  6510 {004ad847-30d4-418a-

b07a-07fe3ec42b12} 

 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx FV 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {9ec96a3e-98c8-4da1-

a96f-83d2fa62168b}  

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx FV FV  bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx FV 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Gatunki dominujące  xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx FV 

Martwa materia 

organiczna  

xx FV 

Obce gatunki inwazyjne xx FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {21537364-434f-4ca5-

bc0c-d3e775dd6efb}  

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

w terenie nie 

zidentyfikowan

o zagrożeń 

istniejących, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

 Gatunki 

charakterystyczne 

xx FV 

 Gatunki dominujące  xx U1 

 Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

 Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

 Obce gatunki inwazyjne xx FV 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

 Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 płatu siedlsika 

w tym miejscu  

 Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {8f60b681-b8d1-43a9-

a0dc-e68bebf45fe4}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U2 U2  bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U2 

Gatunki dominujące  xx U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U2 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Perspektywy  xx U2 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

ochrony  

  6510 1. {5f3eb3dd-1617-4d66-

8c1d-794282ad4722}  

 

2. {786c8aa9-ff9a-41c2-

93eb-5b425c2b7de2} 

 

3. {78032acc-7334-4c65-

9e72-8c1644d06950}  

 

4. {10bdb0db-2bdc-45fe-

8a1f-244430fb7827}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx xx U1  Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

prowadzona 

przez 

Wojewódzki 

Zespół 

Specjalistów i 

Świerkosz 

2006, Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy shp 

Świerkosz 

2006   

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx xx 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx xx 

Gatunki dominujące  xx xx 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx xx 

Martwa materia 

organiczna  

xx xx 

Obce gatunki inwazyjne xx xx 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx xx 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx xx 

Perspektywy 

ochrony  

 xx xx 

  6510 {50c1e240-c21c-4eaf-

9757-a00b6264e6b8}  

 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

charakterystyczne w ramach PZO 

 
Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {15edb1e5-4a84-4c53-

bef7-eae4ab69c504}  

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {6f4fe2b7-2735-47c1-

9195-5342ef3cbe44}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx FV FV  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx FV 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx FV 

Martwa materia 

organiczna  

xx FV 

Obce gatunki inwazyjne xx FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {ff58cbdb-3dbf-47cf-

a39c-37081e6c134c}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U2 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {fcb8a3ba-04ad-4aa3-

a56c-723951d9d5b5}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon
Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 e w roku 2012 

w ramach PZO 

 
Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {e0116ef6-a5bf-4fbb-

9c18-77debb690e6b}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U2 U2  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U2 

Gatunki dominujące  xx U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U2 

Martwa materia xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

organiczna  

Obce gatunki inwazyjne xx U2 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {37bc832c-1686-4490-

a362-8b231251752c}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

płatów siedliska 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {6efe5e78-fa90-48ee-

997e-514638576925}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

łąka jest 

użytkowana 

kośnie, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu w tym 

miejscu  
 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 1. {776c00cb-84fb-482a-

b1be-85042c52be4a}  

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U2 U2  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 
Struktura i Ekspansja krzewów i xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

2.{6925ca1e-0d34-4662-

85b9-b855c248ded1}  

funkcje  podrostu drzew przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U2 

Gatunki dominujące  xx U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {28c1cf4d-e91b-4409-

af3e-8f5dba55bc5f}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U2 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {f7aea47a-72c7-40a8-

877d-400bf9519155}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U2 

Perspektywy 

ochrony  

 xx U1 

  6510 {cf3dc600-d09f-4bf9-

bdd2-3b3361b6644e}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

łąka jest 

użytkowana 

kośnie, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu w tym 

miejscu  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {9ee3b083-e012-461d-

9b9c-e1ca30a1684d}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

łąka jest 

użytkowana 

kośnie, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu w tym 

miejscu  

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {643096cc-e142-45bc-

9866-f631caf0549c} 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

łąka jest 

użytkowana 

kośnie, 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

roślin zielnych  obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu w tym 

miejscu  

Martwa materia 

organiczna  

xx U2 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {0ed044aa-e56d-4f36-

9df9-2738f0f7195d}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

łąka jest 

użytkowana 

kośnie, 

obniżone oceny 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu w tym 

miejscu  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

transekcie 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {e8906b95-ce12-4972-

bcd4-00be35602417} 

 

Powierzchnia 

siedliska  

 xx FV FV  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {f59b01da-8b2b-4fde- Powierzchnia  xx U1 U1  Bezpośrednie 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

8f0d-52f80bdbaeed}  siedliska  pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO  

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx U1 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {5ebdea3a-2822-49e3-

ba10-5ead41478839}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

w ostoi 

znajduje się 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx U1 

Gatunki dominujące  xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 obecnie tylko 

niewielki 

fragment płatu 

siedliska, nie 

zidenytfikowan

o zagrtożeń, 

natomiast płat 

uwzględniono 

w propozycji 

zmiany granicy 

(powiększenie  

Martwa materia 

organiczna  

xx FV 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

xx U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

  6510 {82cf1f1e-82ab-429b-

875d-bd354328873c}  

Powierzchnia 

siedliska  

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO, 

Struktura i 

funkcje  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

xx FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

xx FV 

Gatunki dominujące  xx U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych  

xx U1 

Martwa materia 

organiczna  

xx FV 

Obce gatunki inwazyjne xx U1 

Procent powierzchni xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

xx FV 

Perspektywy 

ochrony  

 xx FV 

6. Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo - 

Fagenion) 

9110 {785b0c57-157b-422a-

a432-c4e5eabdb314} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U1 U1 Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Gatunki inwazyjne w 

runie  

FV xx 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

FV xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9110 {6f4f52f5-73b5-4444-

b1a0-c8d6433e25b4} 

Powierzchnia 

siedliska 

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  

xx U1 

Martwe drewno xx U1 

Gatunki inwazyjne w xx U1 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Lp. 
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 

terenowej  
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 

runie  

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony 

 xx U1 

  9110 {24ecbe48-3292-4a0d-

899f-84fe8f77bc35} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  

U1 xx 

Martwe drewno U1 xx 

Gatunki inwazyjne w 

runie  

U1 xx 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

U1 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

7. Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 {42485fbc-22aa-49a6-

8fb4-019196d7be62} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Gatunki inwazyjne w 

runie  

FV xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

U1 xx taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9130 1. {689f856b-0e09-4d3d-

80c7-93e0129949ad} 

 

2. {828aab38-0675-4fdd-

b9d7-8e93a3177186} 

Powierzchnia 

siedliska 

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  

xx U1 

Martwe drewno xx U1 

Gatunki inwazyjne w 

runie  

xx U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

xx U1 

Perspektywy 

ochrony 

 xx U1 

  9130 {eae622cb-41e1-4e53-

96d0-cdd5d5e3f91d} 

Powierzchnia 

siedliska 

 U1 xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Gatunki inwazyjne w 

runie  

U1 xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

FV xx taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Perspektywy 

ochrony 

 

 

 

 

 

U1 xx 

8. Grąd 

środkowoeurop

ejski i 

subkontynental

ny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 {263307ca-814e-47c3-

85d3-e3ec71d2dbd9} 

Powierzchnia 

siedliska 

 xx U1 U1 U1 Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

xx U1 

Gatunki dominujące xx U1 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

xx U1 

Udział graba w 

drzewostanie  

xx U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

xx U1 

Martwe drewno xx U1 

Wiek drzewostanu  xx FV 

Perspektywy 

ochrony 

 xx FV 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

  9170 {fc90e2c7-7a08-44d2-

bf3c-611549b09d36} 

Powierzchnia 

siedliska 

 xx U1 U2  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

xx U1 

Gatunki dominujące xx U1 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

xx U1 

Udział graba w 

drzewostanie  

xx U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

xx U1 

Martwe drewno xx U1 

Wiek drzewostanu  xx U1 

Perspektywy 

ochrony 

 xx U2 

  9170 {cb26dea4-945a-489a-

86b2-fdd3a5a8ca3d} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 xx 

Gatunki dominujące U1 xx 

Udział w drzewostanie U1 xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Udział graba w 

drzewostanie  

U1 xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

U1 xx 

Martwe drewno U2 xx 

Wiek drzewostanu  U2 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9170 {fe94499a-3cdf-43f8-

a138-edf3361221b1} 

Powierzchnia 

siedliska 

 xx U1 U1  Bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

xx U1 

Gatunki dominujące xx U1 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

xx U1 

Udział graba w 

drzewostanie  

xx U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

xx U1 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Martwe drewno xx U1 

Wiek drzewostanu  xx U1 

Perspektywy 

ochrony 

 xx U1 

  9170 {ee2ee43f-224f-463b-

bdca-511eff268f20} 

Powierzchnia 

siedliska 

 U1 xx U2  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 xx 

Gatunki dominujące U2 xx 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 xx 

Udział graba w 

drzewostanie  

U2 xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV xx 

Martwe drewno U2 xx 

Wiek drzewostanu  U2 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9170 {a8267347-d5c5-4549-

b5b4-2857ab321585} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 
Struktura i Charakterystyczna U1 xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

funkcje kombinacja florystyczna 

runa 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Gatunki dominujące FV xx 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 xx 

Udział graba w 

drzewostanie  

U1 xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Wiek drzewostanu  U2 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 

 

 

U1 xx 

  9170 {dddc0bbc-f940-4d85-

a5a5-d7b3f5eb2bb9} 

Powierzchnia 

siedliska 

 U1 xx U2  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 xx 

Gatunki dominujące U2 xx 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Udział graba w 

drzewostanie  

U1 xx Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV xx 

Martwe drewno U2 xx 

Wiek drzewostanu  U1 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9170 {93074031-eb1a-4842-

85cf-0affbcd19a8e} 

Powierzchnia 

siedliska 

 U1 xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

FV xx 

Gatunki dominujące FV xx 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV xx 

Udział graba w 

drzewostanie  

FV xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Wiek drzewostanu  U1 xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9170 {7ae9692b-2f08-4532-

b225-5169c180cc90} 

Powierzchnia 

siedliska 

 U1 xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 xx 

Gatunki dominujące U1 xx 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 xx 

Udział graba w 

drzewostanie  

U1 xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Wiek drzewostanu  U1 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 

 

 

U1 xx 

  9170 {dc54b68a-e419-4780-

845c-fb9e2a6fe49d} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U1  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

FV xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

Gatunki dominujące U1 xx oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV xx 

Udział graba w 

drzewostanie  

U1 xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV xx 

Martwe drewno U1 xx 

Wiek drzewostanu  U1 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

  9170 {0f79df97-9c15-4b05-

acc6-89a85173dc71} 

Powierzchnia 

siedliska 

 FV xx U2  Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w LP 2007, 

oceny na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

xx xx 

Gatunki dominujące U2 xx 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 xx 

Udział graba w 

drzewostanie  

U2 xx 

Gatunki obce FV xx 
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Lp. 
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 

terenowej  
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 

geograficznie w 

drzewostanie 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Martwe drewno U2 xx 

Wiek drzewostanu  U2 xx 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 xx 

 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{68fb2c9b-75c1-47d6-

b202-150446ab390b} 

Powierzchni

a siedliska 
  FV XX  

U1 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U2 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 9170 {f643b0fb-2a17-49c1- Powierzchni   U1 XX  U2 Płat wykazany 
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środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

aacc-e696cd10b613} a siedliska w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  FV XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{0d6eaafd-517b-406a-

8dc1-12cd2f999de0} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U1 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  
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Perspektywy 

ochrony 
  FV XX  

RDLP 2007 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{82369410-67ca-477c-

939f-12199ddd814d} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U1 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{eacf1895-97fc-4067-

ae1c-c96624819226} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U2 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  
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Martwe drewno U1 XX  danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{0db58f44-9b02-48d5-

9a14-5bd7eaba5d37} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 XX  

Gatunki dominujące U2 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{fba710cf-6e0a-4f53-

bd2d-b24ce2884432} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U1 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 XX  

Udział graba w U1 XX  
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drzewostanie  Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{06c0b6d6-087f-47f5-

8303-c85053b32745} 

Powierzchni

a siedliska 
  FV XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{1fdde998-1d53-44f0-

be65-c8269884eb3b} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 
FV XX  
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(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{3f374f74-ab36-47b0-

b2be-63f5d5cbdeed} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

FV XX  

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{d66022a7-e374-40bd-

81f3-6f974e03d1ec} 

Powierzchni

a siedliska 
  FV XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  
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Gatunki dominujące FV XX  Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{7e2654ab-83df-428b-

b4f6-8e03f640ad2c} 

Powierzchni

a siedliska 
  FV XX  

U1 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  FV XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

9170 
{6a89812e-83d0-41b8-

84ee-c8af06d3973e} 

Powierzchni

a siedliska 
  FV XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji Struktura i Charakterystyczna U1 XX  
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(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

funkcje kombinacja florystyczna 

runa 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{18ee21a8-68e5-41c6-

860a-e4f562d22114} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 XX  

Gatunki dominujące U2 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U2 XX  

Wiek drzewostanu  U2 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 9170 {1ac9f2f3-7527-43fd- Powierzchni   U1 XX  U2 Płat wykazany 
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środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9c73-9f284a303b56} a siedliska w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 
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runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{0a52f98d-b8d7-4f81-

82b8-4a4655002532} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące FV XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 
FV XX  
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(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{53e07303-5749-44bc-

b66e-22541e692faf} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U1 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

prowadzona 

przez 

Wojewódzki 

Zespół 

Specjalistów i 

Świerkosz 

2006, 

obecność płatu 

potwierdzona 

w terenie, ze 

względu na 

termin badań 

nie oceniono 

wskaźników, 

siedlisko 

występuje w 

mozaice z 

łęgami 91F0, 

91E0 oraz 

siedliskiem 

9180  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX 

XX  

Gatunki dominujące XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 
XX  

Martwe drewno XX  

Wiek drzewostanu  XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 
9170 

{d7547b42-f503-4850-

a368-fb526ed8ddbf} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX XX  U2 

Płat wykazany 

w 
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i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 XX  

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Gatunki dominujące U2 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{7c968d40-1e4c-4df1-

bad0-6d35cbe29118} 

Powierzchni

a siedliska 
  FV XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U1 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  
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Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{6fa0684a-715c-4677-

8e98-c47a340cb383} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 XX  

Gatunki dominujące U2 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U2 XX  

Wiek drzewostanu  U1 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{db7255be-6821-40c1-

afc0-162846fbe511} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U2 XX  

Gatunki dominujące U2 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U2 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U2 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U2 XX  
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Wiek drzewostanu  U1 XX  warstwie shp 

RDLP 2007 Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{9634bac7-3ddf-48a0-

a86f-4ef52b8f3706} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX FV  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach 

PZO, płat 

zlokalizowany 

terenie miasta 

Zgorzelec. Nie 

zidentyfikowa

no istotnych 

istniejących 

zagrożeń, 

obniżone 

oceny 

wskaźników 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu siedliska 

oreaz 

lokalizacji 

płatu na 

terenach 

miasta.  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX 

U1  

Gatunki dominujące U1  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 
FV  

Martwe drewno U1  

Wiek drzewostanu  U1  

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{8f9f7418-293e-4932-

a326-abe70737acc4} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach 

PZO, płat 

zlokalizowany 

terenie miasta 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX 

U1  

Gatunki dominujące U1  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

FV  
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wczesnosukcesyjnych)  Zgorzelec. Nie 

zidentyfikowa

no istotnych 

istniejących 

zagrożeń, 

obniżone 

oceny 

wskaźników 

wynikają ze 

stopnia 

wykształcenia 

płatu siedliska 

oreaz 

lokalizacji 

płatu na 

terenach 

miasta.  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 
FV  

Martwe drewno U1  

Wiek drzewostanu  FV  

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 
{29f66608-d034-433b-

ab62-ff15a1d8224f} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX 

U1  

Gatunki dominujące U1  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

FV  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 
U1  

Martwe drewno U2  

Wiek drzewostanu  U1  

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1  

Grąd 9170 {6bb2cb80-f503-4e58- Powierzchni   FV XX  U1 Płat wykazany 
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środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9cf1-1794dcc77211} a siedliska w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

U1 XX  

Gatunki dominujące U1 XX  

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych)  

U1 XX  

Udział graba w 

drzewostanie  
U1 XX  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV XX  

Martwe drewno U2 XX  

Wiek drzewostanu  U2 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

9180 
{88b0c9ac-9ada-4da1-

b3e4-14da931cde87} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  
U1 XX  

Gatunki dominujące  U2 XX  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
U1 XX  

Gatunki obce w 

drzewostanie  
FV XX  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne  
U1 XX  

Naturalne odnowienie 

drzewostanu  
U2 XX  

Obce gatunki inwazyjne  FV XX  

Pionowa struktura 

roślinności  
U2 XX  

Pozyskanie drewna i inne U2 XX  
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przekształcenia związane 

z użytkowaniem 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 
U2 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

9180 
{f39ef618-76a0-4a96-

8893-c56ffff75c05} 

Powierzchni

a siedliska 
  U1 XX  

U2 

Płat wykazany 

w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w Lasach 

Państwowych 

2007, oceny 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

analizy opisu 

taksacyjnego 

dla 

Nadleśnictwa 

Pieńsk i z 

danych 

zawartych w 

warstwie shp 

RDLP 2007 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  
U1 XX  

Gatunki dominujące  U2 XX  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
FV XX  

Gatunki obce w 

drzewostanie  
FV XX  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne  
U1 XX  

Naturalne odnowienie 

drzewostanu  
U2 XX  

Obce gatunki inwazyjne  FV XX  

Pionowa struktura 

roślinności  
U2 XX  

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane 

z użytkowaniem 

U2 XX  

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 
U2 XX  

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

9180 
{418907ba-cc9c-4beb-

a8cc-b20cb640a33b} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX FV  

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach 

PZO, płat 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  
XX 

FV  

Gatunki dominujące  FV  

Gatunki ekspansywne FV  
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roślin zielnych objety ochrona 

rezerwatową Gatunki obce w 

drzewostanie  
FV  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne  
FV  

Naturalne odnowienie 

drzewostanu  
FV  

Obce gatunki inwazyjne  FV  

Pionowa struktura 

roślinności  
FV  

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
U1  

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 
FV  

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

9180 
{321ffe01-5871-4eac-

ba0e-acd5f5025909} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX XX  

XX 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

prowadzona 

przez 

Wojewódzki 

Zespół 

Specjalistów i 

Świerkosz 

2006, siedlisko 

zaznaczone 

punktowo, 

brak danych 

dotyczących 

stanu 

zachowania, 

nie 

zweryfikowane 

w terenie 

podczas badań 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne  
XX XX  

Gatunki dominujące  XX XX  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX XX  

Gatunki obce w 

drzewostanie  
XX XX  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne  
XX XX  

Naturalne odnowienie 

drzewostanu  
XX XX  

Obce gatunki inwazyjne  XX XX  

Pionowa struktura 

roślinności  
XX XX  

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane 
XX XX  
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z użytkowaniem do PZO  

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 
XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

91E0 
{605f6841-2115-4aee-

8dff-fabf6d7246a7} 

Powierzchni

a siedliska 
  XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach 

PZO, płat 

występuje na 

terenach 

wodonośnych 

miasta 

Zgorzelec. W 

terenie nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń. 

Obniżone 

oceny 

wskaźników 

wynikają ze 
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8ccb-fbbc948f3fd5} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV  

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 
6177 

{47f8df57-e811-46d7-

9e84-5a2e04cd2e3f} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

gatunku żywicielskich w ramach PZO 

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 
6177 

{0ee99f67-ad95-4059-

8cd3-413a950b2bb3} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX  FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 
6177 

{89bd3356-cd67-438d-

910d-842f095b605d} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 
6177 

{eebe6466-4a65-42d0-

bab9-1fa1b40d4ef8 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV  

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

gatunku żywicielskich 

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 
6177 

{8d7f67fd-a321-40cb-

9d55-05ec40a42090} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2  

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 
6177 

{b470ca52-866c-4516-

ac63-a10387991c7c} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{e8092475-125d-4de6-

bbb0-793dab345322} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX U2  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U2  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{da83ad1b-0244-4a19-

9b7d-e82fbc219429} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX U2  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U2  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{b3ce0cbf-8e44-4ee6-

ba1f-f8edaee0b281} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX U2  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{e7f45ec1-1471-42c7-

8887-69d71aefb0a0} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 
Powierzchnia XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

gatunku Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

w ramach PZO 

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{93b3063b-2c4d-428f-

8ad6-4e07899b6087} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U2  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{7f03ffd5-e33c-4617-

a341-fbd2f0b653f6} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX U2  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U2  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX U2  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2  

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

1060 
{239f115a-9b79-497f-

8dfb-4202193c04c1} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Izolacja przestrzenna XX U2  

Parametry Powierzchnia XX FV  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

136 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

siedliska 

gatunku 
Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U2  

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 
Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX U1  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{20f49f5d-425f-4309-

8405-a6b25358582a} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2  

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX U2  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX U1  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{e44890e0-1da7-437a-

8d48-bb62da6a5806} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 
XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

drzewa i krzewy 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{23cd8c9d-42b9-4fca-

8455-dc2c97763617} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{a9edc19b-0b7c-4906-

9aa1-67460bc7fc89} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{117b37ed-dc14-4160-

b942-28e2a7a91348} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry Powierzchnia XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

siedliska 

gatunku 

w ramach PZO 

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{4c50b054-6e88-4445-

a508-49e8498b196a} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX U1  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{b4ec1461-ee6e-4d4f-

be1b-516e68ef6cff} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{2ce99b91-a767-4cc1-

b069-ac6a42f22a52} 

Parametry 

populacji 
Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

  Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX U1  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{16625ae5-5334-4d27-

a64f-9a372af81ab9} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX U1  

Szanse   XX U1  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

zachowania 

gatunku 

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{0b4e88e0-1867-46d9-

9a31-90a5a2650769} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV  

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Modraszek nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 
{d8d47a99-011f-4c5e-

a11e-f5887f6a008d} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV  

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Izolacja przestrzenna XX FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV  

Stopień zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 

XX FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX FV  

Modraszek nausitous 6179 {6d95e5e9-221a-4626- Parametry Względna liczebność XX FV  FV bezpośrednie 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 
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ochrony 
  XX U1  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
{c8848e0d-4eaf-4c6d-

a074-1f347d3c28e7} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV  

FV 
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przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 
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wodnego (zbiornika) 
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Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 
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XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX U1  

  

XX U2  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

  
Parametry 

populacji 
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Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
{5992c292-d97a-49eb-

ab26-e1ac26dc4039} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV  

FV 
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pomiary 

terenowe 

przeprowadzon
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w ramach PZO 
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Jakość wody XX FV  
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Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX U1  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

158 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Wpływ ryb XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX FV  

Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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grzebieniasta 

Triturus cristatus  
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Jakość środowiska 

lądowego 
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XX U2  

Zarastanie lustra wody 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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populacji 
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ochrony 
  XX U1  
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grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
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Parametry 
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bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon
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w ramach PZO 

Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX FV  

Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Wpływ ryb XX U1  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
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XX FV  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
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populacji 
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Perspektywy 

ochrony 
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Parametry 

siedliska 
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bezpośrednie 
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terenowe 

przeprowadzon
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w ramach PZO 
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Zacienienie XX U1  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Wpływ ryb XX U2  
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(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 
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lądowego 
XX FV  
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Parametry 

siedliska 
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bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Powierzchnia siedliska 
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XX U1  

Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Zacienienie XX FV  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Jakość wody XX U2  
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
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Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U2  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX FV  

  

XX U2  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
  

Parametry 

populacji 
  XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
{9f2e02d1-6da2-4067-

beca-8bab0a5caaf0} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV  

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX FV  
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Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX U1  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX FV  

  

XX FV  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
  

Parametry 

populacji 
  XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
{36c03994-f1f5-4a84-

afef-a630df58762a} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach 

Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX U1  
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PZO, oceny 

wskażników 

obniżone ze 

względu na 

obecność 

dzikiego 

wysypiska 

koło zbiornika  

Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX U2  

  

XX FV  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
  

Parametry 

populacji 
  XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1  

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
{bfc30ff7-a58f-4460-

b6c4-b72d514ac100} 

Parametry 

siedliska 
Region geograficzny XX FV  FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 
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Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX U1  

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX FV  

  

XX FV  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
  

Parametry 

populacji 
  XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  

Traszka 

grzebieniasta 
1166 

{3c851a0d-3a87-493c-

a070-8aa2ab049359} 

Parametry 

siedliska 
Region geograficzny XX FV  FV 

bezpośrednie 

pomiary 
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Triturus cristatus  terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 
Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX U1  

Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX FV  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U1  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX U1  

  

XX U2  
Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
  

Parametry 

populacji 
  XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV  
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Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus  

1166 
{36abfbfc-3625-4937-

818b-cb7623460731} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV  

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

przeprowadzon

e w roku 2012 

w ramach PZO 

Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX U1  

Stałość zbiornika XX FV  

Jakość wody XX U1  

Zacienienie XX FV  

Wpływ ptaków wodnych XX FV  

Wpływ ryb XX U2  

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX FV  

Jakość środowiska 

lądowego 
XX U1  

  

XX U2  

Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
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Parametry 

populacji 
  XX XX  

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1  

Wydra Lutra lutra 1355 

{0E8B1B33-C4C0-

4B05-B958-

6DE4A3D17EE9} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U2 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

U1 U1  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
U1 U1  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 

Lesistość (a65) FV FV  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U2 U2  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  
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Wydra Lutra lutra 1355 
{78360876-6A07-4A8E-

B627-E0CBB13EF685} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Pozostałe 

parametry 

określone dla 

sąsiadujących 

ze sobą 

starorzeczy i 

zbiorników 

wodnych. 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
- -  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 

Lesistość (a65) U1 U1  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U1 U1  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U2 U2  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru  
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 
{0516EF61-2C1D-456D-

BB98-391ED10D0454} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 
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Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej 

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
U1 U1  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 

Lesistość (a65) FV FV  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U1 U1  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U1 U1  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 
{1BBF3829-5B19-4C20-

882F-B77563CA0E48} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 
FV FV  
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(a275) średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 

Lesistość (a65) U1 U1  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
FV FV  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 

{2B576BBB-115D-

40EE-A048-

A1AC2D1772BA} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
- -  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód FV FV  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

