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Podstawą prawną wykonanego opracowania są:
1. Umowa o dzieło nr SPO.V.3231/6/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. oraz Aneks nr 1/08 z dnia 

27.11.2008  r.  zawarte  pomiędzy  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  we 

Wrocławiu  a  Biurem  Urządzania  Lasu  i  Geodezji  Leśnej  Oddział  w  Brzegu,  na 

sporządzenie projektu planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – 

Stawy Przemkowskie w zasięgu województwa dolnośląskiego.

2. Umowa nr 1/2009 z dnia 23.04.2009 oraz Aneks nr1/2009 z dnia 31.07.2009 r. zawarte 

pomiędzy  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Gorzowie  Wielkopolskim  a 

Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, na sporządzenie projektu 

planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Stawy Przemkowskie w 

zasięgu województwa lubuskiego.

3. Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r.  w sprawie  sporządzania 

projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 64, poz. 401).

W uzgodnieniu ze stronami, za zgodą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyko

nany został jeden dokument obejmujący cały obszar „Stawy Przemkowskie” w zasięgu dwóch wo

jewództw: dolnośląskiego i lubuskiego.

2



Plan ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie 

Szanowni Państwo!1

Z wielkim zapałem rozpoczęliśmy pracę nad planem ochrony wyjątkowego w Europie miejsca, 

jakim  są  „Stawy  Przemkowskie”  położone  w  gminach  Przemków,  Gaworzyce  i  Niegosławice. 

Zaangażowanie  nas  mieszkańców,  przedsiębiorców,  reprezentantów  samorządów,  leśników, 

przyrodników,  działaczy organizacji  pozarządowych i pracowników wielu instytucji  zaowocowało 

powstaniem  Planu  ochrony  obszaru  Natura  2000  „Stawy  Przemkowskie”.  Dosyć  długo 

zastanawialiśmy się, nad jakimi działaniami powinniśmy się skupić. Uznaliśmy, że główne nasze 

starania będą koncentrowały się na zachowaniu bogactwa gatunków zamieszkujących stawy rybne 

i przyległe tereny podmokłe. Obok Stawów Milickich i Stawów Górnołużyckich w Saksonii jest to 

miejsce  w  naszym  regionie  Europy  gdzie  można  zobaczyć  i  usłyszeć  tak  wiele  wyjątkowych 

ptaków. Stanowią one nasz wyróżnik spośród innych regionów Europy i na ich bazie będziemy 

mogli  opierać  nasz lokalny  rozwój.  Wspólne  planowanie  stworzyło  dobre  podstawy  do  naszej 

dalszej  współpracy i  współdziałania nas wszystkich.  Mam nadzieję,  że zainicjowana przez nas 

współpraca  w dużej  mierze przyczyni  się  do ochrony wyjątkowego  dla  nas  miejsca,  jakim  są 

„Stawy Przemkowskie”. W tym celu konieczne jest zaangażowanie się nas wszystkich, dla dobra 

naszego regionu, każdy może coś zrobić dla siebie i swojej „małej ojczyzny”.

Liczymy na przyłączenie się do nas i  aktywne poparcie zawartych w tym dokumencie działań, 

poprzez Wasze zaangażowanie. 

Uczestnicy warsztatów:

Władysław Bakalarz, Jan Balcerzak, Jadwiga Baran, Franciszek Baranowski, Tim Bines,  Bogdan 
Boczniewicz, Edward Burczy, Klaudiusz Bury, Adam Chlebowski,  Bazyli Chomiak, Jarosław Cier
piał,  Marek Cieślak, Ryszard Cłapa, Zenon Gartkowicz, Krzysztof Gruza, Barbara Hyjek, Janusz 
Iwankiewicz, Marta Jamontt, Dorota Janic, Andrzej Jermaczek, Grzegorz Jurewicz, Robert Kamie
niarz, Ian Langford, Katarzyna Łapińska, Martek Maciantowicz, Witold Marciniak, Kamil Martyniak, 
Wojciech Mazur,  Alicja Mochol-Kędziora, Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska,  Jacek Pabisek, 

Mieczysław Panyło, Stanisław Pępkowski,  Clare Pin
ches,  Magda  Podlaska, Andrzej  Ruszlewicz,  Jaro
sław Sawicki,  Anna Skrzypczak,  Aneta Sławek,  Le
onid  Szafrański,  Andrzej  Szlachetka,  Krzysztof 
Szustka, Jacek Szwagrzyk, Marek Szylińczuk, Izabe
la Ślusarek, Piotr Warcholak.