182 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Jakość wody (a38) Nysy 

Łużyckiej. 
Lesistość (a65) U1 U1  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
FV FV  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
FV FV  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 
{9F536870-8CB4-42F7-

94DE-259AE3BA76A4} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 

Lesistość (a65) U1 U1  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U1 U1  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

183 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
FV FV  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 
{394D7CF5-2561-4708-

8D57-115EF50C8CBD} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
- -  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 

Lesistość (a65) FV FV  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U1 U1  
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Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru  
U1 U1  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 
{77E9FD3E-3274-4B79-

8084-D33B3D5FD613} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Jakość wody (a38) FV FV  

Lesistość (a65) U1 U1  

Bariery (a34) U1 U1  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U1 U1  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 {73BCB408-A3FA- Parametry Zagęszczenie populacji FV FV  U1 Bezpośrednie 
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4989-90C9-

33404263CB7F} 

populacji (a164) terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej. 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Jakość wody (a38) FV FV  

Lesistość (a65) U1 U1  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U1 U1  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 
{1E9FEE16-39F4-4710-

82FB-291AD8E1CC58} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U2 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska FV FV  
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gatunku kluczowego dla gatunku 

(a275) 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej 

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Jakość wody (a38) FV FV  

Lesistość (a65) FV FV  

Bariery (a34) U1 U1  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
U2 U2  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  

Wydra Lutra lutra 1355 

{B3547AE4-D195-

43FE-8FDB-

03E13E4ADC0B} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji 

(a164) 
FV FV  

U1 

Bezpośrednie 

terenowe prace 

weryfikacyjne 

w ramach 

opracowywani

a PZO, 

Parametry 

populacyjne: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych 

prezentują 

łączną ocenę 

uzyskaną dla 

całego odcinka 

Nysy 

Łużyckiej 

Średnia liczba młodych 

na samicę (a79) 
U1 U1  

Aktywność gatunku 

(a285) 
U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) FV FV  

Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 

(a275) 

FV FV  

Odcinek cieku zajęty 

przez gatunek (a239)  
FV FV  

Wskaźnik optymalnego 

siedliska (a187) 
FV FV  

Ocena jakości wód 
FV FV  

Jakość wody (a38) 
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Lesistość (a65) FV FV  

Bariery (a34) FV FV  

Odległość od drogi 

(a207) 
U2 U2  

Urbanizacja otoczenia 

(a208) 
FV FV  

Dodatkowy 

parametr 

wydra-

człowiek 

Średnia ocena uzyskana 

dla parametru 
FV FV  

Szanse 

zachowania 

gatunku 

- U1 U1  
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4. Analiza  zagrożeń 
 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

{d58374d8-13d0-4fc8-ba32-

bab6e33e93d7} 
H01  

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne prowadzą do 

pogorszenia stanu siedliska 

{a46da5ba-d172-4fda-a75a-

43adefba4914} 
 H01 

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska 

{a63c21f1-903c-40a6-8f62-

b678dc278fd0} 

E03 
H01 

Pozbywanie się odpadów prowadzi do zanieczyszczenia i 

pogorszenia stanu siedliska 

K02 Gromadzenie osadów, zarastanie, wysychanie 

{565a1595-3f1f-4de7-9b97-

1272760755d5} 
K02 K02 

Gromadzenie osadów, zarastanie, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 

{4904ab48-98bc-418a-a7f8-

ed0c140fa603} 
 H01 

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska 

{e9321b66-7ed3-476f-a497-

3efe83f85d86} 
K02  

Gromadzenie osadów, zarastanie, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 

{aa6e98fb-38b3-4eb6-8253-

d340fef035a7} 
K02  

Gromadzenie osadów, zarastanie, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 

{e423d95e-1dda-4046-bf64-

566156476e42} 

K02 

 

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 
H01 

{9ddb5679-d346-46d3-8bec-

5941c3c0a5de} 
 H01 

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska 

{51188a11-9b96-4cf0-a8cf-

2dfd147cf060} 
K02  

Gromadzenie osadów, zarastanie, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 

{886de4d7-5d37-4fd7-a032-

6ff1f56b8983} 
K02 K02 

Gromadzenie osadów, zarastanie, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 

{ee9af9d0-1b53-4275-9739-

bc863ea00e7f} 
K02  

Gromadzenie osadów, zarastanie, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych (stan zachowania 

związany m. in. z zalewami przez Nysę) 
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{cf590d83-2e71-4d75-b12b-

6af6d7467e34} 
 H01 

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska 

{0a1cdfb8-1732-4720-87d0-

50c00ec7c42d} 

 H01 
Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska 

 K02 
Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne mogą prowadzić do 

pogorszenia stanu siedliska 

{9368f790-4c43-421c-8eda-

13f11ac3c760} 
K02  

Zarastanie zbiornika, brak możliwości wskazania adekwatnych i 

skutecznych działań ochronnych (stan zachowania związany m. in. z 

zalewami przez Nysę) 

{a9a13857-492d-4d80-84a4-

8ae227a053f1} 
K02  

Zarastanie zbiornika, brak możliwości wskazania adekwatnych i 

skutecznych działań ochronnych (stan zachowania związany m. in. z 

zalewami przez Nysę) 

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników  

Ranunculion fluitantis 

{d6d89c78-d1cd-4be3-a780-

b72bc5f39f29} 
H01  

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne prowadzą do 

pogorszenia stanu siedliska 

{a9dacf43-3f11-488b-912a-

c4ebb8fbe5b4} 

H01 

 

Eutrofizacja i zanieczyszczenia antropogeniczne prowadzą do 

pogorszenia stanu siedliska 

H01.01 

Zanieczyszczenia drobnocząsteczkowe z wód kopalnianych 

zmniejszają znacznie przejrzystość wody i uniemożliwiaja 

rozwijanie się roślinności ze związku Ranunculion fluitantis.  

I01 
Brzegi silnie porośnięte przez gatunki inwazyjne t.j. rdestowce 

zaburzające strukturę siedliska 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

{2753097e-e3f3-4777-9274-

3f8578db9c29} 

I01 

 

Wkraczanie gatunków inwazyjnych tj. nawłocie przyczynia się do 

zmian w składzie gatunkowym, zubożenia łąki oraz zarastania 

J02.01 

Wykopanie rowu wzdłuż łąki i zasypanie fragmentu łąki gruntem z 

wykopu przyczyniło się do zmniejszenia powierzchni siedliska i 

wkraczania roślin inwazyjnych (nawłoci)  

{ef5accc8-e9a1-4996-9b6d-

cd66ff05b5e8} 

A03.03  
Brak koszenia powoduje zarastanie łąki oraz zmiany w strukturze 

płatów 

 B01 
Planowane zalesienie łąki mogłoby doprowadzić do zniszczenia 

siedliska przyrodniczego 

I01 

 

Wkraczanie gatunków inwazyjnych tj. nawłocie powoduje zmiany w 

strukturze płatów oraz zarastanie łąki 

K02 
Sukcesja – zarastanie łąki krzewami i drzewami przyczynia się do 

zmian w strukturze i funkcjach siedliska  
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{b1f27364-2c97-4576-9f94-

aadece003bd3} 

A03  

Zarastanie w wyniku nieregularnego koszenia, wkraczanie gatunków 

ekspansywnych, zaleganie nekromasy przyczyniają się do zmian w 

składzie gatunkowym i zaburzenia struktury siedliska 

G05  
Mechaniczne niszczenie runi powoduje zaburzenia struktury 

siedliska  

 A03.03 
Zaniechanie koszenia spowoduje sukcesję łąki i zaburzenia struktury 

i funkcji siedliska 

{a633e124-2022-454b-a00e-

c543da767af5} 

A03.03  
Brak koszenia i wkraczanie roślin inwazyjnych powoduje zarastanie 

łąki oraz zmiany w strukturze płatów 

 I01 
Wkraczanie gatunków inwazyjnych z łąk obok tj. nawłoci, co może 

spowodować zmiany w strukturze płatów oraz zarastanie łąki 

{bb7b1e8d-a26e-43fe-8d2c-

7d2a071a543d} 

A03.03  
Brak koszenia powoduje zarastanie łąki oraz zmiany w strukturze 

płatów 

 A02.03 
Zwiększanie powierzchni pól uprawnych może doprowadzić do 

zmniejszenia powierzchni  łąk 

{7122c8ac-b961-416b-9325-

edb316e74f80} 
A03  

Nieregularne koszenie, teren wokół porastają rośliny inwazyjne co 

przyczynia się do zarastania i zaburzeń w składzie gatunkowym, 

strukturze i funkcjach siedliska  

{7ef72fc0-182f-45a8-b1b8-

571178c09b9a} 
 A03 

Zaniechanie lub intensyfikacja koszenia może przyczynić się do 

zmian w składzie gatunkowym i zaburzeń struktury i funkcji 

siedliska, płat nie weryfikowany w ramach PZO, obniżona ocena 

ogólna z warstwy shp Świerkosz 2006 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

{e79ae5a4-2b49-47d3-83ce-

bcc7a0877346} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{e77578bb-1e44-4b1a-9fcb-

acde8c8a1618} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{9037c613-3a5a-4b97-b271-

6a6e219581fb} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{e0179604-c7ce-4694-bf5f-

9e5a7cf3a902} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{43ef9eaf-18ea-40d7-ba0d-

43d0db5d907e} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 
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{a27e8021-14e2-4579-8d44-

5d8cceb23415} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{e1cf00f3-c456-4b12-b44b-

103e97c336d2} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{9469038b-0a23-4dcb-a908-

4989af0e6de9} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{445a5de8-4485-4f67-921a-

949402b8f13c} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{18c8b38a-9f0c-435e-be5c-

4134e39067b1} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

{6c23d17f-66b3-4b2d-9743-

f2e3c42c4301} 
 G05.01 

Mechaniczne uszkodzenia roślinności mogą mieć wpływ na 

zmniejszenie powierzchni siedliska i powodować zaburzenia jego 

struktury 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

{0051c23c-2faf-4c45-9ca2-

1221ee2a1a22} 

A03.03 

 

Zarzucenie gospodarki kośnej lub kośno-pastwiskowej, nieusuwanie 

nekromasy powoduje zmiany struktury siedliska  A04.03 

I01 

Występowanie w otoczeniu gatunków inwazyjnych prowadzi do 

wkraczania ich w obręb łąki, a to skutkuje zaburzeniami składu 

gatunkowego i struktury siedliska  

 I01 
Wkraczanie roślin inwazyjnych może prowadzić do zaburzeń składu 

gatunkowego i struktury siedliska   

{b10d4acc-0fc3-4ed5-a0f5-

764cdf917628} 

A03  
Nieusuwanie nekromasy przyczynia się do wzrostu żyznosci 

siedliska i zaburzeń składu gatunkowego 

 A03.03 
Zaniechanie koszenia może powodować zarastanie i zaburzenia 

struktury siedliska  

{93ec7707-2d28-451f-90e7-

10fe03690448} 
 

A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i/ lub wypasu 

spowodowałyby zmiany w składzie gatunkowym i zaburzenia 

struktury siedliska  A04 

{2053f557-d6ff-4395-9a9a-

a09b8daf8bb7} 
 

A03.01 Zbyt intensywne koszenie i /lub intensywny wypas lub zaniechanie 

koszenia mogłyby spowodować zmiany w strukturze i funkcji 

siedliska 

A03.03 

A04.01 

{980d75b6-c72a-45ec-85a1-

308c9010b784} 
A03 A03.03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy, zaniechanie 

koszenia mogą przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji 
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siedliska 

{004ad847-30d4-418a-b07a-

07fe3ec42b12} 
A03 A03.03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy, zaniechanie 

koszenia mogą przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji 

siedliska 

{d6b2983a-7d8d-45f1-a541-

4e9450552ee8} 
A03 A03.03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy, zaniechanie 

koszenia mogą przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji 

siedliska 

{f97b281f-2552-4f32-980c-

dd84e329d7a9} 
A03 A03.03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy, zaniechanie 

koszenia mogą przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji 

siedliska 

{21537364-434f-4ca5-bc0c-

d3e775dd6efb} 
 

A03.01 Zbyt intensywne koszenie i /lub intensywny wypas lub zaniechanie 

koszenia mogłyby spowodować zmiany w strukturze i funkcji 

siedliska 

A03.03 

A04.01 

{8f60b681-b8d1-43a9-a0dc-

e68bebf45fe4} 
A03.03  

Zaniechanie koszenia prowadzi do zarastania łąki i zmian w składzie 

gatunkowycm, część łąki zniszczona po powodzi w 2010 r 

(naniesione osady) przez co zmniejszyła się powierzchnia siedliska 

{5f3eb3dd-1617-4d66-8c1d-

794282ad4722} 
 

A03 Zaniechanie koszenia i/lub wypasu mogło by doprowadzic do 

zarastania łąki i zmian w strukturze płatu, płat nie weryfikowany w 

ramach PZO, obniżona ocena ogólna z warstwy shp Świerkosz 2006 A04 

{786c8aa9-ff9a-41c2-93eb-

5b425c2b7de2} 
 

A03 Zaniechanie koszenia i/lub wypasu mogło by doprowadzic do 

zarastania łąki i zmian w strukturze płatu, obniżona ocena ogólna z 

warstwy shp Świerkosz 2006 A04 

{78032acc-7334-4c65-9e72-

8c1644d06950} 
 

A03 Zaniechanie koszenia i/lub wypasu mogło by doprowadzic do 

zarastania łąki i zmian w strukturze płatu, obniżona ocena ogólna z 

warstwy shp Świerkosz 2006 A04 

{50c1e240-c21c-4eaf-9757-

a00b6264e6b8} 

A03.01 
 

Zbyt intensywne koszenie i/lub wypasanie powoduje zubożenie 

gatunkowe płatów łąk A04.01 

{15edb1e5-4a84-4c53-bef7-

eae4ab69c504} 

A03.01 
 

Zbyt intensywne koszenie i/lub wypasanie powoduje zubożenie 

gatunkowe płatów łąk A04.01 

{ff58cbdb-3dbf-47cf-a39c-

37081e6c134c} 

A03.03 

 

Miejscami zarastanie w wyniku nieregularnego koszenia i/lub 

wypasu przyczyniają się do pogorszenia struktury i funkcji siedliska A04.03 

I01 
Wkraczanie gatunków inwazyjnych tj. nawłocie powoduje 

pogorszenie struktury i funkcji siedliska 

{fcb8a3ba-04ad-4aa3-a56c- A04.01  Zbyt wczesne rozpoczęcie wypasu powoduje zubożenie gatunkowe i 
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723951d9d5b5} niszczenie runi,  

G02 

Budowa ścieżki rowerowej przyczyniła się do zmniejszenia 

powierzchni siedliska, miejscami do zaburzeń struktury siedliska 

oraz wkraczania rdestowców 

{e0116ef6-a5bf-4fbb-9c18-

77debb690e6b} 

A03.03 

 

Miejscami zarastanie w wyniku nieregularnego koszenia i/lub 

wypasu przyczyniają się do pogorszenia struktury i funkcji siedliska A04.03 

I01 
Wkraczanie gatunków inwazyjnych tj. nawłocie powoduje 

zaburzenia składu gatunkowego oraz struktury siedliska 

 
A03.03 Całkowite zaniechanie koszenia i /lub wypasu doprowadzi do 

zarastania łąki i zmian struktury i funkcji A04.03 

{53f5cc68-b592-4e36-8f6f-

b03e9a2d17a5} 

A03.03 

 

Miejscami zarastanie w wyniku nieregularnego koszenia i/lub 

wypasu przyczyniają się do pogorszenia struktury i funkcji siedliska A04.03 

G02 
Wkraczanie gatunków inwazyjnych tj. nawłoci powoduje zaburzenia 

składu gatunkowego oraz struktury siedliska 

 I01 
Wkraczanie roślin inwazyjnych może prowadzić do zaburzeń składu 

gatunkowego i struktury siedliska   

{1e5e1c8c-7eb8-4b31-a23f-

2ffcb24069ed} 

A03.03 
 

Miejscami zarastanie w wyniku nieregularnego koszenia i/lub 

wypasu przyczyniają się do pogorszenia struktury i funkcji siedliska A04.03 

{37bc832c-1686-4490-a362-

8b231251752c} 

A03  

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy, zaniechanie 

koszenia mogą przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji 

siedliska 

 A03.03 zaniechanie koszenia może doprowadzić do sukcesji i zarastania łąk 

{6efe5e78-fa90-48ee-997e-

514638576925} 
 A03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy, zaniechanie 

koszenia mogą przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji 

siedliska 

{776c00cb-84fb-482a-b1be-

85042c52be4a} 
A03  

Nieregularne koszenie, miejscami zbyt intensywne a miejscami za 

rzadko przyczynia się do pogarszania struktury i funkcji siedliska 

{6925ca1e-0d34-4662-85b9-

b855c248ded1} 
A03  

Nieregularne koszenie, miejscami zbyt intensywne a miejscami za 

rzadko przyczynia się do pogarszania struktury i funkcji siedliska 

{28c1cf4d-e91b-4409-af3e-

8f5dba55bc5f} 
A03  

Nieregularne koszenie, miejscami zbyt intensywne a miejscami za 

rzadko przyczynia się do pogarszania struktury i funkcji siedliska 

{f7aea47a-72c7-40a8-877d-

400bf9519155} 
A03.03  

Miejscami zarastanie w wyniku zaniechania koszenia i/lub wypasu 

przyczyniają się do pogorszenia struktury i funkcji siedliska 
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{cf3dc600-d09f-4bf9-bdd2-

3b3361b6644e} 
 A03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy może przyczynić się 

do pogorszenia struktury i funkcji siedliska 

{9ee3b083-e012-461d-9b9c-

e1ca30a1684d} 
 A03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy może przyczynić się 

do pogorszenia struktury i funkcji siedliska 

{643096cc-e142-45bc-9866-

f631caf0549c} 
 A03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy może przyczynić się 

do pogorszenia struktury i funkcji siedliska 

{0ed044aa-e56d-4f36-9df9-

2738f0f7195d} 
 A03 

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy może przyczynić się 

do pogorszenia struktury i funkcji siedliska 

{f59b01da-8b2b-4fde-8f0d-

52f80bdbaeed} 
A03  

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy przyczynia się do 

pogorszenia struktury i funkcji siedliska 

{10bdb0db-2bdc-45fe-8a1f-

244430fb7827} 
 

A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i/ lub wypasu może 

przyczynić się do pogorszenia struktury i funkcji siedliska, płat nie 

weryfikowany w ramach PZO, obniżona ocena ogólna z warstwy shp 

Świerkosz 2006 
A04 

{82cf1f1e-82ab-429b-875d-

bd354328873c} 
A03  

Nieregularne koszenie, nieusuwanie nekromasy przyczynia się do 

pogorszenia struktury i funkcji siedliska 

9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagenion) 

{785b0c57-157b-422a-a432-

c4e5eabdb314} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu w połączeniu z niedostosowanym typem rębni nie 

sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach obserwuje się zbyt małe 

zasoby martwego drewna. 

{6f4f52f5-73b5-4444-b1a0-

c8d6433e25b4} 
 J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu w połączeniu z niedostosowanym typem rębni nie 

sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach obserwuje się zbyt małe 

zasoby martwego drewna. 

{24ecbe48-3292-4a0d-899f-

84fe8f77bc35} 
 J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu w połączeniu z niedostosowanym typem rębni nie 

sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach obserwuje się zbyt małe 

zasoby martwego drewna. 

9130 Żyzne buczyny  

(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

{42485fbc-22aa-49a6-8fb4-

019196d7be62} 
 J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{689f856b-0e09-4d3d-80c7-

93e0129949ad} 
 J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 
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typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{828aab38-0675-4fdd-b9d7-

8e93a3177186} 
 J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{eae622cb-41e1-4e53-96d0-

cdd5d5e3f91d} 
 J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum) 

{263307ca-814e-47c3-85d3-

e3ec71d2dbd9} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{fc90e2c7-7a08-44d2-bf3c-

611549b09d36} 

J03.01 

 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. W drzewostanie 

gatunki obce geograficznie 

J03.01 

{cb26dea4-945a-489a-86b2-

fdd3a5a8ca3d} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{fe94499a-3cdf-43f8-a138-

edf3361221b1} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście,  

{ee2ee43f-224f-463b-bdca-

511eff268f20} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{a8267347-d5c5-4549-b5b4-

2857ab321585} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{dddc0bbc-f940-4d85-a5a5-

d7b3f5eb2bb9} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 
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typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{93074031-eb1a-4842-85cf-

0affbcd19a8e} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{7ae9692b-2f08-4532-b225-

5169c180cc90} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{dc54b68a-e419-4780-845c-

fb9e2a6fe49d} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście,  

{0f79df97-9c15-4b05-acc6-

89a85173dc71} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{68fb2c9b-75c1-47d6-b202-

150446ab390b} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{f643b0fb-2a17-49c1-aacc-

e696cd10b613} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście,  

{0d6eaafd-517b-406a-8dc1-

12cd2f999de0} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{82369410-67ca-477c-939f-

12199ddd814d} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście,  

{eacf1895-97fc-4067-ae1c-

c96624819226} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 
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typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{0db58f44-9b02-48d5-9a14-

5bd7eaba5d37} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{fba710cf-6e0a-4f53-bd2d-

b24ce2884432} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{06c0b6d6-087f-47f5-8303-

c85053b32745} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście,  

{1fdde998-1d53-44f0-be65-

c8269884eb3b} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{3f374f74-ab36-47b0-b2be-

63f5d5cbdeed} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{d66022a7-e374-40bd-81f3-

6f974e03d1ec} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{7e2654ab-83df-428b-b4f6-

8e03f640ad2c} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście,  

{6a89812e-83d0-41b8-84ee-

c8af06d3973e} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{18ee21a8-68e5-41c6-860a-

e4f562d22114} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 
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obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{1ac9f2f3-7527-43fd-9c73-

9f284a303b56} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{7cd24ea4-dd4b-4ddd-902c-

8ed89db853b2} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście 

{499b27d0-04db-42bd-ba57-

814eb7f84d6c} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{cda9b234-4e20-46ad-a80b-

deb0f9664197} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{ac5c9a3a-e08c-4fd7-ae00-

5ed207cae96d} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa przy drodze z widoczną 

ingerencją człowieka, brak możliwości zaproponowania 

adekwatnych i możliwych do realizacji działań ochronnych 

{78e729dc-86e0-4932-9d57-

a5601c51949c} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa przy drodze z widoczną 

ingerencją człowieka, brak możliwości zaproponowania 

adekwatnych i możliwych do realizacji działań ochronnych 

{e2199035-9dcf-4dcf-8d03-

99e9fe303c32} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy łąkami, mała 

powierzchnia płatu, fragmentacja, brak możliwości zaproponowania 

adekwatnych i możliwych do realizacji działań ochronnych 

{1ebdbbfd-bc6e-4884-99a7-

7b830d52eb48} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy łąkami, mała 

powierzchnia płatu, fragmentacja, brak możliwości zaproponowania 

adekwatnych i możliwych do realizacji działań ochronnych 

{dac73977-5582-46fd-bd5c-

d33938788850} 
G05  

Niewielki płat siedliska przy szosie, izolacja, brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych 

{3c2ae554-f797-4dfb-b511-

899923af5201} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy polami uprawnymi 

a terenami łąkowymi, brak możliwości zaproponowania 

adekwatnych i możliwych do realizacji działań ochronnych 

{90f969d3-d2a9-44f4-b391-

b3da1809dc2c} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy polami uprawnymi 

a terenami łąkowymi z widocznymi śladami ingerencji człowieka, 
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brak możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do 

realizacji działań ochronnych 

J03.01 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{35328289-9d8e-4951-a06e-

f5a85e101cf3} 

G05 

 

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy polami uprawnymi 

a terenami łąkowymi z widocznymi śladami ingerencji człowieka, 

brak możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do 

realizacji działań ochronnych 

J03.01 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{cf82655a-95f9-47e5-a575-

cfcced360b5d} 

G05 

 

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy polami uprawnymi 

a terenami łąkowymi z widocznymi śladami ingerencji człowieka, 

brak możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do 

realizacji działań ochronnych 

J03.01 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{7fb9c4fb-84a6-4a30-a283-

c34f15be4325} 

J03.01 

 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., znaczny udział 

buka w podroście 

J03.01 
W drzewostanie występuje gatunek obcy geograficznie – Quercus 

rubra 

{a04aee23-a6f0-4439-967f-

4e1e842f8158} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{9a4cf3d5-687b-4aea-9060-

6edb29b9f178} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{d59c14b7-c34a-4025-80d7- G05  Płat siedliska w postaci wąskiego pasa pomiędzy terenami łąkowymi, 
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799ff8e452a3} brak możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do 

realizacji działań ochronnych 

{0a52f98d-b8d7-4f81-82b8-

4a4655002532} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa wzdłuż drogi, brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych 

{53e07303-5749-44bc-b66e-

22541e692faf} 
E01  

Z uwagi na proces rozwoju miasta część siedliska znajduje się w 

terenach przeznaczonych pod zabudowę. Możliwe zachowanie części 

siedliska jako zieleni osiedlowej. 

{d7547b42-f503-4850-a368-

fb526ed8ddbf} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., mały izolowany 

płat pomiędzy polami i nieużytkami 

{7c968d40-1e4c-4df1-bad0-

6d35cbe29118} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., mały izolowany 

płat pomiędzy polami i nieużytkami 

{6fa0684a-715c-4677-8e98-

c47a340cb383} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., mały izolowany 

płat pomiędzy polami i nieużytkami 

{db7255be-6821-40c1-afc0-

162846fbe511} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna., mały izolowany 

płat pomiędzy polami i nieużytkami 

{ef45bd3c-c43f-4c98-b5ca-

43c887eaec0f} 
G05  

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa wzdłuż drogi, brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych 

{29f66608-d034-433b-ab62-

ff15a1d8224f} 

G05 

 

Płat siedliska w postaci wąskiego pasa wzdłuż drogi, brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych 

J03.01 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 
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{6bb2cb80-f503-4e58-9cf1-

1794dcc77211} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio plathyphyllis- 

Acerion pseudoplatani) 

{321ffe01-5871-4eac-ba0e-

acd5f5025909} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{88b0c9ac-9ada-4da1-b3e4-

14da931cde87} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{f39ef618-76a0-4a96-8893-

c56ffff75c05} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae,  

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

{605f6841-2115-4aee-8dff-

fabf6d7246a7} 
 

G05.01 

Płaty siedliska położone na terenach wodonośnych Zgorzelca mogą 

być usuwane lub uszkadzane, co może powodować zaburzenia 

parametrów siedliska i pogorszenie jego stanu. 

J02.05 

Płaty siedliska położone na terenach wodonośnych Zgorzelca mogą 

podlegać zmianom stosunków wodnych wynikających z 

funkcjonowania zakładu. 

{c6b9073f-0c25-44a1-b5d9-

66324dfc4ccb} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{063bcfb2-e919-4c51-b824-

43722fb27038} 

B02.02 

 

Zaplanowana w obowiązującym planie urządzania lasu rębnia w 

części płatów siedliska przyczyni się do dalszej jego degeneracji. 

Stan siedliska wymaga szczegółowego rozpoznania i uzupełnienia 

wiedzy. 

J03.01 

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 

{0f1f70a2-e2a5-484c-9e56-

070669123aba} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. 
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{2e023cd8-b2c6-4067-9832-

c4d72df4ccb6} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. W płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna. Zaplanowana w 

obowiązującym planie urządzania lasu rębnia w części płatów 

siedliska przyczyni się do dalszej jego degeneracji. Stan siedliska 

wymaga szczegółowego rozpoznania i uzupełnienia wiedzy. 

{3e44c607-c1bf-468b-9345-

d585cc0a12ed} 
J03.01  

Zaburzona struktura i funkcja siedliska na skutek występowania 

gatunków drzew niewłaściwych dla siedliska, ustalony gospodarczy 

typ drzewostanu nie sprzyja zachowaniu siedliska. 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{0ee99f67-ad95-4059-8cd3-

413a950b2bb3} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

A04.01 
Wypas intensywny - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, 

będącego rośliną żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemica na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{1e4c5174-17b8-4613-8bdd-

728ec37b4a41} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 
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wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 
Modyfikowanie funkcjonowania wód – możliwe osuszanie siedliska 

modraszków 

J02.05.03 
Modyfikowanie akwenów wód stojących - budowa stawów rybnych 

na siedliskach modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{3a9451f7-a94e-4bb4-80a2-

aef718013f89} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{470fafea-6bcd-4fe4-bf24-

416c0bd8a674} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 
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A04.01 
Wypas intensywny - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, 

będącego rośliną żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{47f8df57-e811-46d7-9e84-

5a2e04cd2e3f} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{5ec2fd2b-c8d3-4c16-a573-

558182bd4bc6} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 
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B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{6e544469-5d85-47d1-9b21-

dd4644043a1b} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{73729286-30ec-4c0e-a91e-

d5c1962e860a} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 
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J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{796a80c6-70f9-4d4c-ac52-

9b0d2836389f} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

D01.01 
Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zmniejszenie powierzchni 

siedliska modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{7c8ae29f-2e8b-4323-958e-

61db991ee53d} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{7dbb6040-3121-401c-9e97-

94b6f4028160} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zmniejszenie powierzchni 
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siedliska modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{7f86ff07-83d4-4d59-935c-

b24c2b4e78e2} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

G05.01 
Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie - pogarszanie stanu siedliska 

modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05.03 
Modyfikowanie akwenów wód stojących - budowa stawów rybnych 

na siedliskach modraszków 
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6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{866afc74-8da7-4690-ac5f-

bdd621efbe51} 
 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{8d7f67fd-a321-40cb-9d55-

05ec40a42090} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{93f1896a-e8e9-4d8e-a9eb-

fc7d5944e5e9} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

D01.01 
Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zmniejszenie powierzchni 

siedliska modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
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6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{b470ca52-866c-4516-ac63-

a10387991c7c} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{b5744195-0023-4add-a922-

6924aeccdc22} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{b62df792-5986-4873-bcfc-

7d075bcc0a9c} 
 A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{bd23e435-66c1-423c-8309-

e3db5fc14076} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{eebe6466-4a65-42d0-bab9-

1fa1b40d4ef8} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{f7f61dd5-c716-4b4d-8ccb-

fbbc948f3fd5} 
 A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Nierodzime gatunki zaborcze (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{fa5bea2f-924f-4c60-a1e0-

8e935d42534e} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) -ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

{89bd3356-cd67-438d-910d-

842f095b605d} 

A03.01 

 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

A04.01 
Wypas intensywny - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, 

będącego rośliną żywicielską modraszków 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{239f115a-9b79-497f-8dfb-

4202193c04c1} 

I01  

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie roślin żywicielskich czerwończyka, 

zmniejszenie powierzchni siedliska 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{7f03ffd5-e33c-4617-a341-

fbd2f0b653f6} 

I01  

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie roślin żywicielskich czerwończyka, 

zmniejszenie powierzchni siedliska 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{93b3063b-2c4d-428f-8ad6-

4e07899b6087} 

A02  

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie - pogorszenie stanu siedliska gatunku, 

ustępowanie rośliny żywicielskiej i roślin pokarmowych) 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{b3ce0cbf-8e44-4ee6-ba1f-

f8edaee0b281} 

A02  

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie - pogorszenie stanu siedliska gatunku, 

ustępowanie rośliny żywicielskiej i roślin pokarmowych) 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

 J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{da83ad1b-0244-4a19-9b7d-

e82fbc219429} 

I01  

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie roślin żywicielskich czerwończyka, 

zmniejszenie powierzchni siedliska 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{e7f45ec1-1471-42c7-8887-

69d71aefb0a0} 

A02  

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie - pogorszenie stanu siedliska gatunku, 

ustępowanie rośliny żywicielskiej i roślin pokarmowych) 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

{e8092475-125d-4de6-bbb0-

793dab345322} 

I01  

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie roślin żywicielskich czerwończyka, 

zmniejszenie powierzchni siedliska 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

czerwończyka 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - zajmowanie i osuszanie 

siedliska czerwończyka 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous  

{0b4e88e0-1867-46d9-9a31-

90a5a2650769} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{117b37ed-dc14-4160-b942-

28e2a7a91348} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{12da7f86-d893-44f1-83b7-

4c357af451c6} 

K02  

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{16625ae5-5334-4d27-a64f-

9a372af81ab9} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie - pogarszanie stanu siedliska 
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modraszków  

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05.03 
Modyfikowanie akwenów wód stojących - budowa stawów rybnych 

na siedliskach modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{171e6b00-04a2-4b52-b269-

1e8f6cc86f68} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{1831e003-85dd-4a0e-bb65-

e42108a2cb17} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{19ddc8e3-96ed-4cea-9194-

39c0f2c8a0e1} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{20f49f5d-425f-4309-8405-

a6b25358582a} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{231af78b-9e87-44a3-a359-

24c077e97334} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{23cd8c9d-42b9-4fca-8455-

dc2c97763617} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

D01.01 

Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zmniejszenie powierzchni 

siedliska modraszków, wkraczanie roślin inwazyjnych wzdłuż 

ścieżki 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{2ce99b91-a767-4cc1-b069-

ac6a42f22a52} 

K02  

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

J02.05.03 
Modyfikowanie akwenów wód stojących - budowa stawów rybnych 

na siedliskach modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{4c50b054-6e88-4445-a508-

49e8498b196a} 

I01  

Obce gatunki inwazyjne e (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02  

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{6d95e5e9-221a-4626-aa7c-

91abf1f169fa} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{7072aa11-d156-4749-ad04-

dc6a5d69e299} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{70bba240-6add-4590-a9fa-

fad3a0eadc7f} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{737c1b66-2a29-421e-9ecf-

a39df705460d} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{9d7e59e9-23c4-42ae-b51b-

52642180e71d} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{a4569079-49a5-4b34-86f5-

738934cffd20} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{a9edc19b-0b7c-4906-9aa1-

67460bc7fc89} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

D01.01 

Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zmniejszenie powierzchni 

siedliska modraszków, wkraczanie roślin inwazyjnych wzdłuż 

ścieżki 

K02 

 Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{aaa0924f-456b-4f76-bac0-

5affdab7e1be} 
 A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

220 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{aaa9f95e-6eaa-44e1-bf36-

ec22fb7a6da3} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{b4ec1461-ee6e-4d4f-be1b-

516e68ef6cff} 

K02  

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05  Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{b7c9a17e-3f1a-4229-a59d-

894bf7749533} 
 

I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05  Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{bd8d4b6d-50d5-4631-9d13-

67ad4c3aefd7} 

I01 

 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{cc0945dc-1ae4-4f89-9336-

21f383466de1} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05  Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{d8d47a99-011f-4c5e-a11e-

f5887f6a008d} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{da0ef550-d3ff-41bc-a131-

ddad2db21986} 
I01  

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 
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K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05  Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{e44890e0-1da7-437a-8d48-

bb62da6a5806} 

A03.01 

 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

D01.01 

 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe - zmniejszenie powierzchni 

siedliska modraszków, wkraczanie roślin inwazyjnych wzdłuż 

ścieżki 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

 
B01 

Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05  Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{e9044b26-cd61-42a2-bedc-

2397b7995de2} 

A02 

 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 

A04.01 
Wypas intensywny - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, 

będącego rośliną żywicielską modraszków 

 B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

{ec2a088a-12fa-4a25-9c91-

032318760481} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy (intensyfikacja użytkowania łąk, 

nawożenie, podsiewanie) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z 

łąki, będącego rośliną żywicielską modraszków 

A03.01 

Intensywne koszenie lub intensyfikacja (zbyt częste koszenie łąk) - 

ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną 

żywicielską modraszków 
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I01 

Obce gatunki inwazyjne (rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych m.in. niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, nawłoci późnej Solidago gigantea, rdestowca  

ostrokończystego Reynoutria japonica, rdestowca pośredniego 

Reynoutria bohemic na skutek rezygnacji z użytkowania kośnego i 

wypasu) - ustępowanie krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego 

rośliną żywicielską modraszków 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i 

krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) -ustępowanie 

krwiściągu lekarskiego z łąki, będącego rośliną żywicielską 

modraszków 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie powierzchni siedliska 

modraszków 

J02.05  Modyfikowanie funkcjonowania wód - osuszanie siedliska gatunku 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{7e0ac50d-afb7-44f7-a199-

87fe1c1deb18} 

K01.02 

 

Zbiornik jest zamulony i w dłuższej perspektywie czasowej grozi mu 

całkowite wyschnięcie. W dodatku otoczony z wszystkich stron jest 

drzewami - zbyt duże zacienienie nie wpływa pozytywnie na jakość 

siedliska rozrodczego traszki grzebieniastej. 
K01.03 

D01.02 

W pobliżu zbiornika przebiega droga asfaltowa prowadząca ze 

Zgorzelca do Radomierzyc o bardzo dużym natężeniu ruchu 

pojazdów, zlokalizowana kilkadziesiąt metrów od stanowiska. 

Podczas okresów migracji zapewne dochodzi do rozjeżdżania 

migrujących traszek grzebieniastych do i ze stawu przez samochody. 

Skala zjawiska - ze względu na wysokie natężenie ruchu pojazdów - 

może być duża. 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{082e7a5b-6b04-403f-9d06-

6d50028e8c3d} 

D01.02  

W pobliżu zbiornika przebiega droga asfaltowa prowadząca ze 

Zgorzelca do Radomierzyc o bardzo dużym natężeniu ruchu 

pojazdów, zlokalizowana przy zbiorniku rozrodczym. Podczas 

okresów migracji zapewne dochodzi do rozjeżdżania migrujących 

traszek grzebieniastych do i ze stawu przez samochody. Skala 

zjawiska - ze względu na wysokie natężenie ruchu pojazdów - może 

być duża.  

 F02.03 

Wędkarstwo - obecnie zbiornik nie jest intensywnie użytkowany 

przez wędkarzy. W przypadku zarybienia zbiornika w celach 

wędkarskich, może dojść do ustąpienia traszki grzebieniastej ze 

stanowiska. Ryby stanowią konkurencję dla traszek, często również 

wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim czasie przyczyniają się do 

ustąpienia traszek z konkretnego stanowiska.  
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1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{337e091d-6592-4661-b891-

f61399ce0bb2} 

D01.02 

 

W pobliżu stawu przebiega droga asfaltowa prowadząca ze 

Zgorzelca do Radomierzyc o bardzo dużym natężeniu ruchu 

pojazdów, zlokalizowana przy samym zbiorniku rozrodczym. 

Podczas okresów migracji zapewne dochodzi do rozjeżdżania 

migrujących traszek grzebieniastych do i ze stawu przez samochody. 

Skala zjawiska - ze względu na wysokie natężenie ruchu pojazdów - 

może być duża.  

F01.01 

Stanowisko obecnie jest stawem hodowlanym, w którym hodowla 

ryb nie ma intensywnego charakteru (około 70% stawu zarośnięte 

jest roślinnością szuwarową). Możliwa intensyfikacja hodowli ryb w 

stawie. Duża obsada ryb spowoduje wzrost drapieżnictwa ryb na 

płazach i kijankach, zanieczyszczenie wody i po pewnym czasie 

może doprowadzić do ustąpienia płazów ze zbiornika.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{c8848e0d-4eaf-4c6d-a074-

1f347d3c28e7} 
 F01.01 

Akwakultura Morska i Słodkowodna; Intensywna Hodowla Ryb, 

Intensyfikacja - Zagrożeniem może być próba wykorzystywania 

zbiornika do celów wędkarskich. W przypadku zarybienia zbiornika 

w celach wędkarskich może dojść do ustąpienia traszki 

grzebieniastej ze stanowiska. Ryby stanowią konkurencję dla traszek, 

często również wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim czasie 

przyczyniają się do ustąpienia traszek z konkretnego stanowiska.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{5992c292-d97a-49eb-ab26-

e1ac26dc4039} 
 F02.03 

Wędkarstwo - zagrożeniem może być próba wykorzystywania 

zbiornika do celów wędkarskich. W przypadku zarybienia zbiornika 

w celach wędkarskich może dojść do ustąpienia traszki 

grzebieniastej ze stanowiska. Ryby stanowią konkurencję dla traszek, 

często również wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim czasie 

przyczyniają się do ustąpienia traszek z konkretnego stanowiska.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{b859da01-b8d1-4657-bbee-

412cf45c2be8} 
 

K01.02 Zbiornik jest zamulony i w dłuższej perspektywie czasowej grozi mu 

całkowite wyschnięcie. Poza tym od strony skarpy doliny rzecznej 

doszło do składowania ziemi i odpadów (gruz) przy zbiorniku 

wodnym i w ten sposób do niewielkiego, częściowego zasypania 

zbiornika wodnego.  

K01.03 

H07 
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1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{a629b800-1f62-4557-b98e-

bd51af49eefc} 
 F02.03 

Wędkarstwo - zagrożeniem może być próba wykorzystywania 

starorzecza do celów wędkarskich. Obecnie w starorzeczu występują 

ryby, które najprawdopodobniej w naturalny sposób zasiedliły 

starorzecze (np. podczas powodzi). W przypadku dodatkowego 

zarybienia zbiornika w celach wędkarskich, może dojść do ustąpienia 

traszki grzebieniastej ze stanowiska. Ryby stanowią konkurencję dla 

traszek, często również wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim 

czasie przyczyniają się do ustąpienia traszek z konkretnego 

stanowiska 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{d5bbf5dc-d554-47f7-a4f4-

a9a5e7e2b06f} 
 F02.03 

Wędkarstwo - zagrożeniem może być próba wykorzystywania 

starorzecza do celów wędkarskich. Obecnie w starorzeczu występują 

ryby, które najprawdopodobniej w naturalny sposób zasiedliły 

starorzecze (np. podczas powodzi). W przypadku dodatkowego 

zarybienia zbiornika w celach wędkarskich, może dojść do ustąpienia 

traszki grzebieniastej ze stanowiska. Ryby stanowią konkurencję dla 

traszek, często również wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim 

czasie przyczyniają się do ustąpienia traszek z konkretnego 

stanowiska.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{9f2e02d1-6da2-4067-beca-

8bab0a5caaf0} 
 F02.03 

Wędkarstwo - zagrożeniem może być próba wykorzystywania 

starorzecza do celów wędkarskich. Obecnie w starorzeczu występują 

ryby, które najprawdopodobniej w naturalny sposób zasiedliły 

starorzecze (np. podczas powodzi). W przypadku dodatkowego 

zarybienia zbiornika w celach wędkarskich, może dojść do ustąpienia 

traszki grzebieniastej ze stanowiska. Ryby stanowią konkurencję dla 

traszek, często również wyjadają jaja i larwy traszek i w krótkim 

czasie przyczyniają się do ustąpienia traszek z konkretnego 

stanowiska 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{36c03994-f1f5-4a84-afef-

a630df58762a} 
H07  

Inne formy zanieczyszczeń - obok zbiornika wodnego powstało 

dzikie wysypisko śmieci. Składowane są tu miedzy innymi części 

samochodowe. Składowisko grozi zanieczyszczeniem wody i 

skażeniem gleby.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{bfc30ff7-a58f-4460-b6c4-

b72d514ac100} 
 F01.01 

Akwakultura Morska i Słodkowodna; Intensywna Hodowla Ryb, 

Intensyfikacja - Zmiana sposobu użytkowania - Stanowisko obecnie 

jest nieużytkowanym i zarastającym stawem hodowlanym. 

Prawdopodobna jest próba przywrócenia hodowli ryb w tym miejscu. 

Hodowla ryb spowoduje wzrost drapieżnictwa na płazach i 

kijankach, zanieczyszczenie wody i po pewnym czasie może 

doprowadzić do ustąpienia płazów ze zbiornika.  
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1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{3c851a0d-3a87-493c-a070-

8aa2ab049359} 
 F01.01 

Akwakultura Morska i Słodkowodna; Intensywna Hodowla Ryb, 

Intensyfikacja - Zmiana sposobu użytkowania - Stanowisko obecnie 

jest nieużytkowanym i zarastającym stawem hodowlanym. 

Prawdopodobna jest próba przywrócenia hodowli ryb w tym miejscu. 

Hodowla ryb spowoduje wzrost drapieżnictwa na płazach i 

kijankach, zanieczyszczenie wody i po pewnym czasie może 

doprowadzić do ustąpienia płazów ze zbiornika.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{36abfbfc-3625-4937-818b-

cb7623460731} 

F01.01  Akwakultura Morska i Słodkowodna; Intensywna Hodowla Ryb, 

Intensyfikacja - Zmiana sposobu użytkowania - Stanowisko obecnie 

jest stawem hodowlanym, w którym hodowla ryb nie ma 

intensywnego charakteru  Możliwa intensyfikacja hodowli ryb w 

stawie. Duża obsada ryb spowoduje wzrost drapieżnictwa ryb na 

płazach i kijankach, zanieczyszczenie wody i po pewnym czasie 

może doprowadzić do ustąpienia płazów ze zbiornika.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  
 F01.01 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{37987d46-d211-4e17-9d8e-

837711101b99} 
 F02.03 

Wędkarstwo - Zbiornik jest użytkowany przez wędkarzy. Ryby 

stanowią konkurencję dla traszek, często również wyjadają jaja i 

larwy traszek. Traszka grzebieniasta nie została stwierdzona na 

stanowisku.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{b4eb1377-f774-4675-b26d-

17c11c0da982} 
F02.03  

Wędkarstwo - Zbiornik jest użytkowany przez wędkarzy. Ryby 

stanowią konkurencję dla traszek, często również wyjadają jaja i 

larwy traszek. Traszka grzebieniasta nie została stwierdzona na 

stanowisku.  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{fad3cddd-8546-40c8-bfb3-

33daf979c44c} 

F02.03 

 

Wędkarstwo, Akwakultura Morska i Słodkowodna; Intensywna 

Hodowla Ryb, Intensyfikacja - Zbiornik najprawdopodobniej został 

zarybiony albo w celach hodowlanych albo wędkarskich. Ryby 

stanowią konkurencję dla traszek, często również wyjadają jaja i 

larwy traszek. Traszka grzebieniasta nie została stwierdzona na 

stanowisku.  F01.01 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

{0fe9983c-38dc-459e-ba1b-

82f9e6c988cb} 
 F02.03 

Wędkarstwo - Zbiornik jest użytkowany przez wędkarzy. Możliwe, 

że zbiornik jest zarybiany. Ryby stanowią konkurencję dla traszek, 

często również wyjadają jaja i larwy traszek. Traszka grzebieniasta 

nie została stwierdzona na stanowisku.  
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1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

{4bfe8faf-0b4d-4976-9401-

dad1905fadd9} 
 F02.03 

Zmiana sposobu użytkowania - wędkarstwo. Zagrożeniem może być 

próba wykorzystywania starorzecza do celów wędkarskich. Obecnie 

w starorzeczu występują ryby, które najprawdopodobniej w 

naturalny sposób zasiedliły starorzecze (np. podczas powodzi). W 

przypadku dodatkowego zarybienia zbiornika w celach wędkarskich, 

może dojść do ustąpienia traszki grzebieniastej ze stanowiska. Ryby 

stanowią konkurencję dla traszek, często również wyjadają jaja i 

larwy traszek i w krótkim czasie przyczyniają się do ustąpienia 

traszek z konkretnego stanowiska. 

1355 Wydra Lutra lutra 
{0E8B1B33-C4C0-4B05-B958-

6DE4A3D17EE9} 

D01.02 

G01.03 

G05.11 

J03.02.01 

Drogi, autostrady, mosty, wiadukty, pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych, pojazdy 

zmotoryzowane, śmierć lub uraz w wyniku kolizji, rozproszone 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych w powodu ścieków z 

gospodarstw domowych, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

i zmiana przebiegu koryt rzecznych, zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska, antropogeniczne zmniejszenie spójności 

siedlisk, zmniejszenie migracji / bariery dla migracji  

D01.04 

H01.08 

J02.03 

J03.01 

J03.02 

 
J02.05.05 Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, chwytanie, trucie, 

kłusownictwo, powódź (procesy naturalne) - pogorszenie stanu 

siedliska, zabijanie osobników.  F03.02.03 

1355 Wydra Lutra lutra 
{78360876-6A07-4A8E-B627-

E0CBB13EF685} 

 
J02.01.03 

G01 

Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych, - Sport i różne formy czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w plenerze, wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek - pogarszanie stanu i zmniejszanie 

powierzchni siedlisk 

 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo, odpadki i odpady stałe, powódź 

(procesy naturalne), przesunięcie i zmiana siedlisk, wyschnięcie, 

eutrofizacja (naturalna) H01 

1355 Wydra Lutra lutra 
{0516EF61-2C1D-456D-BB98-

391ED10D0454} 

G05.11 

J02.05 

J02.01.03 

J02.05.05 

Drogi, autostrady, mosty, wiadukty, pojazdy zmotoryzowane, śmierć 

lub uraz w wyniku kolizji , wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek, Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy, zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska, zmniejszenie migracji / bariery dla migracji,  

J02.03 

J03.01 

D01.04 

D01.02 

 E03.01 
Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych, powódź (procesy naturalne),  
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L08 

1355 Wydra Lutra lutra 
{1BBF3829-5B19-4C20-882F-

B77563CA0E48} 

D01.02 

 

Drogi, autostrady, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy, zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska, zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, przesunięcie i 

zmiana siedlisk  

J02.03 

J02.05.05 

J03.01 

J03.02.01 

 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek, 

chwytanie, trucie, kłusownictwo, sport i różne formy wypoczynku 

rekreacji, uprawiane  w plenerze, powódź (procesy naturalne), 

niemotorowe sporty wodne, zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie- ogólnie, powódź (procesy naturalne), przesunięcie i 

zmiana siedlisk  

F03.02.03 

G01 

G01.01.02 

J02.01 

1355 Wydra Lutra lutra 
{2B576BBB-115D-40EE-A048-

A1AC2D1772BA} 

H01 

G01 

Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych, Sport i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze, wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, 

bagien lub torfianek,  
J02.01.03 

 
F03.02.01 Chwytanie, trucie, kłusownictwo, odpadki i odpady stałe, powódź 

(procesy naturalne), przesunięcie i zmiana siedlisk, wyschnięcie, 

eutrofizacja (naturalna). H01 

1355 Wydra Lutra lutra 
{9F536870-8CB4-42F7-94DE-

259AE3BA76A4} 

D01.02 

G01.03 

Drogi, autostrady,  drogi kolejowe,  mosty, wiadukty , pojazdy 

zmotoryzowane, śmierć lub uraz w wyniku kolizji , niewielkie 

projekty hydroenergetyczne, jazy, zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska, zmniejszenie migracji / bariery dla 

migracji,  

D01.04 

 

G01.01.02 Nie motorowe sporty wodne, rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych w powodu ścieków z gospodarstw domowych, 

powódź (procesy naturalne), regulowanie (prostowanie) koryt , 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych. 
H01 

J02.03 

1355 Wydra Lutra lutra {394D7CF5-2561-4708-8D57- D01.02  Drogi, autostrady, niewłaściwie realizowane działania ochronne lub 
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115EF50C8CBD} G05.11 ich brak, śmierć lub uraz w wyniku kolizji 

wyschnięcie, eutrofizacja (naturalna), niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy, zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska, zmniejszenie migracji / bariery dla migracji 

J02.05.05 

J03.01 

J03.02.01 

 

H01 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych), zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie- 

ogólnie, chwytanie, trucie, kłusownictwo, kontrola drapieżników 
J02.02.01 

F03.02.03 

1355 Wydra Lutra lutra 
{77E9FD3E-3274-4B79-8084-

D33B3D5FD613} 

D01.02 

G01.03 

Drogi, autostrady, drogi kolejowe, mosty, wiadukty, pojazdy 

zmotoryzowane, śmierć lub uraz w wyniku kolizji, niewielkie 

projekty hydroenergetyczne, jazy. 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji,  

D01.04 

J02.05.05 

J03.01 

J03.02.01 

 

G01.01.02 
Nie motorowe sporty wodne,  rozproszone zanieczyszczenie  

wód powierzchniowych w powodu ścieków z gospodarstw 

domowych, powódź (procesy naturalne 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych H01 

J02.03 

1355 Wydra Lutra lutra 
{73BCB408-A3FA-4989-90C9-

33404263CB7F} 

D01.02 

G01.03 

Drogi, autostrady, drogi kolejowe, pojazdy zmotoryzowane, śmierć 

lub uraz w wyniku kolizji  

 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych, niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy. 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji, rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych 

D01.04 

J02.03 

H01 

 
G01.01.02 

Nie motorowe sporty wodne 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych, pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych  

rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych w powodu 

ścieków z gospodarstw domowych, 

powódź (procesy naturalne) H01 
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1355 Wydra Lutra lutra 
{1E9FEE16-39F4-4710-82FB-

291AD8E1CC58} 

D01.02 

G01.03 

Drogi, autostrady, drogi kolejowe, mosty, wiadukty, pojazdy 

zmotoryzowane 

śmierć lub uraz w wyniku kolizji, – rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych w powodu ścieków z gospodarstw 

domowych 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych, niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy. 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

   

D01.04 

J02.03 

J03.01 

 
G01.01.02 

Nie motorowe sporty wodne, zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych 

pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych, powódź (procesy naturalne) 
H01 

1355 Wydra Lutra lutra 
{B3547AE4-D195-43FE-8FDB-

03E13E4ADC0B} 

D01.02 

 

Drogi, autostrady, drogi kolejowe, śmierć lub uraz w wyniku kolizji, 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów 

przemysłowych 
D01.04 

H01 

 
J02.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych, Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

powódź (procesy naturalne) 

przesunięcie i zmiana siedlisk J02.05 

 

 

 

 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

231 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

5. Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony  Numer stanowiska Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nympheion, Potamion  

{a46da5ba-d172-4fda-a75a-43adefba4914} 

{4904ab48-98bc-418a-a7f8-ed0c140fa603} 

{9ddb5679-d346-46d3-8bec-5941c3c0a5de} 

{cf590d83-2e71-4d75-b12b-6af6d7467e34} 

{0a1cdfb8-1732-4720-87d0-50c00ec7c42d} 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu siedliska w obszarze 

Natura 2000, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu zachowania oraz 

opracowanie propozycji działań 

ochronnych.. 