1 Treść tej strony pochodzi z „Planu Lokalnej Współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 – PLB020003 Stawy Przemkowskie” powstałego 
w ramach brytyjsko–holendersko–polskiego projektu twiningowego TFPL2004/016-829.03.03 pt. „Opracowanie planów renaturyzacji siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla gatunków objętych Dyrektywą Ptasią 
i Siedliskową”.
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Wstęp2

Mieszkańcy  Unii  Europejskiej  zdecydowali,  że  chcą  chronić  charakterystyczną  dla  Europy 

przyrodę.  W  tym  celu  ustanowiono  prawo  i  system  obszarów  zapewniający  zachowanie 

zagrożonych  wyginięciem  gatunków  i  ich  siedlisk.  Europejska  Sieć  Ekologiczna  Natura  2000 

traktuje  Europę  jako  jedno  wspólne  dobro  i  z  tej  perspektywy  tworzy  warunki  do  ochrony 

europejskiego  dziedzictwa  przyrodniczego.  Podstawy  prawne  zawarto  w  dwóch  Dyrektywach, 

które ustanawiają dwa zasadnicze typy ochrony w postaci obszarów Natura 2000:

 Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 (SOO) wyznaczane na podstawie kryteriów 

zawartych  w  Dyrektywie  Rady  92/43/EWG  z  dnia  21  maja  1992  roku  w  sprawie

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwana dalej Dyrektywą „siedliskową”;

 Obszary  Specjalnej  Ochrony  ptaków  Natura  2000  (OSO)  wyznaczanych  na  podstawie 

kryteriów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC (zastępująca 

Dyrektywę 79/409/EWG) z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

zwana dalej Dyrektywą „ptasią”.

Dyrektywy zawierają załączniki, w których zostały określone gatunki zwierząt i roślin, oraz siedliska 

przyrodnicze,  które  są  cenne  i  zagrożone  w  skali  Europy.  Każde  państwo  członkowskie  Unii 

Europejskiej ma obowiązek wyznaczenia obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych siedlisk 

i  gatunków.  Wyznaczenie  obszaru  nie  oznacza  wyłączenia  jego  powierzchni  z  użytkowania 

społecznego  lub  gospodarczego.  Celem  jest  utrzymanie  siedlisk  przyrodniczych  i  siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, dla których obszar został utworzony.

Istotne jest utrzymanie lub przywrócenie wystarczająco dużej bioróżnorodności w wyznaczonym 

obszarze,  dzięki  której  jest  możliwa  właściwa  ochrona  gatunków  zagrożonych  wyginięciem. 

Dlatego  działania  skierowane  są  nie  tylko  na  bezpośrednią  ochronę  siedlisk  i  gatunków,  ale 

również  na  zadania  zapewniające  trwałość  występowania  całych  ekosystemów.  Wiele  z  tych 

ekosystemów powstało w wyniku działalności człowieka, a więc dla ich utrzymania konieczne jest 

kontynuowanie użytkowania, które ukształtowało te siedliska. Warunkiem jest użytkowanie, które 

nie  pogarsza  stanu  i  nie  zagraża  siedliskom  przyrodniczym  i  gatunkom  chronionym.  Wybór 

obszarów wynika  z wybitnych  cech.  Analizie  podlegają  tereny,  które uznano wcześniej  np.  za 

ostoje ptaków o randze międzynarodowej.  Ministerstwo Środowiska planuje zgłoszenie Stawów 

Przemkowskich3 jako  obszar  Konwencji  Ramsar4 z  uwagi  na  rolę  biologiczną,  ekologiczną 

i  hydrologiczną  w  regionie.  Ostoja  odpowiada  większości  kryteriów  Konwencji,  zwłaszcza  że 

tworzy unikatowy kompleks środowisk wodno – bagiennych,  którego rozległość i zróżnicowanie 

krajobrazowe stanowi o zachowaniu różnorodności biologicznej regionu.