Okres obowiązywania PZO 

{a63c21f1-903c-40a6-8f62-b678dc278fd0} 

{d58374d8-13d0-4fc8-ba32-bab6e33e93d7} 

{565a1595-3f1f-4de7-9b97-1272760755d5} 

{e9321b66-7ed3-476f-a497-3efe83f85d86} 

{aa6e98fb-38b3-4eb6-8253-d340fef035a7} 

{ed160b42-663f-4ce5-92f4-6a8c925b7177} 

{e423d95e-1dda-4046-bf64-566156476e42} 

{51188a11-9b96-4cf0-a8cf-2dfd147cf060} 

{886de4d7-5d37-4fd7-a032-6ff1f56b8983} 

{ee9af9d0-1b53-4275-9739-bc863ea00e7f} 

{9368f790-4c43-421c-8eda-13f11ac3c760} 

{a9a13857-492d-4d80-84a4-8ae227a053f1} 

{7c4ac378-c350-4598-9d53-c330f90ebcab} 

{5bc99ef5-b0b7-484b-8e60-c3bab0a04ce5} 

{ee15230d-eb04-41ee-8af2-39607be07793} 

{eac8f8c8-4a9a-4d0d-a1e6-8f6b10beee60} 

{b8855a5d-ea66-448c-857d-aa295e3aa01b} 

{4eb4587e-f0b3-43bd-b375-acbec18b5ca7} 

{00ff0571-d2ad-49d3-b31c-14e2bafce1c0} 

{1be242d7-8ba5-4460-b86c-f1dcc699c60c} 

{36c9ae68-1969-4f20-bd8b-d54abe0a7581} 

{764b6192-4df0-4310-b7bf-65bec1c064f3} 

{c7c3aa31-7093-46d7-92cd-f5f2947a057b} 

{d2993e0d-8d17-4b80-b24f-e75319d90f13} 

{1855f4e2-81bc-48ed-8170-5a7598aad381} 

{c19c0fc4-0b9f-4f2c-b32e-9e9f495d4c72} 

Zachowanie właściwego lub 

osiągniecie (dla płatów w złym 

stanie) co najmniej 

niezadowalającego (U1) stanu 

ochrony siedliska przyrodniczego 

Okres obowiązywania PZO 
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3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Rannunculion fluitantis 

{d6d89c78-d1cd-4be3-a780-b72bc5f39f29}  

{a9dacf43-3f11-488b-912a-c4ebb8fbe5b4}  

Dążenie do poprawy warunków do 
rozwoju siedliska w Nysie 
Łużyckiej i jej dopływach. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
występowaniu siedliska w obszarze 
Natura 2000, identyfikacja 
zagrożeń, ocena stanu zachowania 
oraz opracowanie propozycji 
działań ochronnych.. 

Okres obowiązywania PZO 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

{2753097e-e3f3-4777-9274-3f8578db9c29} 

{ef5accc8-e9a1-4996-9b6d-cd66ff05b5e8} 

{7122c8ac-b961-416b-9325-edb316e74f80} 

{7ef72fc0-182f-45a8-b1b8-571178c09b9a} 

{b1f27364-2c97-4576-9f94-aadece003bd3} 

{a633e124-2022-454b-a00e-c543da767af5} 

{bb7b1e8d-a26e-43fe-8d2c-7d2a071a543d} 

Zachowanie siedliska w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

U1) lub poprawa jego złego stanu.  

Okres obowiązywania PZO 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

{e79ae5a4-2b49-47d3-83ce-bcc7a0877346} 

{e77578bb-1e44-4b1a-9fcb-acde8c8a1618} 

{9037c613-3a5a-4b97-b271-6a6e219581fb} 

{e0179604-c7ce-4694-bf5f-9e5a7cf3a902} 

{43ef9eaf-18ea-40d7-ba0d-43d0db5d907e} 

{a27e8021-14e2-4579-8d44-5d8cceb23415} 

{e1cf00f3-c456-4b12-b44b-103e97c336d2} 

{9469038b-0a23-4dcb-a908-4989af0e6de9} 

{445a5de8-4485-4f67-921a-949402b8f13c} 

{18c8b38a-9f0c-435e-be5c-4134e39067b1} 

{6c23d17f-66b3-4b2d-9743-f2e3c42c4301} 

Zachowanie części płatów siedliska w 

niepogorszonym stanie ochrony (co 

najmniej U1). 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat 
występowania siedliska w obszarze,  
identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

zachowania oraz opracowanie 
propozycji działań ochronnych 

Okres obowiązywania PZO 

6510 Niżowe laki świeże użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

{0051c23c-2faf-4c45-9ca2-1221ee2a1a22} 

{b10d4acc-0fc3-4ed5-a0f5-764cdf917628} 

{2053f557-d6ff-4395-9a9a-a09b8daf8bb7} 

{980d75b6-c72a-45ec-85a1-308c9010b784} 

{004ad847-30d4-418a-b07a-07fe3ec42b12} 

{d6b2983a-7d8d-45f1-a541-4e9450552ee8} 

{f97b281f-2552-4f32-980c-dd84e329d7a9} 

{21537364-434f-4ca5-bc0c-d3e775dd6efb} 

{50c1e240-c21c-4eaf-9757-a00b6264e6b8} 

Zachowanie siedliska w 

niepogorszonym stanie ochrony (co 

najmniej U1) lub poprawa jego złego 

stanu ochrony (U2) do co najmniej 

stanu niezadowalającego (U1). 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu zachowania 

Okres obowiązywania PZO 
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{5f3eb3dd-1617-4d66-8c1d-794282ad4722} 

{15edb1e5-4a84-4c53-bef7-eae4ab69c504} 

{ff58cbdb-3dbf-47cf-a39c-37081e6c134c} 

{786c8aa9-ff9a-41c2-93eb-5b425c2b7de2} 

{fcb8a3ba-04ad-4aa3-a56c-723951d9d5b5} 

{53f5cc68-b592-4e36-8f6f-b03e9a2d17a5} 

{1e5e1c8c-7eb8-4b31-a23f-2ffcb24069ed} 

{37bc832c-1686-4490-a362-8b231251752c} 

{6efe5e78-fa90-48ee-997e-514638576925} 

{28c1cf4d-e91b-4409-af3e-8f5dba55bc5f} 

{f7aea47a-72c7-40a8-877d-400bf9519155} 

{cf3dc600-d09f-4bf9-bdd2-3b3361b6644e} 

{9ee3b083-e012-461d-9b9c-e1ca30a1684d} 

{643096cc-e142-45bc-9866-f631caf0549c} 

{0ed044aa-e56d-4f36-9df9-2738f0f7195d} 

{f59b01da-8b2b-4fde-8f0d-52f80bdbaeed} 

{5ebdea3a-2822-49e3-ba10-5ead41478839} 

{82cf1f1e-82ab-429b-875d-bd354328873c} 

{8f60b681-b8d1-43a9-a0dc-e68bebf45fe4} 

{e0116ef6-a5bf-4fbb-9c18-77debb690e6b} 

{776c00cb-84fb-482a-b1be-85042c52be4a} 

{6925ca1e-0d34-4662-85b9-b855c248ded1} 

{45cbca23-b1b2-4051-9c69-4a3b5723f101} 

{6f4fe2b7-2735-47c1-9195-5342ef3cbe44} 

{64a73f0f-88ae-45a0-a622-fb83ebf7398d} 

{e8906b95-ce12-4972-bcd4-00be35602417} 

{9ec96a3e-98c8-4da1-a96f-83d2fa62168b} 

{93ec7707-2d28-451f-90e7-10fe03690448} 

oraz opracowanie propozycji działań 

ochronnych. 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

{785b0c57-157b-422a-a432-c4e5eabdb314} 

{6f4f52f5-73b5-4444-b1a0-c8d6433e25b4} 

{24ecbe48-3292-4a0d-899f-84fe8f77bc35} 

Zachowaniu w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) lub poprawa 

stanu siedliska w zakresie 

wskaźników: wiek drzewostanu, 

martwe drewno, struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu.  

Dążenie do przywrócenia składu 

gatunkowego drzewostanu typowego 

dla siedliska przyrodniczego. 

Okres obowiązywania PZO 
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9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

{42485fbc-22aa-49a6-8fb4-019196d7be62} 

{689f856b-0e09-4d3d-80c7-93e0129949ad} 

{828aab38-0675-4fdd-b9d7-8e93a3177186} 

{eae622cb-41e1-4e53-96d0-cdd5d5e3f91d} 

Zachowaniu w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) lub poprawa 

stanu siedliska w zakresie 

wskaźników: wiek drzewostanu, 

martwe drewno, struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu.  

Dążenie do przywrócenia składu 

gatunkowego drzewostanu typowego 

dla siedliska przyrodniczego. 

Okres obowiązywania PZO 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

{53e07303-5749-44bc-b66e-22541e692faf} 

{ac5c9a3a-e08c-4fd7-ae00-5ed207cae96d} 

{78e729dc-86e0-4932-9d57-a5601c51949c} 

{e2199035-9dcf-4dcf-8d03-99e9fe303c32} 

{ef45bd3c-c43f-4c98-b5ca-43c887eaec0f} 

{263307ca-814e-47c3-85d3-e3ec71d2dbd9} 

{cb26dea4-945a-489a-86b2-fdd3a5a8ca3d} 

{fe94499a-3cdf-43f8-a138-edf3361221b1} 

{a8267347-d5c5-4549-b5b4-2857ab321585} 

{93074031-eb1a-4842-85cf-0affbcd19a8e} 

{7ae9692b-2f08-4532-b225-5169c180cc90} 

{dc54b68a-e419-4780-845c-fb9e2a6fe49d} 

{68fb2c9b-75c1-47d6-b202-150446ab390b} 

{0d6eaafd-517b-406a-8dc1-12cd2f999de0} 

{82369410-67ca-477c-939f-12199ddd814d} 

fba710cf-6e0a-4f53-bd2d-b24ce2884432} 

{7e2654ab-83df-428b-b4f6-8e03f640ad2c} 

{499b27d0-04db-42bd-ba57-814eb7f84d6c} 

{cda9b234-4e20-46ad-a80b-deb0f9664197} 

{90f969d3-d2a9-44f4-b391-b3da1809dc2c} 

{35328289-9d8e-4951-a06e-f5a85e101cf3} 

{cf82655a-95f9-47e5-a575-cfcced360b5d} 

{7fb9c4fb-84a6-4a30-a283-c34f15be4325} 

{9634bac7-3ddf-48a0-a86f-4ef52b8f3706} 

{8f9f7418-293e-4932-a326-abe70737acc4} 

{29f66608-d034-433b-ab62-ff15a1d8224f} 

{6bb2cb80-f503-4e58-9cf1-1794dcc77211} 

{fc90e2c7-7a08-44d2-bf3c-611549b09d36} 

Zachowaniu w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) lub poprawa 

stanu siedliska w zakresie 

wskaźników: wiek drzewostanu, 

martwe drewno, struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu.  

Dążenie do przywrócenia składu 

gatunkowego drzewostanu typowego 

dla siedliska przyrodniczego. 

Okres obowiązywania PZO 
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{ee2ee43f-224f-463b-bdca-511eff268f20} 

{dddc0bbc-f940-4d85-a5a5-d7b3f5eb2bb9} 

{0f79df97-9c15-4b05-acc6-89a85173dc71} 

{f643b0fb-2a17-49c1-aacc-e696cd10b613} 

{eacf1895-97fc-4067-ae1c-c96624819226} 

{0db58f44-9b02-48d5-9a14-5bd7eaba5d37} 

{06c0b6d6-087f-47f5-8303-c85053b32745} 

{1fdde998-1d53-44f0-be65-c8269884eb3b} 

{3f374f74-ab36-47b0-b2be-63f5d5cbdeed} 

{d66022a7-e374-40bd-81f3-6f974e03d1ec} 

{6a89812e-83d0-41b8-84ee-c8af06d3973e} 

{18ee21a8-68e5-41c6-860a-e4f562d22114} 

{1ac9f2f3-7527-43fd-9c73-9f284a303b56} 

{7cd24ea4-dd4b-4ddd-902c-8ed89db853b2} 

{a04aee23-a6f0-4439-967f-4e1e842f8158} 

{9a4cf3d5-687b-4aea-9060-6edb29b9f178} 

{d7547b42-f503-4850-a368-fb526ed8ddbf} 

{7c968d40-1e4c-4df1-bad0-6d35cbe29118} 

{6fa0684a-715c-4677-8e98-c47a340cb383} 

{db7255be-6821-40c1-afc0-162846fbe511} 

{1ebdbbfd-bc6e-4884-99a7-7b830d52eb48}  

{dac73977-5582-46fd-bd5c-d33938788850} 

{3c2ae554-f797-4dfb-b511-899923af5201} 

{d59c14b7-c34a-4025-80d7-799ff8e452a3} 

{0a52f98d-b8d7-4f81-82b8-4a4655002532} 

*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

{321ffe01-5871-4eac-ba0e-acd5f5025909} 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu siedliska w obszarze 

Natura 2000, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu zachowania oraz 

opracowanie propozycji działań 

ochronnych.. 

Okres obowiązywania PZO 

{88b0c9ac-9ada-4da1-b3e4-14da931cde87} 

{f39ef618-76a0-4a96-8893-c56ffff75c05} 

{418907ba-cc9c-4beb-a8cc-b20cb640a33b} 

Zachowanie w niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1) lub poprawa stanu 

siedliska w zakresie wskaźników: 

wiek drzewostanu, martwe drewno, 

struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu.  

Okres obowiązywania PZO 
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*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

{605f6841-2115-4aee-8dff-fabf6d7246a7} 

{c6b9073f-0c25-44a1-b5d9-66324dfc4ccb} 

{0f1f70a2-e2a5-484c-9e56-070669123aba} 

{2e023cd8-b2c6-4067-9832-c4d72df4ccb6} 

{063bcfb2-e919-4c51-b824-43722fb27038} 

{3e44c607-c1bf-468b-9345-d585cc0a12ed} 

Zachowaniu w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) lub poprawa 

stanu siedliska w zakresie 

wskaźników: wiek drzewostanu, 

martwe drewno, struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu.  

Dążenie do przywrócenia składu 

gatunkowego drzewostanu typowego 

dla siedliska przyrodniczego. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu siedliska w obszarze 

Natura 2000, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu zachowania oraz 

opracowanie propozycji działań 

ochronnych.. 

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius 

{8d7f67fd-a321-40cb-9d55-05ec40a42090} 

{bd23e435-66c1-423c-8309-e3db5fc14076} 

{b5744195-0023-4add-a922-6924aeccdc22} 

{796a80c6-70f9-4d4c-ac52-9b0d2836389f} 

{7c8ae29f-2e8b-4323-958e-61db991ee53d} 

{1e4c5174-17b8-4613-8bdd-728ec37b4a41} 

{7f86ff07-83d4-4d59-935c-b24c2b4e78e2} 

{3a9451f7-a94e-4bb4-80a2-aef718013f89} 

{6e544469-5d85-47d1-9b21-dd4644043a1b} 

{5ec2fd2b-c8d3-4c16-a573-558182bd4bc6} 

{47f8df57-e811-46d7-9e84-5a2e04cd2e3f} 

{0ee99f67-ad95-4059-8cd3-413a950b2bb3} 

{89bd3356-cd67-438d-910d-842f095b605d} 

{b470ca52-866c-4516-ac63-a10387991c7c} 

{7dbb6040-3121-401c-9e97-94b6f4028160} 

{93f1896a-e8e9-4d8e-a9eb-fc7d5944e5e9} 

{470fafea-6bcd-4fe4-bf24-416c0bd8a674} 

{fa5bea2f-924f-4c60-a1e0-8e935d42534e} 

{73729286-30ec-4c0e-a91e-d5c1962e860a} 

{866afc74-8da7-4690-ac5f-bdd621efbe51} 

{b62df792-5986-4873-bcfc-7d075bcc0a9c} 

Utrzymanie (co najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu U2) istniejącego 

stanu ochrony siedlisk gatunku. 

Okres obowiązywania PZO 
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{f7f61dd5-c716-4b4d-8ccb-fbbc948f3fd5} 

{eebe6466-4a65-42d0-bab9-1fa1b40d4ef8 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar  

{e8092475-125d-4de6-bbb0-793dab345322} 

{da83ad1b-0244-4a19-9b7d-e82fbc219429} 

{b3ce0cbf-8e44-4ee6-ba1f-f8edaee0b281} 

{93b3063b-2c4d-428f-8ad6-4e07899b6087} 

{7f03ffd5-e33c-4617-a341-fbd2f0b653f6} 

{239f115a-9b79-497f-8dfb-4202193c04c1} 

{e7f45ec1-1471-42c7-8887-69d71aefb0a0} 

Utrzymanie (co najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu U2) istniejącego 

stanu ochrony siedlisk gatunku. 

Okres obowiązywania PZO 

6179 Modraszek nausitous Phengaris 

nausithous 

{20f49f5d-425f-4309-8405-a6b25358582a} 

{bd8d4b6d-50d5-4631-9d13-67ad4c3aefd7} 

{aaa9f95e-6eaa-44e1-bf36-ec22fb7a6da3} 

{12da7f86-d893-44f1-83b7-4c357af451c6} 

{e44890e0-1da7-437a-8d48-bb62da6a5806} 

{23cd8c9d-42b9-4fca-8455-dc2c97763617} 

{a9edc19b-0b7c-4906-9aa1-67460bc7fc89} 

{117b37ed-dc14-4160-b942-28e2a7a91348} 

{4c50b054-6e88-4445-a508-49e8498b196a} 

{b4ec1461-ee6e-4d4f-be1b-516e68ef6cff} 

{2ce99b91-a767-4cc1-b069-ac6a42f22a52} 

{16625ae5-5334-4d27-a64f-9a372af81ab9} 

{da0ef550-d3ff-41bc-a131-ddad2db21986} 

{19ddc8e3-96ed-4cea-9194-39c0f2c8a0e1} 

{e9044b26-cd61-42a2-bedc-2397b7995de2} 

{70bba240-6add-4590-a9fa-fad3a0eadc7f} 

{7072aa11-d156-4749-ad04-dc6a5d69e299} 

{737c1b66-2a29-421e-9ecf-a39df705460d} 

{0b4e88e0-1867-46d9-9a31-90a5a2650769} 

{d8d47a99-011f-4c5e-a11e-f5887f6a008d} 

{6d95e5e9-221a-4626-aa7c-91abf1f169fa} 

{9d7e59e9-23c4-42ae-b51b-52642180e71d} 

{231af78b-9e87-44a3-a359-24c077e97334} 

{b7c9a17e-3f1a-4229-a59d-894bf7749533} 

{cc0945dc-1ae4-4f89-9336-21f383466de1} 

{1831e003-85dd-4a0e-bb65-e42108a2cb17} 

{ec2a088a-12fa-4a25-9c91-032318760481} 

{aaa0924f-456b-4f76-bac0-5affdab7e1be} 

Utrzymanie (co najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu U2) istniejącego 

stanu ochrony siedlisk gatunku. 

Okres obowiązywania PZO 
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{171e6b00-04a2-4b52-b269-1e8f6cc86f68}  

{a4569079-49a5-4b34-86f5-738934cffd20} 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus 

cristatus  

{7e0ac50d-afb7-44f7-a199-87fe1c1deb18} 

{082e7a5b-6b04-403f-9d06-6d50028e8c3d} 

{337e091d-6592-4661-b891-f61399ce0bb2} 

Zmniejszenie śmiertelności gatunku 

w wyniku kolizji z pojazdami. 
Okres obowiązywania PZO 

{c8848e0d-4eaf-4c6d-a074-1f347d3c28e7} 

{5992c292-d97a-49eb-ab26-e1ac26dc4039} 

{37987d46-d211-4e17-9d8e-837711101b99} 

{62aa5a4d-a13e-47e2-88ff-a011a3cf5537} 

{a2c9181a-4bdd-4279-8cdf-d0f6fceedfd8} 

{b4eb1377-f774-4675-b26d-17c11c0da982} 

{b859da01-b8d1-4657-bbee-412cf45c2be8} 

{b692edd1-81cf-42a6-8e54-0e7a0f45a79b} 

{a629b800-1f62-4557-b98e-bd51af49eefc} 

{284e0081-3647-4470-865f-eecd5bf5fb67} 

{cebfc655-dcf7-43c2-9416-51feb9b8eeb5} 

{fad3cddd-8546-40c8-bfb3-33daf979c44c} 

{d5bbf5dc-d554-47f7-a4f4-a9a5e7e2b06f} 

{7bc25067-5cc6-4524-9422-073127f7185d} 

{4bfe8faf-0b4d-4976-9401-dad1905fadd9} 

{0fe9983c-38dc-459e-ba1b-82f9e6c988cb} 

{9f2e02d1-6da2-4067-beca-8bab0a5caaf0} 

{36c03994-f1f5-4a84-afef-a630df58762a} 

{bfc30ff7-a58f-4460-b6c4-b72d514ac100} 

{3c851a0d-3a87-493c-a070-8aa2ab049359} 

{36abfbfc-3625-4937-818b-cb7623460731} 

Utrzymanie (co najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu U2) istniejącego 

stanu ochrony siedlisk gatunku.  

Okres obowiązywania PZO 

1355 Wydra Lutra lutra 

{0516EF61-2C1D-456D-BB98-391ED10D0454} 

{1BBF3829-5B19-4C20-882F-B77563CA0E48} 

{77E9FD3E-3274-4B79-8084-D33B3D5FD613} 

{73BCB408-A3FA-4989-90C9-33404263CB7F} 

{B3547AE4-D195-43FE-8FDB-03E13E4ADC0B} 

{1E9FEE16-39F4-4710-82FB-291AD8E1CC58} 

{78360876-6A07-4A8E-B627-E0CBB13EF685} 

{1BBF3829-5B19-4C20-882F-B77563CA0E48} 

{2B576BBB-115D-40EE-A048-A1AC2D1772BA} 

{9F536870-8CB4-42F7-94DE-259AE3BA76A4} 

 

Utrzymanie (co najmniej U1) lub 

poprawa istniejącego stanu ochrony 

siedlisk gatunku do stanu FV. 

 

Uzupełnienie wiedzy na temat 

śmiertelności wydry w wyniku kolizji 

z pojazdami w obszarze, a następnie 

zaplanowanie działań 

Okres obowiązywania PZO 
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{394D7CF5-2561-4708-8D57-115EF50C8CBD} minimalizujących. 

 

 

Moduł C 

6.  Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

Działania dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskam

i z 

Nympheion, 

Potamion 

1 We współpracy z użytkownikami wód 

(np.: PZW) powiadomienie właścicieli 

działek o występowaniu siedliska, 

wskazanie istniejących zagrożeń 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 173; 176/6; 402/2 

W okresie 

realizacji PZO 

 Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  

Oczyszczenie siedliska z odpadów oraz 

zalegającej tam biomasy (siano, gałęzie) 
Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 173; 176/6; 402/2  

W okresie 

realizacji PZO 

 Gmina Zgorzelec przy współpracy 

właściciela lub użytkownika działek 

3260 Nizinne 

i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskam

i 

włosienicznik

ów 

(Ranunculion 

fluitantis) 

2      

Oczyszczenie siedliska z odpadów (np. 

opony) 
Rzeka Czerwona Woda, Obręb: 

X, dz. ew. nr 5 AM 5 

W okresie 

realizacji PZO 

 RZGW we Wrocławiu i Gmina 

Zgorzelec przy współpracy właściciela 

lub użytkownika działek 

Eliminacja lub ograniczenie występowania 

ekspansywnych gatunków roślin obcego 

pochodzenia w ramach wykonywania robót 

na brzegach Nysy Łużyckiej. 

Nysa Łużycka w granicach 

obszaru, Obręb; X, dz. ew. nr: 1 

AM 3, 1 AM 4,  AM 5;; Obręb: 

Koźlice, dz. ew.: 298; Obręb: 

W okresie 

realizacji PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000, RZGW we Wrocławiu 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

Osiek Łużycki, dz. ew.: 525; 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew.: 

303/5, 303/6; Obręb: Ręczyn, 

dz. ew.: 541; Obręb Krzewina, 

dz. ew.: 1; Obręb: Bratków, dz. 

ew.: 49; Obręb: Posada, dz. ew.: 

256; Obręb: Działoszyn, dz. ew. 

: 1; Obręb: Trzciniec: dz. ew.: 

156/1 

6410 

Zmiennowilg

otne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

3 Działania obligatoryjne 

Zachowanie siedliska przyrodniczego 

stanowiącego przedmiot ochrony, 

położonego na trwałych użytkach zielonych. 

Obręb: X, dz. ew. nr: 2/2 AM 4. 

Obręb: Osiek Łużycki, dz. ew. 

nr: 1/1 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 159/445; 169/2; 169/4; 

265/1; 265/2; 286; 287/3; 302/1 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Działania fakultatywne 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska przyrodniczego 6410  

Obręb: X, dz. ew. nr: 2/2 AM 4. 

Obręb: Osiek Łużycki, dz. ew. 

nr: 1/1 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 159/445; 169/2; 169/4; 

265/1; 265/2; 286; 287/3; 302/1 

 

 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości, a w 

odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Usunięcie nalotu drzew i krzewów Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 159/445 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości, a w 

odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

 4 Wywiezienie zalegającej biomasy (siana, 

gałęzi), usunięcie nalotu drzew i krzewów w 

granicach płatu siedliska 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 169/2; 169/4 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości, a w 

odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

ochrony środowiska, na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Arrhenathe

rion 

elatioris) 

5 Działania obligatoryjne 

Zachowanie siedliska przyrodniczego 

stanowiącego przedmiot ochrony, 

położonego na trwałych użytkach zielonych. 

Obręb: X, działki ew. nr: 3 AM 

3, 4 AM 3; 

Obręb: Bratków dz. ew. nr: 23; 

24, 25, 27; 29, 39, 37, 46, 47; 

67, 69, 133; 134, 135, 136, 137, 

139, 428, 429, 212; 

Obręb: Krzewina dz. ew. nr: 2/4, 

3; 15, 16, 19/3, 14, 23, 24, 27, 

29, 31, 37, 359, 360, 362, 363; 

364, 365, 366, 367, 396; 

Obręb: Koźlice, działki ew. nr: 

130/303,171; 174; 175/1; 177/1; 

178; 188, 189/2, 192, 194, 

195/1, 196, 197, 198, 199/1, 

199/4, 199/5, 200/4, 201, 203, 

205/1, 206, 209/3; 210, 211, 

212/1, 214, 215/1, 216/1, 227, 

228, 229, 230, 231, 232/1, 233, 

234, 235, 236; 

Obręb: Osiek Łużycki, działki 

ew. nr: 286; 287/1; 288/4; 328, 

329/2, 329/1, 330, 331, 332, 

333, 334/1, 334/2, 335, 336/2, 

336/1, 337/2, 337/1, 337/2, 338, 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

243 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

339/1; 339/2, 339/3, 340; 342, 

344, 345, 347/1, 347/2, 348/1, 

348/2, 349/2, 350/1, 350/2, 

351/2, 351/1, 352, 353, 354, 

355/1; 355/2, 355/3, 371, 375; 

376/2, 380/6; 380/7; 510; 541/1; 

564/2;  

Obręb: Radomierzyce, działki 

ew. nr: 1; 49/1; 150, 156/6; 

156/7; 169/2; 170/2, 171/1, 

171/2, 172, 173, 176/2,176/4, 

176/5; 176/7; 176/8; 176/10; 

177; 182, 183/1, 184/4, 188, 

189, 193/3, 193/4, 195, 197/4, 

197/5, 197/11, 199/1, 200/1, 

202/5, 202/7; 265/1; 265/2, 

265/8, 463; 488; 

Obręb: Ręczyn, działki ew. nr: 

494/1; 498/1; 499/1; 501/1; 502; 

503; 516/1, 517, 512/1, 518/1, 

519/1, 520/1, 520/2, 521/2, 522, 

523, 529, 521/1, 528; 537/1; 

538, 539, 592; 

 Obręb: Trzciniec, dz. ew. nr: 79, 

80, 81, 82/2, 82/1, 38, 37/7; 

Działania fakultatywne 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska przyrodniczego 6510  

Obręb: X, działki ew. nr: 3 AM 

3, 4 AM 3; 

Obręb: Bratków dz. ew. nr: 23; 

24, 25, 27; 29, 39, 37, 46, 47; 

67, 69, 133; 134, 135, 136, 137, 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

244 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

 139, 428, 429, 212; 

Obręb: Krzewina dz. ew. nr: 2/4, 

3; 15, 16, 19/3, 14, 23, 24, 27, 

29, 31, 37, 359, 360, 362, 363; 

364, 365, 366, 367, 396; 

Obręb: Koźlice, działki ew. nr: 

130/303,171; 174; 175/1; 177/1; 

178; 188, 189/2, 192, 194, 

195/1, 196, 197, 198, 199/1, 

199/4, 199/5, 200/4, 201, 203, 

205/1, 206, 209/3; 210, 211, 

212/1, 214, 215/1, 216/1, 227, 

228, 229, 230, 231, 232/1, 233, 

234, 235, 236; 

Obręb: Osiek Łużycki, działki 

ew. nr: 286; 287/1; 288/4; 328, 

329/2, 329/1, 330, 331, 332, 

333, 334/1, 334/2, 335, 336/2, 

336/1, 337/2, 337/1, 337/2, 338, 

339/1; 339/2, 339/3, 340; 342, 

344, 345, 347/1, 347/2, 348/1, 

348/2, 349/2, 350/1, 350/2, 

351/2, 351/1, 352, 353, 354, 

355/1; 355/2, 355/3, 371, 375; 

376/2, 380/6; 380/7; 510; 541/1; 

564/2;  

Obręb: Radomierzyce, działki 

ew. nr: 1; 49/1; 150, 156/6; 

156/7; 169/2; 170/2, 171/1, 

171/2, 172, 173, 176/2,176/4, 

176/5; 176/7; 176/8; 176/10; 

177; 182, 183/1, 184/4, 188, 

189, 193/3, 193/4, 195, 197/4, 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości, a w 

odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

197/5, 197/11, 199/1, 200/1, 

202/5, 202/7; 265/1; 265/2, 

265/8, 463; 488; 

Obręb: Ręczyn, działki ew. nr: 

494/1; 498/1; 499/1; 501/1; 502; 

503; 512/1, 516/1, 517, 512/1, 

518/1, 519/1, 520/1, 520/2, 

521/2, 522, 523, 529, 521/1, 

528; 537/1; 538, 539, 592; 

 Obręb: Trzciniec, dz. ew. nr: 79, 

80, 81, 82/2, 82/1, 38, 37/7; 

9110 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagenion) 

7 Preferować w nasadzeniach gatunki drzew 

charakterystyczne dla kwaśnej buczyny.  

Zapewnić zasoby martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawianie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących oraz drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe, z wyłączeniem 

sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz 

trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, Leśnictwo Posada, 

wydz.: 13-21-2-12-214-g-00; 

13-21-2-12-214-a-00; 13-21-2-

12-213-f-00, 13-21-2-12-213-a-

00, 13-21-2-12-215-d-00 

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

długim okresem odnowienia (w ramach 

prowadzenia cięć z zakresu użytkowania 

rębnego). 

9130 Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio 

odorati-

Fagenion) 

8 Preferować w nasadzeniach gatunki drzew 

charakterystyczne dla żyznej buczyny.  

Zapewnić zasoby martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawienie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących oraz drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe z wyłączeniem 

sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz 

trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 

długim okresem odnowienia (w ramach 

prowadzenia cięć z zakresu użytkowania 

rębnego). 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, Leśnictwo Posada 

wydz.:, 13-21-2-12-211-n-00, 

13-21-2-12-214-i-00,  

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk 

9170 Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny (Galio-

9 Preferować w nasadzeniach gatunki drzew 

charakterystyczne dla siedliska 9170.  

Zapewnić zasoby martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-216-f-00; 13-21-2-12-

216-a-00, 13-21-2-12-215-i-00, 

13-21-2-12-215-b-00; 13-21-2-

12-215-a-00; 13-21-2-12-215-g-

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk, właściciel lub 

dzierżawca obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawienie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących oraz drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe, bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 

długim okresem odnowienia (w ramach 

prowadzenia cięć z zakresu użytkowania 

rębnego). 

00; 13-21-2-12-215-h-00, 13-21-

2-12-214-k-00, 13-21-2-12-211-

h-00; 13-21-2-12-211-i-00; 13-

21-2-12-211-l-00; 13-21-2-12-

211-o-00; 13-21-2-12-211-s-00, 

13-21-2-12-214-d-00, , 13-21-2-

12-212-c-00, 13-21-2-12-212-b-

00, 13-21-2-12-208-c-00; 13-21-

2-12-209-d-00; 13-21-2-12-209-

m-00; 13-21-2-12-209-k-00, 13-

21-2-12-210-c-00, 13-21-2-12-

209-h-00, 13-21-2-12-208-f-00, , 

13-21-2-12-206-c-00, 13-21-2-

12-203-g-00, 13-21-2-12-201-n-

00; 13-21-2-12-202-p-00; 13-21-

2-12-203-d-00, 13-21-2-12-202-

c-00; 13-21-2-12-202-k-00; 13-

21-2-12-201-j-00, 13-21-2-12-

201-h-00, 13-21-2-12-201-l-00, 

13-21-2-12-201-a-00, 13-21-2-

12-205-a-00; 13-21-2-12-205-c-

00, 13-21-2-12-204-j-00; 13-21-

2-12-204-k-00, 13-21-2-12-204-

m-00, 13-21-2-12-204-d-00, 13-

21-2-12-204-b-00, 13-21-2-12-

204-w-00, 13-21-2-12-204-x-00, 

13-21-2-12-204-s-00, 13-21-2-

12-204-t-00, 13-21-2-12-204-r-

00, 13-21-2-12-204-p-00, 13-21-

2-12-161-x-00, 13-21-2-12-160-

n-00; 13-21-2-12-160-o-00, 13-

21-2-12-160-m-00, 13-21-2-12-

160-l-00, 13-21-2-12-160-k-00, 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

13-21-2-12-130-a-00, 13-21-2-

12-130-a-00, 13-21-2-10-129-o-

00, 13-21-2-10-129-n-00, 13-21-

2-12-161-fx-00, 13-21-2-12-

161-dx-00, 13-21-2-12-161-gx-

00, 13-21-2-12-161-hx-00, 13-

21-2-12-204-o-00, 13-21-2-12-

213-d-00, 13-21-2-12-216-c-00, 

13-21-2-12-130-o-00; 13-21-2-

12-130-n-00; 13-21-2-12-130-f-

00 

Obręb: Osiek Łużycki, dz. ew. 

nr: 580, 313, 374/4 

Obręb: Koźlice, dz. ew. nr: 

313/2, Obręb: X, dz. ew. nr: 2/29 

AM 5 

Stopniowe usuwanie drzew gatunków 

obcych siedliskowo i geograficznie na 

etapie zaplanowanych prac 

gospodarczych. 

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-216-c-00, 13-21-2-12-

130-o-00; 13-21-2-12-130-n-00; 

13-21-2-12-130-f-00 

W okresie 

realizacji PZO 

  

Nadleśnictwo Pieńsk 

Przy zmianie sposobu użytkowania 

zachowanie większości siedliska jako 

zieleni wśród zabudowy. 

Obręb: Koźlice, dz. ew. nr: 

313/2, Obręb: X, dz. ew. nr: 2/29 

AM 5 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub dzierżawca obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

9180* 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

 Preferować w nasadzeniach gatunki drzew 

charakterystyczne dla jaworzyn i lasów 

klonowo-lipowych.  

Zapewnić zasoby martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-212-a-00, 13-21-2-12-

210-i-00 

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

(Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani

) 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawienie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących 

oraz drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe z wyłączeniem 

sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz 

trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 

długim okresem odnowienia (w ramach 

prowadzenia cięć z zakresu użytkowania 

rębnego). Dopuszczone jest wykonywanie 

cięć sanitarnych związanych z usuwaniem 

zarażonych rakiem kory jaworów.   

91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i 

olsy 

 Preferować w nasadzeniach gatunki drzew 

charakterystyczne dla łęgów. 

Zapewnić zasoby martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawienie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących 

oraz drzew dziuplastych i próchniejących, 

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-160-d-00; 13-21-2-12-

160-f-00, 13-21-2-12-158-s-00; 

13-21-2-12-158-r-00; 13-21-2-

12-158-l-00; 13-21-2-12-158-k-

00; 13-21-2-12-158-ax-00; 13-

21-2-12-158-z-00; 13-21-2-12-

158-t -00; 13-21-2-12-158-m-

00; 13-21-2-12-158-n-00; 13-21-

2-12-158-o-00; 13-21-2-12-158-

p-00; 13-21-2-12-158-r-00; 13-

21-2-12-160-a-00; 13-21-2-12-

159-f-00; 13-21-2-12-159-d-00; 

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z siedliskiem na 

podstawie uproszczonego planu 

urządzania lasu zwanego dalej „UPUL” 

lub decyzji właściwego starosty. 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

źródliskowe - we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe, z wyłączeniem 

sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz 

trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 

długim okresem odnowienia w ramach 

prowadzeni a cięć z zakresu użytkowania 

rębnego.  Dopuszcza się wykonywanie 

cięć sanitarnych związanych z usuwaniem 

zarażonych jesionów. 

Stopniowe usuwanie drzew gatunków 

obcych siedliskowo i geograficznie na 

etapie zaplanowanych prac 

gospodarczych. 

 

13-21-2-12-159-c-00; 13-21-2-

12-159-b-00; 13-21-2-12-159-a-

00; 13-21-2-12-159-i-00; 13-21-

2-12-159-m-00; 13-21-2-12-

159-k-00; 13-21-2-12-159-l-00; 

13-21-2-12-159-j-00; 13-21-2-

12-160-b-00; 13-21-2-12-60-c-

00; 13-21-2-12-158-y-00, 13-21-

2-12-158-c-00; 13-21-2-12-158-

b-00; 13-21-2-12-158-f-00; 13-

21-2-12-158-d-00; 13-21-2-12-

158-d-00; 13-21-2-12-158-h-00; 

13-21-2-12-158-j-00, 13-21-2-

12-130-r-00; 13-21-2-12-130-s-

00, 13-21-2-12-130-a-00; 13-21-

2-12-130-w-00; 13-21-2-12-130-

f-00;  

Obręb: Koźlice; dz. ew. nr: 

121/16 

Obręb: X, dz. ew. nr: 2/2 AM 4 

6179 

Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

6177 

Modraszek 

telejus 

Maculinea 

teleius 

 Działania obligatoryjne 

Zachowanie siedlisk gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Obręb: VII, dz. ew. nr.2 AM 2; 

Obręb X, nr dz. ew. nr  2 AM 3; 

3 AM 3; 4 AM 3; 2/2 AM 4; 

Obręb: Bratków, nr dz. ew.: 23; 

27; 44; 45; 46; 47; 53; 54; 56; 

57; 59; 133; 134; 135; 136; 205; 

207; 210/3;  

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 

122/2; 153/2; 156/1; 198; 199/5; 

200/4; 205/1; 206; 207; 217/1; 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 
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Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

(=Phengaris 

teleius) 

 

217/2; 217/3; 218/1; 219/1; 

219/2; 220; 222; 223; 227; 228; 

229; 230; 231; 232/2; 233; 234; 

235; 

Obręb: Koźmin, nr dz. ew.: 90; 

95/2; 98/1; 99; 

Obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 3; 

363, 46/1; 539; 

Obręb: Osiek Łużycki, nr dz. 

ew.: 1/1; 3/1; 4; 286; 287/1; 300; 

301; 302; 315/1; 315/2; 316; 

327; 328; 329/1; 329/2; 330; 

331; 352; 353; 354; 356; 357/3; 

357/4; 380/5; 380/6; 380/7; 385; 

386; 389; 400/1; 400/2; 402; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 135/5; 159/44; 159/445; 

169/2; 169/4; 173; 176/2; 176/5; 

176/6; 176/7; 176/8; 177; 170/1; 

170/2; 171/1; 171/2; 172; 182; 

193/4; 265/1; 265/2; 265/8; 

265/9; 286; 287/3; 356; 357/3; 

357/4; 

Obręb: Ręczyn, nr dz. ew.: 

464/1; 488/4; 494/1; 498/1; 

499/1; 501/1; 502; 503; 

Działania fakultatywne 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, ukierunkowanego 

Obręb: VII, dz. ew.: 2 AM 2; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 159/44; 169/2; 169/4; 286;  

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

na ochronę siedliska przyrodniczego 6410  i 

gatunków modraszków 

zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości, a w 

odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska przyrodniczego 6510  i 

gatunków modraszków 

Obręb X, nr dz. ew. nr 2 AM 3; 

3 AM 3; 4 AM 3; 2/2 AM 4; 

Obręb: Bratków, nr dz. ew.: 23; 

27; 44; 45; 46; 47; 53; 54; 56; 

57; 59; 133; 134; 135; 136; 205; 

207; 210/3;  

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 

122/2; 153/2; 156/1; 198; 199/5; 

200/4; 205/1; 206; 207; 217/1; 

217/2; 217/3; 218/1; 219/1; 

219/2; 220; 222; 223; 227; 228; 

229; 230; 231; 232/2; 233; 234; 

235; 

Obręb: Koźmin, nr dz. ew.: 90; 

95/2; 98/1; 99; 

Obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 3; 

363, 46/1; 539; 

Obręb: Osiek Łużycki, nr dz. 

ew.: 1/1; 3/1; 4; 286; 287/1; 300; 

301; 302; 315/1; 315/2; 316; 

327; 328; 329/1; 329/2; 330; 

331; 352; 353; 354; 356; 357/3; 

357/4; 380/5; 380/6; 380/7; 385; 

386; 389; 400/1; 400/2; 402; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 135/5; 159/445; 169/2; 

169/4; 173; 176/2; 176/5; 176/6; 

176/7; 176/8; 177; 170/1; 170/2; 

171/1; 171/2; 172; 182; 193/4; 

265/1; 265/2; 265/8; 265/9; 286; 

W okresie 

realizacji PZO 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

287/3; 356; 357/3; 357/4; 

Obręb: Ręczyn, nr dz. ew.: 

464/1; 488/4; 494/1; 498/1; 

499/1; 501/1; 502; 503; 

1060 

Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

 Działania obligatoryjne 

Zachowanie siedlisk gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Obręb: Bratków, nr dz. ew.: 2; 

3; 4; 5; 8; 

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 171; 

174; 175/1; 178; 179/2; 184; 

185; 218/1; 219/1; 219/2; 220; 

221; 222; 289; 

Obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 

Obręb: Osiek Łużycki, nr dz. 

ew.: 286; 287/1; 288/1; 383; 

384; 385; 386; 537; 538; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 169/2; 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Działania fakultatywne 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska przyrodniczego 6510 (z 

wyjątkiem działki 169/2 ukierunkowanej na 

ochronę siedliska 6410) i gatunku 

Obręb: Bratków, nr dz. ew.: 2; 

3; 4; 5; 8; 

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 171; 

174; 175/1; 178; 179/2; 184; 

185; 218/1; 219/1; 219/2; 220; 

221; 222; 289; 

Obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 

Obręb: Osiek Łużycki, nr dz. 

W okresie 

realizacji PZO 

 Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu utraty dochodowości, a w 

odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

ew.: 286; 287/1; 288/1; 383; 

384; 385; 386; 537; 538; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 169/2; 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

1166 

Traszka 

grzebieniast

a Triturus 

cristatus 

(Triturus 

cristatus 

cristatus) 

 Powiadomienie właścicieli działek o 

występowaniu gatunku, wskazanie 

istniejących zagrożeń, zaproponowanie 

analizy problemów i znalezienia 

możliwości ich eliminacji, zalecenie 

ograniczenia w obsadzie ryb i 

kształtowania siedlisk dla traszki 

zmniejszających presję ryb. 

 

Obręb: X, nr działki ew.: 6 AM 

3; 2/2 AM 4 

Obręb: Koźlice, nr działki ew.: 

130/303; 143/5; 168; 170/1; 

200/5; 217/3 

Obręb: Koźmin, nr działki ew.: 

66; 67; 76, 79, 80, 81, 88/1, 82, 

83, 84, 85, 86, 90, 93, 94, 95/2, 

99; 130/178;  

Obręb: Osiek Łużycki, nr działki 

ew.: 402; 513/1; 514/1; 521 

Obręb: Radomierzyce, nr działki 

ew.: 156/7; 159/445; 160/451; 

184/4; 267/3, 271, 272;  

W okresie 

realizacji PZO 

 Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000  

Działania w celu zmniejszenia śmiertelności 

gatunku w wyniku kolizji z pojazdami - 

nawiązanie kontaktu z zarządcą drogi, 

ustalenie działań koniecznych do podjęcia, 

(np. systemem płotków ograniczających 

wchodzenie na jezdnie); w przypadku gdy 

przebudowywana będzie droga lub przepust 

-  wykonać przejścia pod drogą dla płazów. 

Obręb: Radomierzyce, nr. ew.: 

309/2 (droga Zgorzelec - 

Radomierzyce) 

W okresie 

realizacji PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000, Gmina Zgorzelec przy 

współpracy zarządcy drogi 

Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci 

znajdującego się przy stanowisku. 
Obręb: Radomierzyce, nr działki W okresie  Gmina Zgorzelec, właściciel lub 

użytkownik obszaru. 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

 ew.: 267/3, 271, 272 realizacji PZO  

Odmulenie zbiornika wodnego, wycinka 

części drzew znajdujących się na brzegu 

zbiornika w celu zmniejszenia zacienienia. 

Zacienienie powinno być na poziomie 40%. 

 

 

Obręb: Radomierzyce, nr działki 

ew.: 159/445 

W okresie 

realizacji PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 na podstawie porozumienia 

z właścicielem lub użytkownikiem 

obszaru 

1355 Wydra  

Lutra lutra 

 Prowadzenie prac regulacyjnych w obrębie 

koryta rzeki tak aby nie wpływały na stan 

zachowania siedliska gatunku (niszczenie 

brzegów, wycinka drzew, modyfikacja i 

umacnianie brzegów itp.) z wyjątkiem 

prac niezbędnych do zachowania stałości 

przebiegu granicy państwowej, która 

przebiega środkiem koryta rzeki i sytuacji 

bezpośrednio zagrażających życiu i mieniu 

ludzi. 

Podczas planowania sposobu 

zagospodarowania terenów położonych w 

dolinie rzek, w promieniu co najmniej 200 

m od nurtu, przeanalizować jego wpływ na 

gatunek 

Gmina Zgorzelec:  

obręb: Osiek Łużycki, nr dz. ew.: 

525; 530; 544/2; 539; 538; 510, 

511, 318, 319, 320, 323, 355/1, 

355/2, 355/3; 520/1, 568, 513/1, 

513/2, 402; 

obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 143/5; 

143/3; 2/4; 167; 298; 168, 169, 

170/1,170/2, 172/1, 175/3, 161/3, 

161/1, 163, 162, 164, 165, 166, 

277, 184, 185, 179/2, 183/16; 

167; 298; 298, 225/1, 226/2, 

217/3, 232/2, 199/3, 313/2, 313; 

obręb; Radomierzyce, nr dz. ew.: 

402/2; 402/1, 530, 264/6, 

160/451, 285/2, 267/3, 265/1, 

265/2, 286, 262/1, 263, 262/2, 

265/3 

Miasto Zgorzelec: 

obręb: X, nr dz. ew.: 5 AM 3, 1 

AM 3., 1 AM 4, 7 AM 3; 6 AM 3; 

.2/2 AM 4 

Gmina Bogatynia,: 

obręb Posada, działki 

W okresie 

realizacji PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000, Gmina wiejska Zgorzelec, 

Gmina Bogatynia, Miasto Zgorzelec, 

RZGW we Wrocławiu 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

ewidencyjne nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 2/4, 14, 15, 21  

obręb: Trzciniec, nr dz. ew.: 

215/179, 214/178, 213/177, 

156/1, 212/176, 157/2,  

obręb: Działoszyn, nr dz. ew.: 

209/989, 208/987, 1, 3/1,  

obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 2/4 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, wydzielenia 204a, 

204b, 204k, 208c, 208h, 209f, 

209d, 212a, 212c, 214f, 215j, 

215d, 216b, 216c, 216d, 216g. 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, wydzielenia 160 b, c, 

d, f, g, h. 

Prowadzenie prac regulacyjnych w obrębie 

koryta rzeki tak aby nie wpływały na stan 

zachowania siedliska gatunku (niszczenie 

brzegów, wycinka drzew, modyfikacja i 

umacnianie brzegów itp.) z wyjątkiem prac 

niezbędnych do zachowania stałości 

przebiegu granicy państwowej, która 

przebiega środkiem koryta rzeki i sytuacji 

bezpośrednio zagrażających życiu i mieniu 

ludzi. 

Miasto Zgorzelec, Obręb: X, nr 

dz. ew.: 1 AM 3; 1 AM 4 

Gmina Zgorzelec, obręb 

Koźlice, działka ewidencyjna nr 

298, 225/1, 226/2, 217/3, 232/2, 

199/3, 313. 

Gmina Bogatynia, Obręb: 

Działoszyn, nr dz. ew.: 1;  

Obręb: Trzciniec: nr dz. ew.: 

156/1 

Gmina Zgorzelec, Obręb: Osiek 

Łużycki, nr dz. ew.: 525. 

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 167; 

298 

W okresie 

realizacji PZO 

 RZGW we Wrocławiu 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

Ograniczenie wycinki drzew w 

bezpośrednim sąsiedztwie Nysy Łużyckiej 

w pasie 50 m od wody, z wyjątkiem sytuacji 

bezpośrednio zagrażających życiu i mieniu 

ludzi. 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, wydzielenia 204a, 

204b, 204k. 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, wydzielenia 208c, 

208h, 209f, 209d, 212a, 212c, 

214f, 215j, 215d, 216b, 216c, 

216d, 216g. 

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk 

Ograniczenie wycinki drzew w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników 

wodnych, zachowanie nadbrzeżnych 

drzewostanów łęgowych i olchowych, z 

wyjątkiem sytuacji bezpośrednio 

zagrażających życiu i mieniu ludzi. 

Nadleśnictwo Pieńsk, Obręb 

Zgorzelec, wydzielenia 160 b, c, 

d, f, g, h. 

W okresie 

realizacji PZO 

 Nadleśnictwo Pieńsk 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskam

i z 

Nympheion, 

Potamion 

 Ocena stanu siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ  

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 173; 176/6; 402/2 

(raz na 5 lat).  Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Monitoring realizacji działań ochronnych  w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO 

3260 Nizinne 

i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskam

i 

 Ocena stanu siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ 

Rzeka Czerwona Woda, Obręb: 

X, dz. ew.: 5 AM 3 

Nysa Łużycka, Obręb; X, dz. 

ew. nr: 1 AM 3, 1 AM 4, 1 AM 

 (raz na 5 lat).  Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Monitoring realizacji działań ochronnych  w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

włosienicznik

ów 

(Ranunculion 

fluitantis) 

5Obręb: Koźlice, dz. ew.: 298; 

Obręb: Osiek Łużycki, dz. ew.: 

525; Obręb: Radomierzyce, dz. 

ew.: 303/5, 303/6; Obręb: 

Ręczyn, dz. ew.: 541; Obręb 

Krzewina, dz. ew.: 1; Obręb: 

Bratków, dz. ew.: 49; Obręb: 

Posada, dz. ew.: 256; Obręb: 

Działoszyn, dz. ew. : 1; Obręb: 

Trzciniec: dz. ew.: 156/1 

PZO 

6410 

Zmiennowilg

otne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion 

 Ocena stanu siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ  

Obręb: X, dz. ew. nr: 2/2 AM 4 

Obręb: Osiek Łużycki, dz. ew. 

nr: 1/1 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

nr: 159/445; 169/2; 169/4; 

265/1; 265/2; 286; 287/3; 302/1 

(raz na 5 lat).  Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Monitoring realizacji działań ochronnych  w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Arrhenathe

rion 

elatioris) 

 Ocena stanu siedliska według parametrów 

opracowanych w ramach PMŚ  

Obręb: X, działki ew. nr: 3 AM 

3, 4 AM 3; 

Obręb: Bratków dz. ew. nr: 23; 

24, 25, 27; 29, 39, 37, 46, 47; 

67, 69, 133; 134, 135, 136, 137, 

139, 428, 429, 212; 

Obręb: Krzewina dz. ew. nr: 2/4, 

3; 15, 16, 19/3, 14, 23, 24, 27, 

29, 31, 37, 359, 360, 362, 363; 

364, 365, 366, 367, 396; 

Obręb: Koźlice, działki ew. nr: 

130/303,171; 174; 175/1; 177/1; 

178; 188, 189/2, 192, 194, 

195/1, 196, 197, 198, 199/1, 

199/4, 199/5, 200/4, 201, 203, 

(raz na 5 lat).  Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Monitoring realizacji działań ochronnych,  

5-10% płatów siedlisk spośród działek 

zajmowanych przez siedlisko 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO  
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

205/1, 206, 209/3; 210, 211, 

212/1, 214, 215/1, 216/1, 227, 

228, 229, 230, 231, 232/1, 233, 

234, 235, 236; 

Obręb: Osiek Łużycki, działki 

ew. nr: 286; 287/1; 288/4; 328, 

329/2, 329/1, 330, 331, 332, 

333, 334/1, 334/2, 335, 336/2, 

336/1, 337/2, 337/1, 337/2, 338, 

339/1; 339/2, 339/3, 340; 342, 

344, 345, 347/1, 347/2, 348/1, 

348/2, 349/2, 350/1, 350/2, 

351/2, 351/1, 352, 353, 354, 

355/1; 355/2, 355/3, 371, 375; 

376/2, 380/6; 380/7; 510; 541/1; 

564/2;  

Obręb: Radomierzyce, działki 

ew. nr: 1; 49/1; 150, 156/6; 

156/7; 169/2; 170/2, 171/1, 

171/2, 172, 173, 176/2,176/4, 

176/5; 176/7; 176/8; 176/10; 

177; 182, 183/1, 184/4, 188, 

189, 193/3, 193/4, 195, 197/4, 

197/5, 197/11, 199/1, 200/1, 

202/5, 202/7; 265/1; 265/2, 

265/8, 463; 488; 

Obręb: Ręczyn, działki ew. nr: 

494/1; 498/1; 499/1; 501/1; 502; 

503; 516/1, 517, 512/1, 518/1, 

519/1, 520/1, 520/2, 521/2, 522, 

523, 529, 521/1, 528; 537/1; 

538, 539, 592; 

 Obręb: Trzciniec, dz. ew. nr: 79, 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

80, 81, 82/2, 82/1, 38, 37/7; 

9110 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagenion) 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

oraz ocena stanu zachowania siedlisk 

zgodnie z metodyką PMŚ 

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-214-g-00; 13-21-2-12-

214-a-00; 13-21-2-12-213-f-00, 

13-21-2-12-213-a-00, 13-21-2-

12-215-d-00 

 w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO.obowiązy

wania PZO. 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

9130 Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio 

odorati-

Fagenion) 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

oraz ocena stanu zachowania siedlisk 

zgodnie z metodyką PMŚ  

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-215-j-00, 13-21-2-12-

211-n-00, 13-21-2-12-214-i-00, 

13-21-2-12-213-c-00 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO.obowiązy

wania PZO. 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

9170 Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

oraz ocena stanu zachowania siedlisk 

zgodnie z metodyką PMŚ  

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne, w tym 13-21-2-

12-215-b-00; 13-21-2-12-215-a-

00; 13-21-2-12-211-s-00, 13-21-

2-12-214-d-00, 13-21-2-12-201-

a-00, 13-21-2-12-205-a-00; 13-

21-2-12-205-c-00, 13-21-2-12-

204-w-00, 13-21-2-12-204-x-00, 

13-21-2-12-204-s-00, 13-21-2-

12-161-x-00, 13-21-2-12-160-o-

00, 13-21-2-12-160-m-00, 13-

21-2-12-160-l-00, 13-21-2-12-

160-k-00, 13-21-2-12-130-a-00, 

13-21-2-10-129-o-00, 13-21-2-

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO.obowiązy

wania PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

10-129-n-00, 13-21-2-12-161-

hx-00, 13-21-2-12-204-o-00, 13-

21-2-12-130-o-00; 13-21-2-12-

130-f-00. 

 

9180* 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani

) 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

oraz ocena stanu zachowania siedlisk 

zgodnie z metodyką PMŚ  

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-212-a-00, 13-21-2-12-

210-i-00 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i 

olsy 

źródliskowe 

 Monitoring realizacji działań ochronnych 

oraz ocena stanu zachowania siedlisk 

zgodnie z metodyką PMŚ (25-30% płatów 

siedliska) 

Nadleśnictwo Pieńsk, wydz.: 13-

21-2-12-160-d-00; 13-21-2-12-

160-f-00, 13-21-2-12-158-s-00; 

13-21-2-12-158-r-00; 13-21-2-

12-158-l-00; 13-21-2-12-158-k-

00; 13-21-2-12-158-ax-00; 13-

21-2-12-158-z-00; 13-21-2-12-

158-t -00; 13-21-2-12-158-m-

00; 13-21-2-12-158-n-00; 13-21-

2-12-158-o-00; 13-21-2-12-158-

p-00; 13-21-2-12-158-r-00; 13-

21-2-12-160-a-00; 13-21-2-12-

159-f-00; 13-21-2-12-159-d-00; 

13-21-2-12-159-c-00; 13-21-2-

12-159-b-00; 13-21-2-12-159-a-

 w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

00; 13-21-2-12-159-i-00; 13-21-

2-12-159-m-00; 13-21-2-12-

159-k-00; 13-21-2-12-159-l-00; 

13-21-2-12-159-j-00; 13-21-2-

12-160-b-00; 13-21-2-12-60-c-

00; 13-21-2-12-158-y-00, 13-21-

2-12-158-c-00; 13-21-2-12-158-

b-00; 13-21-2-12-158-f-00; 13-

21-2-12-158-d-00; 13-21-2-12-

158-d-00; 13-21-2-12-158-h-00; 

13-21-2-12-158-j-00, 13-21-2-

12-130-r-00; 13-21-2-12-130-s-

00, 13-21-2-12-130-a-00; 13-21-

2-12-130-w-00; 13-21-2-12-130-

f-00;  

Ponadto monitoring we 

wskazanych miejscach: 

Obręb: Koźlice; dz. ew. nr: 

121/16 

Obręb: X, dz. ew. nr: 2/2 AM 4 

6179 

Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

6177 

Modraszek 

telejus 

Maculinea 

teleius 

 Monitoring realizacji działań ochronnych  Obręb: VII, dz. ew.: 2 AM 2; 

Obręb X, nr dz. ew.: 2 AM 3; 3 

AM 3; 4 AM 3; 2/2 AM 4; 

Obręb: Bratków, nr dz. ew.: 23; 

27; 44; 45; 46; 47; 53; 54; 56; 

57; 59; 133; 134; 135; 136; 205; 

207; 210/3;  

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 

122/2; 153/2; 156/1; 198; 199/5; 

200/4; 205/1; 206; 207; 217/1; 

217/2; 217/3; 218/1; 219/1; 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Ocena siedlisk i populacji gatunku zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

raz na 5 lat 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

(=Phengaris 

teleius) 

219/2; 220; 222; 223; 227; 228; 

229; 230; 231; 232/2; 233; 234; 

235; 

Obręb: Koźmin, nr dz. ew.: 90; 

95/2; 98/1; 99; 

Obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 3; 

363, 46/1; 539; 

Obręb: Osiek Łużycki, nr dz. 

ew.: 1/1; 3/1; 4; 286; 287/1; 300; 

301; 302; 315/1; 315/2; 316; 

327; 328; 329/1; 329/2; 330; 

331; 352; 353; 354; 356; 357/3; 

357/4; 380/5; 380/6; 380/7; 385; 

386; 389; 400/1; 400/2; 402; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 135/5; 159/44; 159/445; 

169/2; 169/4; 173; 176/2; 176/5; 

176/6; 176/7; 176/8; 177; 170/1; 

170/2; 171/1; 171/2; 172; 182; 

193/4; 265/1; 265/2; 265/8; 

265/9; 286; 287/3; 356; 357/3; 

357/4; 

Obręb: Ręczyn, nr dz. ew.: 

464/1; 488/4; 494/1; 498/1; 

499/1; 501/1; 502; 503; 

1060 

Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

 Monitoring realizacji działań ochronnych Obręb: Bratków, nr dz. ew.: 2; 

3; 4; 5; 8; 

Obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 171; 

174; 175/1; 178; 179/2; 184; 

185; 218/1; 219/1; 219/2; 220; 

221; 222; 289; 

 w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Ocena siedlisk i populacji gatunku zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

raz na 5 lat 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

Obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 

Obręb: Osiek Łużycki, nr dz. 

ew.: 286; 287/1; 288/1; 383; 

384; 385; 386; 537; 538; 

Obręb: Radomierzyce, nr dz. 

ew.: 169/2; 

1166 

Traszka 

grzebieniast

a Triturus 

cristatus 

(Triturus 

cristatus 

cristatus) 

 Monitoring realizacji działań ochronnych  Obręb: X, nr działki ew.: 6 AM 

3; 2/2 AM 4 

Obręb: Koźlice, nr działki ew.: 

130/303; 143/5; 168; 170/1; 

200/5; 217/3 

Obręb: Koźmin, nr działki ew.: 

66; 67; 76, 79, 80, 81, 88/1, 82, 

83, 84, 85, 86, 90, 93, 94, 95/2, 

99; 130/178;  

Obręb: Osiek Łużycki, nr działki 

ew.: 402; 513/1; 514/1; 521 

Obręb: Radomierzyce, nr działki 

ew.: 156/7; 159/445; 160/451; 

184/4; 267/3, 271, 272; 309/2 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Ocena siedlisk gatunku zgodnie z PMŚ 

GIOŚ 

raz na 5 lat 

 

1355 Wydra  

Lutra lutra 

 Monitoring realizacji działań ochronnych  Nysa Łużycka i Czerwona Woda 

na odcinkach położnych w 

granicach Obszaru. 

Rzeka Czerwona Woda, 

ujściowy odcinek w granicach 

obszaru Miasto Zgorzelec, 

Obręb: X, nr dz. ew.: .5 AM 3 1 

AM 3., 1 AM 4. 

w 4 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO.  

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000, placówki naukowe i 

organizacje ekologiczne. 

Ocena populacji i siedlisk gatunku zgodnie z 

PMŚ (w przypadku braku metodyki PMŚ – 

zgodnie z metodyką zawartą w PZO) 

raz na 5 lat 

 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi 

Nympheion, 

Potamion 

 Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

występowania siedliska przyrodniczego – 

lepsze rozpoznanie siedliska w obszarze 

Natura 2000. W trakcie obowiązywania 

PZO. 

Obręb: Krzewina, dz. ew. 421,  

Obręb: Osiek Łużycki, dz. ew. 

512, 521 

Obręb: Koźlice, dz. ew. 169, 

168,  

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

3260 Nizinne 

i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskam

i 

włosienicznik

ów 

(Ranunculion 

fluitantis) 

 Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

występowania siedliska przyrodniczego – 

lepsze rozpoznanie siedliska w obszarze 

Natura 2000. W trakcie obowiązywania 

PZO. 

Nysa Łużycka i Czerwona Woda 

na odcinkach położnych w 

granicach Obszaru. 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylio

n alliariae)  

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvulet

alia sepium) 

 Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

występowania siedliska przyrodniczego w 

trakcie obowiązywania PZO. 

Obręb: X, dz. ew. 2/2 AM 4 

Obręb: Posada, dz. ew. 181 

Obręb: Radomierzyce, dz. ew. 

184/4 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu siedliska w podanej 

lokalizacji w trakcie obowiązywania PZO. 

Obręb: Bratków, dz. ew. nr: 134, 

139, 136, 137, 135, 133 
W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000 
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Arrhenathe

rion 

elatioris) 

9180* 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani

) 

 Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

występowaniu siedliska w podanej 

lokalizacji w trakcie obowiązywania PZO. 

Cały obszar 

 
W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000 

1355 Wydra  

Lutra lutra 

 Ekspertyza w celu wyznaczenie miejsc 

wysokiej śmiertelności wydry na całym 

odcinku drogi biegnącym wzdłuż obszaru i 

linii kolejowej przecinającej obszar.  

Rzeka Czerwona Woda, 

ujściowy odcinek w granicach 

obszaru Miasto Zgorzelec, 

Obręb: X, nr dz. ew.: 5 AM 3 1 

AM 3., 1 AM 4 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Sprawujący nadzór nad obszarem przy 

współpracy zarządców dróg i linii 

kolejowej 

1037 Trzepla 

zielona  

Ophiogomph

us cecilia 

(=Ophiogom

phus 

serpentinus) 

 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w celu nadania gatunkom 

oceny D – nieznacząca. 

SDF W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  

1130 Boleń  

Aspius 

 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w celu wyłączenia gatunku z 
SDF W okresie 

obowiązywania 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  
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Przedmiot 

ochrony 

Działanie ochronne 

Nr i 

nazw

a 

Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

[w tys. zł] 

Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

aspius listy przedmiotów ochrony. PZO 

1163 

Głowacz 

białopłetwy  

Cottus gobio 

 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w celu nadania gatunkom 

oceny D – nieznacząca. 

SDF W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  

1188 Kumak 

nizinny  

Bombina 

bombina 

 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w celu nadania gatunkom 

oceny D – nieznacząca. 

SDF W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  

1324 Nocek 

duży  

Myotis 

myotis 

 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w celu nadania gatunkom 

oceny D – nieznacząca. 

SDF W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber 

 Wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w celu nadania gatunkom 

oceny D – nieznacząca. 

SDF W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 Organ sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowyc

h 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowan

y koszt 

(w tys. zł) 
3150 

Starorzecza 

i naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

Wszystkie Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1) lub 

osiągniecie dla 

płatów w złym 

stanie ochrony 

(U2) co najmniej 

stanu 

niezadowalająceg

o (U1). 

 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

Co najmniej 

co 5 lat 

Obręb: 

Radomierzyce

, dz. ew. nr: 

173; 176/6; 

402/2 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosieniczn

ików 

(Ranunculio

n fluitantis) 

Wszystkie Poprawa 

warunków do 

rozwoju siedliska 

w Nysie 

Łużyckiej i jej 

dopływach 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

Co najmniej 

co 5 lat 
Rzeka 

Czerwona 

Woda, Obręb: 

X, dz. ew.: 5 

AM 3 

Nysa Łużycka, 

Obręb; X, dz. 

ew. nr: 1 AM 

3, 1 AM 4, 1 

AM 5  

Obręb: 

Koźlice, dz. 

ew.: 298; 

Obręb: Osiek 

Łużycki, dz. 

ew.: 525; 

Obręb: 

Radomierzyce

, dz. ew.: 

303/5, 303/6; 

Obręb: 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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Ręczyn, dz. 

ew.: 541; 

Obręb 

Krzewina, dz. 

ew.: 1; Obręb: 

Bratków, dz. 

ew.: 49; 

Obręb: 

Posada, dz. 

ew.: 256; 

Obręb: 

Działoszyn, 

dz. ew. : 1; 

Obręb: 

Trzciniec: dz. 

ew.: 156/1 

6410 

Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion 

Wszystkie Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1) lub 

poprawa jego 

złego stanu 

ochrony (U2) do 

co najmniej stanu 

niezadowalająceg

o (U1). 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

Co najmniej 

co 5 lat 
Obręb: X, dz. 

ew. nr: 2/2 

AM 4 

Obręb: Osiek 

Łużycki, dz. 

ew. nr: 1/1 

Obręb: 

Radomierzyce

, dz. ew. nr: 

159/445; 

169/2; 169/4; 

265/1; 265/2; 

286; 287/3; 

302/1 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowan

e 

ekstensyw

nie 

Wszystkie Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1) lub 

poprawa jego 

złego stanu 

ochrony (U2) do 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

Co najmniej 

co 5 lat 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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(Arrhenath

erion 

elatioris) 

co najmniej stanu 

niezadowalająceg

o (U1). 

 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. 

9110 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagenion) 

Wszystkie Zachowanie 

dotychczasowej 

powierzchni 

siedliska i 

utrzymanie w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1). 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a PZO 

Nadleśnictwo 

Pieńsk, wydz.: 

13-21-2-12-

214-g-00; 13-

21-2-12-214-

a-00; 13-21-2-

12-213-f-00, 

13-21-2-12-

213-a-00, 13-

21-2-12-215-

d-00 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

9130 

Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosa

e-

Fagenion, 

Galio 

odorati-

Fagenion) 

Wszystkie Zachowanie 

dotychczasowej 

powierzchni 

siedliska i 

utrzymanie w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1). 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a PZO 

Nadleśnictwo 

Pieńsk, wydz.: 

13-21-2-12-

215-j-00, 13-

21-2-12-211-

n-00, 13-21-2-

12-214-i-00, 

13-21-2-12-

213-c-00 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

9170 Grąd 

środkowoe

uropejski i 

subkontyn

entalny 

(Galio-

Carpinetu

m, Tilio-

Carpinetu

m) 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000 

Zachowanie 

dotychczasowej 

powierzchni 

siedliska i 

utrzymanie w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1). 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a PZO 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne, w tym 

13-21-2-12-

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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215-b-00; 13-

21-2-12-215-

a-00; 13-21-2-

12-211-s-00, 

13-21-2-12-

214-d-00, 13-

21-2-12-201-

a-00, 13-21-2-

12-205-a-00; 

13-21-2-12-

205-c-00, 13-

21-2-12-204-

w-00, 13-21-

2-12-204-x-

00, 13-21-2-

12-204-s-00, 

13-21-2-12-

161-x-00, 13-

21-2-12-160-

o-00, 13-21-2-

12-160-m-00, 

13-21-2-12-

160-l-00, 13-

21-2-12-160-

k-00, 13-21-2-

12-130-a-00, 

13-21-2-10-

129-o-00, 13-

21-2-10-129-

n-00, 13-21-2-

12-161-hx-00, 

13-21-2-12-

204-o-00, 13-

21-2-12-130-

o-00; 13-21-2-

12-130-f-00. 
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9180* 

Jaworzyny i 

lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphylli

s-Acerion 

pseudoplata

ni) 

Wszystkie Zachowanie 

dotychczasowej 

powierzchni 

siedliska i 

utrzymanie w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1). 

 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a PZO 

Nadleśnictwo 

Pieńsk, wydz.: 

13-21-2-12-

212-a-00, 13-

21-2-12-210-i-

00 

  

91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i 

olsy 

źródliskowe 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 25-

30% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000 

Zachowanie 

dotychczasowej 

powierzchni 

siedliska i 

utrzymanie w 

niepogorszonym 

stanie ochrony (co 

najmniej U1). 

 

Parametry 

siedliska 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyka GIOŚ 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a PZO 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 

25-30% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. Ponadto 

monitoring we 

wskazanych 

miejscach: 

Obręb: 

Koźlice; dz. 

ew. nr: 121/16  

Obręb: X, dz. 

ew. nr: 2/2 

AM 4 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

6177 

Modrasze

k telejus  

Maculine

a 

Wszystkie Utrzymanie (co 

najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu 

U2) istniejącego 

stanu ochrony 

Populacja i 

parametry 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny 

zachowania 

siedlisk i 

populacji 

Co najmniej 

co 5 lat 

Wszystkie 

stanowiska w 

obszarze 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 
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(Phengari

s) teleius  

6179 

Modraszek 

nausitous  

Maculinea 

(Phengaris

) 

nausithous 

siedlisk gatunku. gatunku zgodnie 

z PMŚ  

2000 

1060 

Czerwończ

yk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

Wszystkie Utrzymanie (co 

najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu 

U2) istniejącego 

stanu ochrony 

siedlisk gatunku. 

Populacja i 

parametry 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny 

zachowania 

siedlisk i 

populacji 

gatunku zgodnie 

z PMŚ 

Co najmniej 

co 5 lat 

Wszystkie 

stanowiska w 

obszarze 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

1166 

Traszka 

grzebienias

ta 

Wszystkie 24 

stanowiska 

traszki 

grzebieniastej 

Utrzymanie (co 

najmniej U1) lub 

poprawa (ze stanu 

U2 na U1) 

istniejącego stanu 

ochrony siedlisk 

gatunku 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

siedlisk traszki 

grzebieniastej 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

wraz z 

określeniem, 

czy traszka 

grzebieniasta 

występuje na 

danym 

stanowisku. 

Co najmniej 

co 5 lat 

Dwadzieścia 

cztery 

wytypowane 

stanowiska 

monitoringow

e. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

8 tys. zł 

1355 

Wydra 

Ogół stanowisk 

w obszarze 

Utrzymanie (co 

najmniej U1) lub 

poprawa 

istniejącego stanu 

ochrony siedlisk 

gatunku do stanu 

FV. 

 

Populacja 

Zagęszczenie 

populacji 

 

Średnia liczba 

młodych na 

samicę 

 

Aktywność 

gatunku 

Monitoring 

prowadzony w 

okresie 

najwyższej 

aktywności 

gatunku (min. 5 

kontroli w 

okresie od 

września do 

Monitoring 

prowadzony 

przynajmniej 

co najmniej co 

5 lat (2-krotnie 

w czasie 

trwania 

obowiązująceg

o planu) 

Inwentaryzacj

a prowadzona 

wzdłuż rzeki 

na całym 

odcinku oraz 

przy 

starorzeczach  

w granicach 

obszaru. 

Placówki 

naukowe i 

lokalne 

organizacj

e 

ekologiczn

e oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

7 tys. 

zł/rok 
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kwietnia) 

mający na celu 

ocenę stopnia 

wykorzystania 

rzeki (względna 

aktywność w 

oparciu o liczbę 

stwierdzanych 

odchodów). 

Obszarem. 

Ogół stanowisk 

w obszarze 

utrzymanie lub 

poprawa stanu 

siedlisk gatunku 

w obszarze  i jego 

bezpośrednim 

sąsiedztwie, 

 

zachowanie 

drożności 

istniejących 

korytarzy 

ekologicznych 

(ograniczenie lub 

likwidacja 

negatywnego 

wpływu barier) 

Siedlisko 

Baza 

pokarmowa. 

Udział 

siedliska 

kluczowego 

dla gatunku. 

Odcinek cieku 

zajęty przez 

gatunek. 

Wskaźnik 

optymalnego 

siedliska. 

Jakość wody. 

Lesistość. 

Bariery. 

Odległość. od 

drogi. 

Urbanizacja 

otoczenia. 

Monitoring 

prowadzony w 

okresie 

najwyższej 

aktywności 

gatunku (min. 5 

kontroli w 

okresie od 

września do 

kwietnia) 

mający na celu 

ocenę stopnia 

wykorzystania 

rzeki (względna 

aktywność w 

oparciu o liczbę 

stwierdzanych 

odchodów). 

Monitoring 

prowadzony 

przynajmniej 

co najmniej co 

5 lat (2-krotnie 

w czasie 

trwania 

obowiązująceg

o planu 

Inwentaryzacj

a prowadzona 

wzdłuż rzeki 

na całym 

odcinku oraz 

przy 

starorzeczach 

na w 

granicach 

obszaru 

Placówki 

naukowe i 

lokalne 

organizacj

e 

ekologiczn

e oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W ramach 

monitorin

gu 

populacji. 

 

 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Brak 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie zachodzą przesłanki do sporządzenia planu ochrony. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic  
 

 

 

Zapis SDF Proponowany zapis 

SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1 3150; % pokrycia 

2,33; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B  

3150; pokrycie 16,10 

ha; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w 2012 r. stwierdzono, że siedlisko w 

Obszarze jest typowo i dobrze wykształcone, dlatego zmieniono ocenę stopnia 

reprezentatywności z oceny B na A 

2 3260; % pokrycia 

2,00; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna C 

3260; pokrycie 37,75 

ha; stopień 

reprezentatywności 

C, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna C 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

Występowanie włosieniczników stwierdzono w Czerwonej Wodzie; główna rzeka Obszaru, 

tj. Nysa Łużycka, posiada potencjał rzeki włosienicznikowej na całej długości, jednak 

obecnie, ze względu na jej duże zanieczyszczenie (zamulenie rzeki zawiesiną 

drobnocząsteczkową związaną z odprowadzaniem wód z kopalni Turów), włosieniczniki w 

niej nie występują. Z tego powodu ocenę reprezentatywności obniżono z oceny B na C. 

3 6410; % pokrycia 

0,11; stopień 

reprezentatywności 

D 

6410; pokrycie 7,15 

ha; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna C 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

Podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnię siedliska w Obszarze i okazała się 

ona około czterokrotnie większa od dotychczas podawanej w SDF, dlatego ten typ siedliska 

uznano za przedmiot ochrony (zmiana oceny stopnia reprezentatywności z D na B) i nadano 

oceny poszczególnych parametrów: powierzchnia względna – C, stan zachowania – C, 

ocena ogólna – C. 

4 6430; % pokrycia 

0,06;  

6430; pokrycie 0,25 

ha; 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia, podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnie siedliska w obszarze i 

okazała się ponad 5–krotnie mniejsza od podawanej w SDF, siedlisko to nigdy nie zajmuje 

dużych powierzchni. 

5 6510; % pokrycia 

11,52 

6510; pokrycie 

146,05 ha;  

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia, podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnie siedliska w obszarze i 

okazała się mniejsza od podawanej w SDF, 
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6 9110; % pokrycia 

0,84 

9110; pokrycie 15,51 

ha 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia, podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnie siedliska w obszarze i 

okazała się nieznacznie większa 

7 9130; % pokrycia 

0,42 

9130; pokrycie 6,83 Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia 

8 9170; % pokrycia 

4,56, stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

9170; pokrycie 

165,91 ha; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

W wyniku prac terenowych przeprowadzonych w 2012 r. zweryfikowano powierzchnię 

siedliska w Obszarze i okazała się ona dwukrotnie większa; jednocześnie w wielu płatach 

siedliska stwierdzono gatunki obce geograficznie, płaty charakteryzują się także znaczną 

fragmentacją, dlatego obniżono ocenę stopnia reprezentatywności z oceny A na B 

9 9180; % pokrycia 

0,77, stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna C 

9180; pokrycie 18,15 

ha; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

Podczas prac terenowych przeprowadzonych w 2012 r. zweryfikowano powierzchnię 

siedliska w Obszarze i okazała się ona większa niż dotychczas podawana w SDF. Ponadto z 

uwagi na fakt, iż siedlisko w Obszarze jest typowo wykształcone i objęte ochroną 

rezerwatową, zmieniono ocenę stopnia reprezentatywności z oceny B na A oraz ocenę 

ogólną z C na B. 

10 91E0; % pokrycia 

5,23, stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

91E0; pokrycie 

70,34 ha; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna C 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

W wyniku prac terenowych przeprowadzonych w 2012 r. zweryfikowano powierzchnię 

siedliska w Obszarze i okazała się ona nieznacznie mniejsza od dotychczas podawanej w 

SDF; ponieważ wiele płatów siedliska jest silnie przekształconych, zmieniono ocenę 

reprezentatywności z A na B oraz ocenę ogólną z B na C. 

11 1059  

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

6177 Populacja C, 

stan zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

Zmiana jest wynikiem podjęcia decyzji taksonomicznej (Fric et al. 2007), zgodnie z którą 

obecnie obowiązuje nowa nazwa gatunku – Phengaris teleius. Wynikiem tego była także  

zmiana kodu Natura 2000 dla tego gatunku z 1059 na 6177. Z uwagi na fakt, iż w trakcie 

badan terenowych stwierdzono, że elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii 

gatunku są doskonale zachowane (liczne łąki z rośliną żywicielską – krwiściągiem 

lekarskim), zmieniono ocenę stanu zachowania z oceny B na A oraz ocenę ogólną z C na B 
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12 1060  

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1060  

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

Zmiana oceny stanu zachowania z B na A oraz oceny ogólnej z C na B jest wynikiem 

weryfikacji terenowej przeprowadzonej w 2012 r., w trakcie której stwierdzono, że 

elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku są doskonale zachowane 

(liczne łąki i starorzecza z roślinami żywicielskimi – szczawiem lancetowatym i innymi 

gatunkami szczawiu). 

13 1061  

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

6179  

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

 

Zmiana jest wynikiem podjęcia decyzji taksonomicznej (Fric et al. 2007), zgodnie z którą 

obecnie obowiązuje nowa nazwa gatunku – Phengaris nausithous. Wynikiem tego była 

także  zmiana kodu Natura 2000 dla tego gatunku z 1061 na 6179. Z uwagi na fakt, iż w 

trakcie badan terenowych stwierdzono, że elementy siedliska istotne z punktu widzenia 

biologii gatunku są doskonale zachowane (liczne łąki z rośliną żywicielską – krwiściągiem 

lekarskim), zmieniono ocenę stanu zachowania z oceny B na A oraz ocenę ogólną z C na B 

14 1037 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1037  

Populacja D 

Oceny dokonano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w 2012 r. Badania 

prowadzono w czerwcu, lipcu i sierpniu i polegały one na wyszukiwaniu imagines w 

sąsiedztwie Nysy Łużyckiej. Ponadto dokonano oceny potencjalnych siedlisk gatunku w 

obszarze. Potwierdzono występowanie gatunku jedynie na dwóch stanowiskach. W latach 

70. i 80. XX w. trzepla zielona w Nysie Łużyckiej nie występowała. Proces stopniowego 

zasiedlania tej rzeki przez gatunek został zapoczątkowany dopiero w latach 90. minionego 

wieku (Brockhaus, Fischer 2005). Nysa Łużycka jest regularnie kontrolowana pod kątem 

występowania gatunku od 2003 r. Licznie stwierdza się ją na odcinku poniżej Pieńska (W. 

Bena  – materiały niepublikowane), jednakże na odcinku Bogatynia-Trzciniec – Zgorzelec 

(czyli w granicach obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej) gatunek 

występuje bardzo nielicznie. W okresie pojawu imagines obserwuje się tylko pojedyncze 

osobniki, głównie w północnej części obszaru. Południowy odcinek rzeki w obszarze 

prawdopodobnie w ogóle nie jest zasiedlany przez gatunek. Piaszczyste i żwirowe dno 

Nysy Łużyckiej w rejonie Trzcińca i Posady przykryte jest grubą warstwą substancji 

ilastych (efekt zrzutu do Nysy Łużyckiej wód kopalnianych). Na podstawie 

przeprowadzonych badań oraz obserwacji z lat ubiegłych, populację trzepli oszacowano na 

mniej niż 0,5% w skali kraju, co nie kwalifikuje tego gatunku jako przedmiot ochrony. 

Ponadto brak dogodnych siedlisk na odcinku Nysy Łużyckiej w granicach obszaru Natura 

2000 stanowi dodatkowy argument za umieszczeniem trzepli zielonej w kategorii D. 

15 1130 

Populacja C, stan 

usunięcie z SDF Występowanie gatunku w Obszarze nie zostało potwierdzone w trakcie badań terenowych 

w 2012 r. (elektropołowy wg metodyki GIOŚ na 3 stanowiskach). Gatunek występuje 
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zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

jedynie w dolnym biegu rzeki (poza Obszarem, na północ od jego granic) oraz 

sporadycznie – jako wynik zarybień – w jej środkowym biegu. Gatunek preferuje duże 

cieki, w granicach Obszaru brak jest dogodnych dla niego siedlisk 

16 1163 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1163 

Populacja D 

Występowanie gatunku w Obszarze nie zostało potwierdzone w trakcie badań w 2012 r. 

(elektropołowy wg metodyki GIOŚ na 3 stanowiskach) ani w trakcie prowadzonego 

dziesięcioletniego monitoringu. W Obszarze istnieją warunki dogodne dla gatunku (dobre 

warunki siedliskowe, zarówno dla stadiów młodocianych, jak i dorosłych – kryjówki i 

miejsca rozrodu), jednak sam gatunek występuje wyłącznie poza granicami Obszaru – w 

środkowym i dolnym biegu Nysy Łużyckiej (od Bielawy Dolnej do Gubina) oraz w jej 

dopływach (Miedzianka, Czerwona Woda, Bielawka). W najbliższym sąsiedztwie Obszaru 

stwierdzono występowanie gatunku na stanowisku w  Miedziance w 2009 r. (nieliczne 

osobniki). Po powodzi, która miała miejsce w zlewni Nysy w 2010 r., spodziewano się, że 

na skutek zniesienia głowacza z dopływów wraz z dużymi wodami jego zasięg i liczebność 

zwiększy się. Badania przeprowadzone w latach 2010 i 2011 wykazały jednak, że takie 

zjawisko ma miejsce tylko w dolnym i środkowym biegu rzeki. Badania przeprowadzone w 

2012 r. także nie potwierdziły występowania gatunku powyżej Bielawy Dolnej. W związku 

z powyższym ocenę populacji obniżono z oceny C na D. 

17 1166 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1166 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

W trakcie badań terenowych stwierdzono, że gatunek jest dość częsty w Obszarze (18 

miejsc rozrodu – głównie pomiędzy Radomierzycami a Osiekiem, w rejonie Koźlic i na 

polach wodonośnych Zgorzelca), pomimo, iż do tej pory podawany był jedynie z 4 

stanowisk. Gatunek rozmieszczony jest dość nierównomiernie (zasiedlona północna część 

Obszaru, nie stwierdzono obecności gatunku na południe od miejscowości Radomierzyce, 

co może wynikać z mniejszej dostępności siedlisk wodnych), jednak stan większości 

siedlisk jest właściwy. 
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18 1188 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1188 

Populacja D 

Dotychczas gatunek posiadał w SDF ocenę ogólną B, brak jest jednak informacji, na jakiej 

podstawie dokonano takiej oceny. W inwentaryzacji Gminy Zgorzelec oraz w materiałach, 

które posiada RDOŚ, wykazywano występowanie gatunku w okolicach Osieka 

(starorzecze, staw hodowlany). Badania przeprowadzone w 2012 r. nie potwierdziły 

występowania gatunku w okolicach Osieka, nie odnaleziono także innych miejsc rozrodu 

kumaka. Z uzyskanych w trakcie prac nad PZO informacji ustnych (Waldemar Bena) 

wynika, że gatunek występował w Obszarze w latach 90., lecz jego liczebność spadała. Od 

kilku lat nie notowano już jego występowania w Obszarze. W trakcie badan terenowych 

odnaleziono około 40 miejsc, w których panowały dogodne dla gatunku warunki rozrodu, 

jednak na żadnym z tych stanowisk nie potwierdzono występowania gatunku (badania 

prowadzono w maju i czerwcu, kontroli dokonywano w dzień i w nocy). W związku z 

powyższym, obniżono ocenę populacji z oceny C na D. 

19 1355 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1355 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

Obniżenie oceny stanu zachowania z oceny A na B wynika ze znacznego przekształcenia i 

degradacji brzegów Nysy Łużyckiej, która na znacznych odcinkach pozbawiona jest 

obudowy biologicznej tworzonej przez zieleń wysoką. Ponadto gęsta sieć dróg oraz liczne 

bariery w migracji (mosty bez odpowiednich przejść dla zwierząt, skanalizowane rzeki, 

obecność jazów), mogą ograniczać dyspersję osobników młodocianych i przyczyniać się do 

wzrostu śmiertelności wydry. 

20 1337 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1337 

Populacja D 

Zmiana oceny populacji z oceny C na D jest wynikiem badań terenowych 

przeprowadzonych w 2012 r., w trakcie których stwierdzono występowanie gatunku tylko 

na jednym stanowisku w Obszarze. Dane te są zbieżne z wynikami zawartymi w 

ekspertyzie wykonanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu pn. Rozmieszczenie i liczebność populacji bobra europejskiego i wydry na 

terenie województwa dolnośląskiego (Vianaturae, T. Zając, Wrocław 2012 r.) 

21 1324 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

1324 

Populacja D 

W Obszarze brak jest kolonii letnich gatunku, a potencjalne miejsca żerowisk (np. płaty 

kwaśnych buczyn) występują w Obszarze bardzo nielicznie (pojedynczo). W Obszarze 

występuje potencjalne zimowisko gatunku (sztolnia w Zgorzelcu), jednak w trakcie kontroli 

terenowych (24.11.2012 r., 26.01.2013 r., 14.03.2013 r.) nie potwierdzono ich obecności. 

Może to być wynikiem płoszenia przez ludzi oraz rozniecania przez nich ognia w obrębie 

sztolni. Według informacji uzyskanych w trakcie prac nad PZO (Waldemar Bena – 

informacja ustna), ostatnie stwierdzenie gatunku w sztolni (1 osobnik) miało miejsce w 
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2008 r. W związku z powyższym zmieniono ocenę populacji z oceny C na D. 

22 Brak w SDF 

wymienionych 

innych ważnych 

gatunków zwierząt i 

roślin 

Allium ursinum 

Dactylorhiza majalis 

Listera ovata 

Nuphar lutea 

Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie innych ważnych gatunków roślin w 

Obszarze, których obecność wiąże się z występowaniem siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty ochrony Obszaru. 

23 aktualizacja danych dotyczących wielkości 

populacji poszczególnych gatunków 

zwierząt w obszarze i aktualizację 

powierzchni zajmowanych przez siedliska 

Zaproponowane zmiany są wynikiem przeprowadzonych badań terenowych. 

24 zmiana powierzchni obszaru z 1 661,7 ha na 

1 586,1 ha 

Zmiana powierzchni wynika z zaproponowanych zmian w przebiegu granicy Obszaru. 

25 zmiana NUTS na PL51 Dolnośląski Zaktualizowano zgodnie z nowymi wytycznymi. 
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L.p. Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1.  Z obszaru proponuje się 

usunięcie północnej enklawy 

pierwotnie utworzonej dla 

ochrony stanowiska nocka 

dużego – sztolni w Zgorzelcu. 

W trakcie badań terenowych w 

północnej enklawie na brzegu 

Nysy zinwentaryzowano 

stanowisko modraszka 

nausitousa. Stanowisko to 

znajduje się na działce, która w 

aktualnej granicy tylko 

częściowo leży w granicach 

obszaru Natura 2000. 

W wyniku przeprowadzonych badań terenowych w sztolni w Zgorzelcu (daty kontroli: 24 listopada 

2012 r., 26 stycznia 2013 r., 14 marca 2013.) nie stwierdzono obecności nietoperzy. Brak stwierdzeń 

nietoperzy w sztolni jest spowodowany płoszeniem przez ludzi oraz paleniem przez nich ognisk, 

świeczek i papierosów. W przypadku stanowiska modraszka należy uznać, że ze względu na lokalizację 

(na terenach miasta Zgorzelec) perspektywy zachowania tego stanowiska są niewielkie. Podczas 

spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Miejska Zgorzelec zgłosiła wniosek o wyłączenie z 

obszaru północnej enklawy i złożyła deklarację o objęciu sztolni w Zgorzelcu inną formą ochrony 

przyrody – utworzeniu w tym miejscu użytku ekologicznego oraz podjęciu działań ochronnych w 

postaci wysprzątania sztolni oraz zamknięcia jej kratami. Istnieje więc duża szansa na odtworzenie się 

stanowiska nocka dużego i jego długoterminowej ochrony. Wniosek o usunięcie z obszaru zespołu 

parków miejskich w Zgorzelcu objętego ochroną zabytkową zgłosił także Dolnośląski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków we Wrocławiu. Wykonawca PZO po uwzględnieniu powyższych uwag  

zaproponował wyłączenie z obszaru północnej enklawy. W zamian - zgodnie z deklaracją Gminy 

Miejskiej Zgorzelec zostanie utworzony użytek ekologiczny mający na celu ochronę sztolni w 

Zgorzelcu (stanowisko nocka dużego) oraz zaproponowano do włączenia kompleks leśny leżący na 

działkach ewidencyjnych nr AR_1.2, AR_2.2 oraz odcinek rzeki Nysę w granicach działki AR_1.1, 

AR_2.1 (wszystkie działki należą do obrębu X). Uzasadnienie: kompleks leśny proponowany do 

włączenia nawiązuje do siedliska 9180, ponadto są tam zlokalizowane starorzecza (potencjalnie 

siedlisko 3150 – główny cel ochrony w obszarze oraz potencjalnie siedlisko wydry i traszki 

grzebieniastej), oraz znajduje się tam potencjalnie priorytetowe siedlisko łęgów 91E0. Do granic ostoi 

zaproponowano także do włączenia stanowisko trzech gatunków motyli stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarze (modraszka nausitousa, modraszka telejusa i czerwończyka nieparka) na działkach 

nr 273/4 i 265/4 (Obręb: Osiek Łużycki) o istotnie większych perspektywach zachowania niż 

stanowisko zlokalizowane w Zgorzelcu.  

2.  Wyłączenie fragmentu działki 

AR_4.2/2 (Obręb X) 

Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Nysa Sp. z o. o. z obszaru Natura 2000 

wyłączono budynek technologiczno- administracyjny. 

3.  Wyłączenie fragmentu obszaru 

Natura 2000 na północ od 

miejscowości Koźlice 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawna, zabudowania, kompleksy leśne 

nie stanowiące siedlisk przyrodniczych.  
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4.  Wyłączenie fragmentu obszaru 

Natura 2000 na wschód od 

miejscowości Kolonia Osiek 

Łużycki (działki 156/5, 274/3, 

267/4, 285/1, Obręb 

Radomierzyce)  

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

5.  Włączenie do obszaru działek 

nr 273/4 i 265/4 (Obręb: Osiek 

Łużycki) 

Podczas prac terenowych zidentyfikowano stanowiska modraszka nausitousa, modraszka telejusa, 

czerwończyka nieparka i płatu łąki zmiennowilgotnej 6410 (działka 273/4) 

6.  Wyłączenie fragmentu obszaru 

Natura 2000 na północny 

wschód i południe od 

Radomierzyc 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

7.  Wyłączenie fragmentu obszaru 

Natura 2000 na zachód od 

miejscowości Ręczyn 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

8.  Włączenie do obszaru działek 

ewidencyjnych nr 44, 46/4 

(obręb Krzewina), 344 (obręb 

Ręczyn) 

Podczas prac terenowych zidentyfikowano stanowisko modraszka nausitousa. 

9.  Wyłączenie fragmentu obszaru 

Natura 2000 na południe od 

miejscowości Krzewina.  

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

10.  Włączenie do obszaru działki 

nr 212 Obręb Bratków 

Podczas prac terenowych zidentyfikowano płat łąki świeżej 6510, dotychczas w granicach ostoi 

znajdował się tylko niewielki fragment tego płatu 

11.  Wyłączenie fragmentu obszaru 

Natura 2000 na zachód od 

miejscowości Działoszyn 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

12.  Dociągnięcie granicy do 

działek 

ewidencyjnych/wydzieleń 

leśnych 

W pozostałych miejscach granica została dociągnięta do działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych.  
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

 

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

 
Moduł A 

  

1.  
Brak zgłoszonych uwag 

  

 
Moduł B 

  

2.  Weryfikacja zagrożeń dla wydry zidentyfikowanych dla 

jednego ze stanowisk jako „drogi, ścieżki i drogi kolejowe” 

oraz pięciu stanowisk jako „drogi kolejowe, w tym TGV” 

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., Biuro 

Ochrony Środowiska 

Zagrożenie "drogi, ścieżki i linie kolejowe" 

znajduje się na przygotowanej przez Dyrekcję 

Generalną ds. Środowiska, Europejską Agencję 

Środowiska (EEA) liście zagrożeń, zatwierdzonej 

w dniu 12.04.2011 r. i jest oznaczone kodem 

D01. Jego użycie jest zgodne z zalecaną 

metodyką przy opracowywaniu Planów Zadań 

Ochronnych. Niemniej w odniesieniu do uwagi 

Biura Ochrony Środowiska PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w przypadku stanowisk wydry o 

numerach 0E48 i 76A4, które znajdują się w 

znacznym oddaleniu od istniejącej infrastruktury 

kolejowej, istnieje możliwość uściślenia zapisu i 

zastąpienia zamieszczonego kodu D01, 

przypisanego do zagrożeń związanych z 

wszelkimi liniami komunikacyjnymi, kodem 

D01.02 "drogi, autostrady", ze względu na 

niewielkie prawdopodobieństwo śmierci wydry w 

wyniku kolizji z pojazdami. W przypadku 

stanowisk oznaczonych numerami: CB7F, CC58, 
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D613, DC0B Wykonawca PZO wyrażą opinię, iż 

zagrożenie pod nazwą „drogi kolejowe, w tym 

TGV” powinno być przypisane do tych stanowisk 

jako istniejące ze względu na bliską ich odległość 

od przebiegu infrastruktury kolejowej i tym 

samym możliwość kolizji wydr z pojazdami.  

Informację o braku stwierdzeń przypadków 

śmierci wydry na torach w wyniku kolizji z 

pociągami nie do końca można uznać za zasadne. 

Prawdopodobnie tego typu przypadki (być może 

ze względu na rozmiar zwierzęcia) nie są często 

rejestrowane. Pod koniec października 2011 r. 

stwierdzono martwego osobnika wydry na torach 

na linii towarowej relacji Węgliniec-Bielawa 

Dolna, co dowodzi, że osobniki tego gatunku 

giną również na torach, a tego typu zdarzenia 

mogą nie być odnotowywane w Spółce PKP PLK 

S.A. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką 

prędkość, z jaką poruszają się pociągi towarowe 

na wspomnianej linii, można zakładać, że ciche i 

znacznie szybsze autobusy szynowe poruszające 

się na trasach osobowych mogą stanowić jeszcze 

większe zagrożenie dla gatunku, również przy 

wskazanych częstotliwościach przejazdów 

autobusów szynowych.  

Obecnie zdecydowana większość dostępnych 

opracowań na temat śmiertelności wydry w 

wyniku kolizji dotyczy raczej przypadków 

zarejestrowanych na drogach. Dostępne dane na 

temat śmiertelności gatunku na torach są 

stosunkowo skąpe, a zebranie danych 

porównywalnych do tych uzyskanych dla dróg 
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zdecydowanie trudniejsze. Większość 

opublikowanych badań monitoringowych 

prezentuje jedynie nieliczne przypadki śmierci 

wydry w wyniku kolizji z pociągami. Niemniej 

przeprowadzona przez szwedzkich naukowców 

analiza śmiertelności gatunku na torach 

wskazywała, że liczba martwych wydr 

przypadająca na kilometr linii kolejowej w ciągu 

roku może być nawet dwukrotnie wyższa w 

porównaniu z kilometrowym odcinkiem drogi 

 
Moduł C 

  

3.  Weryfikację zaproponowanych działań ochronnych dla 

jednego stanowiska wydry w postaci modernizacji linii 

kolejowej  

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., Biuro 

Ochrony Środowiska 

Plan Zadań Ochronnych tworzony dla obszarów 

Natura 2000 jest dokumentem obowiązującym 

przez 10 lat. Wszelkie zapisy i zalecenia odnoszą 

się do tego właśnie okresu a ich umieszczenie ma 

na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia 

względem przedmiotów ochrony, zarówno 

istniejące jak i potencjalnie mogące się pojawić 

w okresie obowiązywania Planu. Umieszczenie 

zapisu o potrzebie zastosowania specjalnych 

działań minimalizujących negatywne 

oddziaływanie na wydry w przypadku 

planowanych prac modernizacyjnych, ma na celu 

jedynie zaznaczenie, iż dany przedmiot ochrony 

powinien zostać uwzględniony podczas prac 

modernizacyjnych wraz z opracowaniem metod 

zapobiegania przypadkom kolizji z pociągami. W 

tym właśnie kontekście należy rozpatrywać 

umieszczony w Planie zapis. Pominięcie ww. 

informacji mogłoby świadczyć o braku 

jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania linii 
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kolejowej i braku potrzeby wdrażania 

adekwatnych działań minimalizujących, które 

zapobiegną bądź ograniczą śmiertelność 

drapieżnika w kolizjach z pociągami. 

4.  

Wniosek o wyłączenie z przedstawionej przez Wykonawcę 

PZO propozycji przebiegu granicy fragmentu działki 2/4 

obręb X (z przedstawionej mapy wynika, iż jest to nr działki 

AR_4.2/2 Obręb X) i poprowadzenia granicy po obecnie 

obowiązującym przebiegu 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Nysa 

Na wskazanym obszarze brak przedmiotów 

ochrony, w związku z czym Wykonawca PZO 

przedstawił propozycję granicy obszaru Natura 

2000 w tym miejscu zgodnie z aktualnym 

przebiegiem, dodatkowo, na wniosek 

Przedsiębiorstwa, wyłączając budynek 

technologiczno- administracyjny 

5.  W nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 

projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

w dniu 14.03.2013 w Zgorzelcu i w oparciu o dane z portalu 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ uzyskane w dniu 

22.03.2013r., Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po przeanalizowaniu 

terenu powiatu zgorzeleckiego w kontekście ochrony 

przyrodniczej ustalił, iż obszary przyrody chronionej 

częściowo pokrywają się z obszarami zabytkowymi 

chronionymi ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 

późn. zm.). W celu uniknięcia rozbieżności związanych z 

ochroną zabytków i ochroną przyrody określaną przez dwie 

ustawy specjalne, przedkładamy poniższe wnioski: 

1. W sytuacji, gdy obszar chroniony przyrodniczo 

obejmuje lub blisko graniczy z obszarem historycznej 

zabudowy wsi lub miejscowości, chronionym poprzez 

ujęcie w wykazie obiektów zabytkowych, zgodnie z art. 7 

z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak np.:  

Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków 

we Wrocławiu 

Zgodnie z uwagami wniesionymi przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków we Wrocławiu (nr pisma 

JG/N.020.11.2013.MP z dnia 22.03.2013 r.) z 

obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy 

Łużyckiej PLH020066 w propozycji przebiegu 

granicy zaproponowanej przez Wykonawcę Planu 

Zadań Ochronnych (PZO) dla w/w obszaru został 

wyłączony Park Pałacowy w Radomierzycach 

(brak zinwentaryzowanych przedmiotów 

ochrony). Jeśli chodzi o Park Miejski W 

Zgorzelcu to Wykonawca Planu będzie 

postulować jego wyłączenie z obszaru Natura 

2000.  

W przypadku stanowiska archeologicznego w 

Trzcińcu jest ono zlokalizowane w obrębie płatu 

siedliska 9170 (grąd środkowoeuropejski) i 

pośrodku obszaru Natura 2000, dlatego w opinii 

Wykonawcy PZO nie ma możliwość wyłączenia 

tego stanowiska z obszaru 2000. W Planie Zadań 

Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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 obszar NATURA 2000 Przełomowa Dolina Nysy 

Łużyckiej z układami ruralistycznymi miejscowości 

Bratków, Koźlice, Krzewina, Posada, Radomierzyce, 

Trzciniec; 

 obszar NATURA 2000 Pieńska Dolina Nysy 

Łużyckiej wkracza w granice zabudowy wsi Bielawa 

Dolna, oraz obejmuje teren cmentarza leśnego w 

Prędocicach, w stosunku do którego prowadzone jest 

w chwili obecnej postępowanie wpisujące do rejestru 

zabytków.  

 obszar chronionych przyrodniczo Borów 

Dolnośląskich obejmuje często miejscowości 

zlokalizowane na jego terenie; 

 Postulujemy w tych przypadkach o umieszczenie 

zapisów umożliwiających pielęgnację zieleni 

uporządkowanej, stanowiącej część układu zabudowy, jak 

np. aleje przydrożne, cmentarze i miejsca pocmentarne. 

2. W sytuacji, gdy obszar chroniony przyrodniczo 

nakłada się na teren zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków, jak np.:  

 obszar NATURA 2000 Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej obejmuje w Trzcińcu (m. Bogatynia) 

stanowisko archeologiczne – ruiny dawnego zamku, 

wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 

174/Arch/65, z dnia 06.12.1965 r.; 

 obszar NATURA 2000 Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej obejmuje obszary zabytkowe: parku 

pałacowego w Radomierzycach, gm. Zgorzelec (wpis 

do rejestru decyzją nr 806/J z dn.04.01.1984r.) oraz 

zespołu parków miejskich w Zgorzelcu (wpis do 

rejestru decyzją nr z dn. A/1242/1-2 z dnia 

29.05.2009 r.) 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej dla tego 

płatu siedliska (9170) Wykonawca PZO nie 

zaproponował działań ochronnych, które 

mogłyby kolidować z ochroną stanowiska 

archeologicznego. Nie przewiduje się także, aby 

możliwe prace związane z ochroną stanowiska 

archeologicznego w Trzcińcu mogły pogorszyć 

stan siedliska 9170 w obszarze Natura 2000 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

Odnośnie miejscowości  Bratków, Koźlice, 

Krzewina, Posada, Radomierzyce, Trzciniec to w 

znacznej części miejscowości te są położone poza 

granicą obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej. Natomiast jeśli chodzi o 

działania ochronne zaproponowane przez 

Wykonawcę Planu to swoim zakresem obejmują 

one wyłącznie przedmioty ochrony. Wykonawca 

Planu nie przewiduje, aby zapisy w zakresie 

zaproponowanych działań ochronnych w 

stosunku do przedmiotów ochrony mogły 

uniemożliwić prowadzenie prac związanych z 

pielęgnacją zieleni uporządkowanej, stanowiącej 

część zabudowy , jak np. alei przydrożnych, 

cmentarzy i miejsc pocmentarnych. 
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Wnioskujemy o wykreślenie obszarów chronionych 

poprzez wpis do rejestru zabytków z terenów chronionych 

zapisami NATURA 2000 i nie obejmowanie taką ochroną w 

przyszłości, w związku z brakiem wskazania przez 

ustawodawcę nadrzędności kompetencji w sytuacji 

obowiązywania obydwu ustaw na jednym terenie, oraz 

możliwości wystąpienia konfliktów kompetencyjnych w 

momencie prowadzenia prac konserwatorskich, budowlanych 

albo badań archeologicznych na obszarach wpisanych do 

rejestru zabytków. W związku z nieuwzględnieniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków jako strony na etapie 

powstawania obszarów chronionych NATURA 2000, zasadne 

jest uwzględnienie uwag wniesionych niniejszym pismem. 

Wykaz zabytków i obszarów wpisanych do rejestru 

zabytków lub chronionych poprzez ujęcie w wykazie 

obiektów zabytkowych jest dostępny na stronie internetowej 

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589 a w przypadku 

wątpliwości, co do granic obszarów chronionych zabytków 

jesteśmy gotowi niezwłocznie udzielić informacji. 

Jednocześnie mając na uwadze, iż projekt Planu Zadań 

Ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest opracowywany 

również dla innych obszarów na terenie dawnego 

województwa jeleniogórskiego postulujemy o uwzględnienie 

powyższych wniosków w przypadku zaistnienia 

analogicznych sytuacji na tym terenie.  

 

6.  Wyłączenie północnej enklawy z obszaru Natura 2000  Gmina Miejska Zgorzelec Podczas spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy 

oraz spotkań negocjacyjnych Gmina Miejska 

Zgorzelec zgłosiła wniosek o wyłączenie z 

obszaru północnej enklawy i złożyła deklarację o 

objęciu sztolni w Zgorzelcu inną formą ochrony 

przyrody – utworzeniu w tym miejscu użytku 
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ekologicznego oraz podjęciu działań ochronnych 

w postaci wysprzątania sztolni oraz zamknięcia 

jej kratami. Istnieje więc duża szansa na 

odtworzenie się stanowiska nocka dużego i jego 

długoterminowej ochrony. Wykonawca PZO 

uwzględnił w przygotowaniu propozycji zmiany 

granicy wniosek Gminy Miejskiej Zgorzelec 

7.  Wniosek o oparcie granicy obszaru Natura 2000 na drodze 

głównej biegnącej wzdłuż obszaru Natura 2000 i wyłączenie 

znacznej części obszaru 

Gmina Wiejska Zgorzelec Wniosek o zmianę granicy zgłoszono pismem z 

dnia 27.09.2012 r. oraz podczas spotkania 

negocjacyjnego z Gminą Miejską i Wiejska 

Zgorzelec, które odbyło się w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. Wykonawca PZO podczas I 

spotkania ZLW oraz na spotkaniu negocjacyjnym 

przedstawił argument w postaci rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony, który uniemożliwił 

wyłączenie zgłoszonego we wniosku obszaru.  

8.  Wniosek o wyłączenie z obszaru wydzieleń leśnych: oddz. 

127 A, 130 j, 130 k, 130 i, 158 w.  

Nadleśnictwo Pieńsk Odpowiedzi udzielono na II spotkaniu ZLW: 

Wydzielenie 127 A – dotychczas nie było w 

granicy obszaru Natura 2000, ponadto ten 

kompleks jest narażony na dużą penetrację 

siedliska przez ludzi i brak perspektyw jego 

zachowania w przyszłości. Biorąc pod uwagę, że 

na terenie obszaru Natura 2000 jest dużo więcej 

cennych kompleksów grądu z większymi 

możliwościami ochrony Wykonawca PZO 

przystał na wniosek Nadleśnictwa o nie 

włączaniu wydzielania 127 A do obszaru Natura 

2000. 

Wydzielenia 130i, 130j, 130k znajdowały się 

dotychczas w granicy obszaru, natomiast ze 

względu na to, iż nie zostały tam 
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zinwentaryzowane przedmioty ochrony 

Wykonawca przystał na wniosek Nadleśnictwa o 

wyłączeniu ich z obszaru 

Fragment z wydzieleniem 158w został 

zaproponowany do włączenia ze względu na 

obecność stanowisk trzech chronionych 

gatunków motyli, stanowiących przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Przełomowa 

Dolina Nysy Łużyckiej (modraszek telejus, 

modraszek nausitous oraz czerwończyk nieparek) 

oraz siedliska przyrodniczego - łąki trzęślicowej 

(kod 6410) na działkach ewidencyjnych 265/4 

oraz 273/4 (Obręb: Osiek Łużycki). Wykonawca 

PZO w porozumieniu z Nadleśnictwem Pieńsk 

pozostał przy pierwotnej propozycji zmiany 

granicy obejmującej włączenie do obszaru Natura 

2000 wydzielenia 158w. 

9.  Zapytanie na Plaformie Informacyjno-Komunikacyjnej ze 

strony Gminy Miejskiej Zgorzelec czy konieczna będzie 

zmiana MPZP w stosunku do działki nr AR_4.2/2, Obręb X i 

w jakim terminie mpzp musi być zmieniony. 

 

Gmina Miejska Zgorzelec Wstępnie zidentyfikowano zagrożenia dla 

przedmiotów ochrony zlokalizowanych na 

działce nr AR_4.2/2, Obręb X. ze strony mpzp 

(UCHWAŁA NR 150/04 RADY MIASTA 

ZGORZELEC z dnia 05 marca 2004 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

Ujazd Południe w Zgorzelcu). Stwierdzono, iż 

zapis: „Tereny łąk i zieleni niskiej Funkcje 

dopuszczalne. Tereny upraw i produkcji rolnej. 

Lasy i parki leśne (dolesienia). Sport i rekreacja – 

w formie wydzielonych terenowych urządzeń 

sportu i rekreacji (budowli) pod warunkiem 

spełnienia wymagań ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych” może takie zagrożenia 
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generować. Jest to teren ujęcia wody w zarządzie 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Nysa 

sp. z o. o., w związku z czym wysłano zapytanie 

do w/w Przedsiębiorstwa o obecny sposób 

użytkowania tego terenu oraz o planowane jego 

wykorzystanie. Pismem z dnia 7.05.2013 r. (nr 

PJ/1812/2013) uzyskano informację, że na 

przedmiotowej działce (aktualny nr 2/9 z mapy 4 

obręb X) znajdują się obecnie tereny łąk i zielni 

niskiej. Przedsiębiorstwo nie planuje 

wykorzystywać tego terenu pod uprawy i 

produkcje rolne ani dolesiać tego obszaru. W 

piśmie zawarto także informację, że ze względu 

na bezpośrednią strefę ujęć wody jest to teren 

zamknięty, na którym obowiązuje zakaz wstępu 

osobom nieupoważnionym. W związku z 

powyższym Wykonawca PZO odstąpił od zapisu 

o konieczności zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

Ujazd Południe w Zgorzelcu.  

10.  Uwagi do Planu Zadań Ochronnych zostały zgłoszone ze 

strony Gminy Bogatynia pismem z dnia 3.03.2013 r. 

Dotyczyły zamieszczenia w PZO informacji na temat 

możliwości dofinansowania dla działań fakultatywnych i 

obligatoryjnych (1), informacji o aktualnym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(2) oraz zapisu przy proponowanej zmianie dokumentów 

planistycznych (3).  

Gmina Bogatynia Zostanie przygotowane pismo z odpowiedzią: 

Ad. 1. W przypadku siedlisk łąkowych lub 

gatunków związanych z siedliskami łąkowymi 

istnieje możliwość uzyskania dopłat w ramach 

Programów rolno-środowiskowych. W 

przypadku pozostałych siedlisk i gatunków 

działaniem obligatoryjnym jest zachowanie 

siedliska lub siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie, co nie generuje kosztów.  

Ad. 2. W PZO zostanie uwzględniony aktualny 

dokument, który został wskazany w piśmie ze 

strony Gminy Bogatynia.  
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Ad. 3. Zapisy proponowane do zmian w 

dokumentach planistycznych zostały bardziej 

uogólnione. 

W trakcie konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych uwagi przekazały następujące instytucje i organizacje: 

11.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Uwzględniono uwagę dotyczącą zmiany nazwy instytucji z „Inspektorat” na 

„Nadzór Wodny  

w Zgorzelcu” w tabeli zawierającej dane członków Zespołu Lokalnej 

Współpracy w projekcie dokumentacji PZO. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą wskazania typu własności użytków 

gruntowych w dokumentacji PZO. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą działania ochronnego pn. „Eliminacja lub 

ograniczenie występowania ekspansywnych gatunków roślin obcego 

pochodzenia w ramach wykonywania robót na brzegach Nysy Łużyckiej, 

zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się rdestowców (np. utylizacja 

humusu z kłączami rdestowców)” w odniesieniu do siedliska 3260 nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 

poprzez usunięcie zapisu o utylizacji humusu . 

Uwzględniono uwagę dotyczącą działań ochronnych związanych z 

ograniczeniem prac regulacyjnych w obrębie koryta rzeki w odniesieniu do 

gatunku 1355 wydra Lutra lutra poprzez dodanie zapisu  

„z wyjątkiem prac niezbędnych do zachowania stałości przebiegu granicy 

państwowej, która przebiega środkiem koryta rzeki i sytuacji bezpośrednio 

zagrażających życiu i mieniu ludzi”. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą działań ochronnych związanych z 

ograniczeniem wycinki drzew w odniesieniu do gatunku 1355 wydra Lutra 

lutra poprzez dodanie zapisu „z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio 

zagrażających życiu i mieniu ludzi”. 

12.  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

Uwzględniono uwagę dotyczącą opisu zagrożenia istniejącego H01 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych w stosunku do siedliska 3150 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion i gatunku 1355 wydra Lutra lutra poprzez wykreślenie 
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zapisu „Kopalnia Turów stosuje technologie mające na celu ograniczenie 

zanieczyszczenia wód.” z projektu zarządzenia. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą opisu zagrożenia istniejącego H01.01 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych w 

stosunku do siedliska 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników (Ranunculion fluitantis) poprzez wykreślenie zapisu 

„Kopalnia Turów stosuje technologie mające na celu ograniczenie 

zanieczyszczenia wód.” z projektu zarządzenia. Wykreślono także z projektu 

zarządzenia zagrożenie C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe. 

13.  Klub Przyrodników Nie uwzględniono uwagi dotyczącej proponowanego wyłączenia sztolni z 

obszaru - sztolnia w Zgorzelcu nigdy nie była istotnym miejscem zimowania 

nietoperzy, dla tego gatunku są inne istotne miejsca zimowania objęte 

ochroną (np. sztolnie w Leśnej). Dane wcześniejsze wskazują, że było to 

miejsce przebywania jednego osobnika (Benna 2008 r.). Obszar ma charakter 

doliny rzecznej i ekosystemy z nią związane są tu głównym przedmiotem 

ochrony. Nocek duży to typowy gatunek dojrzałych kompleksów leśnych 

zwłaszcza grądowych. Utrzymywanie enklawy zlokalizowanej na terenie 

parku miejskiego wewnątrz zabudowy miejskiej jest niecelowe, zwłaszcza że 

nie ma innych walorów poza potencjalnym zimowaniem pojedynczych 

osobników nocka dużego. Bardziej efektywne jest skupienie się na 

działaniach w miejscach istotnych dla zimowania tego gatunku. 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej propozycji wyłączenia z obszaru 

wydzieleni leśnych, pomimo iż nie wszystkie wydzielenia leśne objęte były 

badaniami terenowymi. Metodyka prac nad PZO nie wymaga pełnej 

inwentaryzacji terenowej, natomiast propozycja zmiany granic była 

weryfikowana i uzgadniana z Nadleśnictwem Pieńsk.  
Uwaga dotycząca proponowanego w planie zadań ochronnych wyłączenia kilku 

działek stanowiących pola orne z granic obszaru, ze względu na brak przedmiotów 

ochrony – uwaga nie została uwzględniona. Nie ma możliwości udowodnienia, jakie 

siedliska były na tym terenie 1 maja 2004 r., jak również nie ma żadnych danych 

terenowych ani literaturowych, które wskazywałyby na obecność cennych siedlisk 

przyrodniczych w tym obszarze. Zbiorowiska łąk świeżych i zmiennowilgotnych, 

siedliska modraszków są chronione w wielu innych obszarach na terenie Dolnego 
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Śląska, więc nie ma potrzeby sądzić, że ten typ siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków jest w niewłaściwym stopniu chroniony.  

 

14.  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej faktu, iż przedstawiony w zarządzeniu 

przebieg granicy nie pokrywa się z granicami wydzieleń leśnych, ponieważ 

w momencie tworzenia obszaru granice nie były prowadzone po granicach 

wydzieleń leśnych. W trakcie prac nad planem zadań ochronnych 

zaproponowano zmianę granicy, uwzględniającą „dociągnięcie” do 

wydzieleń leśnych, jednak jej zmiana wymaga akceptacji Komisji 

Europejskiej. Natomiast obecnie zarządzenie odnosi się do istniejących 

granic obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej 

PLH020066. 

Nie uwzględniono uwagi: „W związku z brakiem możliwości terenowej 

identyfikacji siedliska (płat siedliska nie pokrywa się z granicami wydzieleń) 

nie można odnieść się do powyższych zapisów”  

w odniesieniu zagrożeń i celów dla siedlisk 6410 i 6510 – nie wiadomo, 

czego dotyczy uwaga. 

Uwagę dotyczącą wykreślenia zagrożenia istniejącego B02 Gospodarka leśna 

i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji w stosunku do siedlisk 9110 i 

9130 uwzględniono w części - zmieniono kod zagrożenia na J03.01 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Pozostawiono jednak 

opis zagrożenia ponieważ zidentyfikowano go na podstawie obecnego planu 

urządzenia lasu – w ocenie ekspertów jego realizacja stanowi zagrożenie dla 

siedlisk 9110 i 9130. 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wykreślenia zapisu „w płatach 

obserwuje się zbyt małe zasoby martwego drewna” z opisu zagrożeń 

istniejących dla siedlisk *9180 i 9170 Zagrożenie zostało zidentyfikowane na 

podstawie oceny ekspertów. Zmieniono jednak kod zagrożeń z B02 

Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji na J03.01 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska w stosunku do siedliska. 

W przypadku zagrożenia istniejącego J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska w stosunku do siedliska (pierwotnie B02 
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Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji) dla siedliska 

*91E0 zawnioskowano o ponowną weryfikację przedmiotu ochrony, gdyż 

zdaniem RDLP przedmiotowe siedlisko nie posiada cech siedliska 

przyrodniczego *91E0. Uwagę uwzględniono częściowo – opis zagrożenia 

uzupełniono o zapis „Stan siedliska wymaga szczegółowego rozpoznania i 

uzupełnienia wiedzy”. Zapis dotyczący uzupełnienia stanu wiedzy  

o siedlisku w obszarze umieszczono też w tabeli zawierającej cele działań 

ochronnych oraz działania ochronne.  

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej uzupełnienia opisu zagrożeń: 

istniejącego J03.01 oraz potencjalnego J02.03 dla gatunku 1355 wydra: „(…) 

prace regulacyjne i modyfikacje prowadzone w korycie rzeki 

(wyrównywanie dna, prostowanie koryta, wycinka drzew na brzegu, 

usuwanie martwych drzew (...)” o zapis „z wyjątkiem sytuacji zagrożenia 

życia i mienia ludzi”. Zapis taki nie mieści się w formule opisu zagrożeń. 

Uzupełniono jednak – również zgodnie z uwagą RZGW – zapis działań 

ochronnych związanych z ograniczeniem prac regulacyjnych w obrębie 

koryta rzeki poprzez dodanie: „z wyjątkiem prac niezbędnych do zachowania 

stałości przebiegu granicy państwowej, która przebiega środkiem koryta 

rzeki i sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu i mieniu ludzi”. 

Częściowo uwzględniono uwagę dotyczącą celu działań ochronnych pn. 

„Zachowanie w niepogorszonym stanie (co najmniej U1) lub poprawa stanu 

siedliska w zakresie wskaźników wiek drzewostanu, martwe drewno, 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu. Dążenie do przywrócenia 

składu gatunkowego drzewostanu typowego dla siedliska przyrodniczego.” 

w odniesieniu do siedlisk 9110, 9130, 9170 i *91E0 i *9180. Zapis celu 

zmieniono na bardziej ogólny, a także wykreślono cel „Dążenie do 

przywrócenia składu gatunkowego drzewostanu typowego dla siedliska 

przyrodniczego”. 

Nie uwzględniono uwag dotyczących wykreślenia działań ochronnych dla 

siedlisk 6410 i 6510 na działkach: obręb Radomierzyce, działka nr 159/445, 

obręb Koźlice działka nr 130/303 z uwagi na brak możliwości terenowej 

identyfikacji siedlisk przez RDLP. Według oceny ekspertów siedliska 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

297 
 

Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 
 

występują we wskazanych miejscach. Istnieje natomiast możliwość korekty 

na etapie monitoringu siedliska w czasie realizacji PZO. 

W związku z uwagą dotyczącą działania związanego z modyfikacją 

prowadzonej gospodarki leśnej ze względu na fakt, iż Nadleśnictwo Pieńsk 

nie posiada informacji na temat zasobów martwego drewna w 

poszczególnych lokalizacjach siedlisk 9110, 9130, 9170, *9180 i *91E0, 

brak jest więc podstaw do skutecznie uwarunkowanych działań ochronnych - 

usunięto wskazanie dotyczące modyfikacji pozostawiając, po uwzględnieniu 

również uwagi GDOŚ w zakresie przeredagowania jego treści, zapis: 

„Zapewnić zasoby martwego drewna, z dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawienie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących oraz drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe, z wyłączeniem sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu.” 

Częściowo uwzględniono uwagę dotyczącą działania ochronnego pn. 

„Przyjęcie przyrodniczego typu lasu jako typ drzewostanu (Bk)” w 

odniesieniu do siedlisk 9110, 9130, 9170 i *9180 poprzez zmianę zapisu 

dotyczącego działania na: „Preferować w nasadzeniach gatunki drzew 

charakterystyczne dla 9110/9130/9170/*9180. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia „krzewów” z zapisu działania 

ochronnego pn. „Stopniowe usuwanie drzew i krzewów gatunków obcych 

siedliskowo i geograficznie na etapie zaplanowanych prac gospodarczych” w 

stosunku do siedliska 9170 – gdyż usuwanie krzewów nie jest elementem 

prac gospodarczych. Zapis zmieniono zgodnie z wnioskiem. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą o wykreślenia Nadleśnictwa Pieńsk jako 

podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania ochronnego pn. 

„Modyfikacja prowadzonej gospodarki leśnej w celu poprawy stanu 
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zachowania siedliska. Przy zmianie sposobu użytkowania zachowanie 

większości siedliska jako zieleni wśród zabudowy” w odniesieniu do 

siedliska 9170, gdyż wymienione w obszarze wdrażania działania działki nie 

są w zarządzie RDLP.  

Uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia z obszaru wdrażania działań 

ochronnych, wskazanych przez RDLP  wydzieleń leśnych z siedliskami 9130 

i 9170,  z uwagi na położenie pomiędzy granicą państwa a linią kolejową i w 

związku z tym brakiem dostępu do nich. Natomiast jeśli chodzi  

o wykreślenie z obszaru wdrażania działań ochronnych pozostałych 

wskazanych przez RDLP wydzieleń leśnych z siedliskiem 9170 z uwagi na 

niezweryfikowanie ich w terenie uwaga nie została uwzględniona. 

Jednocześnie obszar wdrażania monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

uzupełniono o przedmiotowe wydzielenia w celu weryfikacji ich 

występowania. 

Częściowo uwzględniono uwagi odnośnie siedliska *91E0 zmieniając 

brzmienie działań w poniższym zakresie: 

- usunięto zapisy: „ograniczenie obecnego sposobu gospodarowania w 

siedlisku, nie wprowadzania buka. Pozostawienia wydzielającego się 

martwego drewna”; „modyfikacja prowadzonej gospodarki leśnej w celu 

poprawy stanu zachowania siedliska”; „zmiany w obecnym sposobie 

gospodarowania poprzez nie wykonywanie rębni wielkopowierzchniowych. 

Pozostawianie wydzielającego się martwego drewna. Stopniowe usuwanie 

drzew i krzewów gatunków obcych siedliskowo i geograficznie na etapie 

zaplanowanych prac gospodarczych”; „pozostawianie wydzielającego się 

martwego drewna. Stopniowe usuwanie drzew i krzewów gatunków obcych 

siedliskowo i geograficznie na etapie zaplanowanych prac gospodarczych. 

Przyjęcie przyrodniczego typu lasu jako typ drzewostanu Ol-Js”. 

Obecnie działania ochronne dla siedliska *91E0, po uwzględnieniu również 

uwagi GDOŚ w zakresie przeredagowania jego treści, mają brzmienie:  

- preferować w nasadzeniach gatunki drzew charakterystyczne dla łęgów. 

Zapewnić zasoby martwego drewna, z dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, wymogów 
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przeciwpożarowych i zagrożeń wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- pozostawienie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących oraz drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu rozproszone 

pozostałości pozrębowe, z wyłączeniem sytuacji bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu.” 

Stosować rębnie złożone ze średnim i długim okresem odnowienia w ramach 

prowadzenia cięć z zakresu użytkowania rębnego. Dopuszcza się 

wykonywanie cięć sanitarnych związanych z usuwaniem zarażonych 

jesionów. 

- stopniowe usuwanie drzew gatunków obcych siedliskowo i geograficznie 

na etapie zaplanowanych prac gospodarczych. 

Ponadto, z uwagi na wątpliwości co występowania siedliska w podanej 

lokalizacji zaplanowano uzupełnienia stanu wiedzy na temat jego 

występowania w obszarze. 

 

15.  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wszystkie techniczne uwagi GDOŚ zostały uwzględnione. Ponadto: 

doprecyzowano kod zagrożenia dla 1060 czerwończyka nieparka związany z 

użytkowaniem rolniczym łąk, doprecyzowano cele działań ochronnych, 

przeredagowano również zapis działań dla siedlisk 3150 i 3260 dotyczący 

oczyszczenia ich z odpadów. Doprecyzowano także zapis odnoszący się do 

podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych związanych z 

prowadzeniem gospodarki leśnej dla siedlisk 9170, 91E0 z uwagi na fakt,  

iż część płatów położona jest na gruntach prywatnych lub jest własnością 

Miasta Zgorzelec. Przeredagowano także zapis działania ochronnego dla 

1166 traszki grzebieniastej dotyczącego powiadomienia właścicieli działek o 

występowaniu gatunku oraz wskazano organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 jako jedyny podmiot odpowiedzialny za wykonanie 

działania. Usunięto działanie ochronne pn. „utrzymanie warunków 

sprzyjających zachowaniu siedliska w tym stosunków wodnych” z uwagi na 
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fakt, iż niemożliwe jest zrealizowanie działania zależnego od procesów 

naturalnych. 

Usunięto także z działania dla siedliska 3260 dotyczącego usuwania 

rdestowców, zdanie: „zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się 

rdestowców”, ponieważ nie ma sposobów, które skutecznie zapobiegłyby ich 

rozprzestrzenianiu.  
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