Metody osiągania celów zapewniających „właściwy stanu ochrony” zostały pozostawione w gestii 

2  Wykorzystano treść z „Planu Lokalnej Współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 – PLB020003 Stawy Przemkowskie” (brytyjsko–
holendersko–polski projekt twiningowy TFPL2004/016-829.03.03)

3  Sienkiewicz J., Walczak M., Smogorzewska M., Nowak S. 1999: Opracowanie wg zaleceń Sekretariatu Konwencji Ramsar dokumentacji 
obszarów wodno-błotnych znajdujących się w spisie Konwencji oraz projektowanych do zgłoszenia. Dokumentacja IOŚ. Warszawa

4  Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Ramsar, 
Iran, 1971). Od 1978 r. Polska jest stroną konwencji.
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każdego kraju członkowskiego. Polska przyjęła zasadę opracowania dla obszaru planu ochrony 

lub  planu  zadań  ochronnych.  Działania  ochronne  odnoszą  się  bezpośrednio  do  poddanych 

ochronie siedlisk i gatunków. Przewidziano, że do realizacji planów ochrony zostaną przygotowane 

instrumenty prawne, ekonomiczne i organizacyjne użytkowania. Takim narzędziem jest program 

działań  rolnośrodowiskowych  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak i przygotowywane działania 

wodno–środowiskowe  w  ramach  Programu  Operacyjnego  „Zrównoważony  rozwój  sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (EFR - Europejski Fundusz Rybacki), 

wdrażane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proces przygotowania planu

Przy opracowaniu  planu wykorzystano  wspólny  wysiłek  i  zaangażowanie  reprezentantów wielu 

samorządów,  instytucji,  leśników,  organizacji  pozarządowych  i  branżowych,  pszczelarzy  oraz 

innych  osób,  które  przyjęły  zaproszenie  Ministra  Środowiska  i  Wojewódzkiego  Konserwatora 

Przyrody we Wrocławiu do wspólnej i partnerskiej pracy w celu przygotowania podwalin pod ten 

plan.  Pracowali  oni  w  ramach  brytyjsko–holendersko–polskiego  projektu  twiningowego 

TFPL2004/016-829.03.03 pt. „Opracowanie planów renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków roślin  i  zwierząt  na obszarach Natura  2000  oraz  planów zarządzania  dla  gatunków 

objętych Dyrektywą Ptasią i  Siedliskową”.  Prace, w ramach tego projektu,  przebiegały  zgodnie 

z wymogami dotyczącymi planowania.  Obejmowały etap diagnozy z analizą mocnych i słabych 

stron  (SWOT),  określenie  i  uzgodnienie  celów,  wybór  działań  i  oczekiwanych  rezultatów, 

określenie zasad zarządzania i monitoringu. Proces tworzenia planu prowadzony był z udziałem 

reprezentantów  stron  zainteresowanych  Obszarem  między  innymi:  samorządy,  nadleśnictwa, 

organizacje pozarządowe, izby rolnicze, doradcy rolni, przedsiębiorcy, ośrodki naukowe, instytucje 

ochrony  przyrody,  pszczelarze,  zarządy  melioracji  oraz  inne  instytucje  i  organizacje.  Lista 

zainteresowanych  została  ustalona  w wyniku  analizy  takich  elementów jak  własność  gruntów, 

zarządzanie  terenem,  powiązania  ekonomiczne,  gospodarcze  i  społeczne,  posiadana  wiedza 

niezbędna do opracowania planu oraz inne uwarunkowania. Listę uzupełniano o strony zgłaszane 

przez uczestników warsztatów. Podstawową metodą wykorzystaną do tworzenia planu były trzy 

warsztaty prowadzone w okresie od marca do września 2006 r. Uczestnicy pracowali na sesjach 

plenarnych  oraz  w  grupach  roboczych  na  każdym  etapie  opracowania  planu.  Warsztaty 

prowadzone były metodami interaktywnymi,  które wymagały aktywnego uczestnictwa i sprzyjały 

wymianie poglądów i wiedzy pomiędzy uczestnikami procesu. W pracach uczestniczyło 46 osób. 

Wyniki prac wykorzystano przy opracowaniu tego planu. Powstały one w wyniku zespołowej pracy 

uczestników  spotkań,  którzy  na  drodze  kompromisu  i  negocjacji  oraz  konsultacji 

ze  społecznościami  lokalnymi  i  reprezentantami  stron  zainteresowanych  dochodzili  do 

poszczególnych rozwiązań i stwierdzeń. 
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Grupa opracowująca plan przyjęła za podstawę pracy zasady: 

 zrównoważonego rozwoju (dobro przyszłych pokoleń jest równie ważne, jak nasze i dlatego 

chcemy zachować  dla  nich  miejsce  do  godnego  życia,  biorąc  pod  uwagę,  że  dbałość 

o środowisko naturalne i  przyrodę jest  warunkiem koniecznym do rozwoju społecznego 

i gospodarczego);

 pracy  zespołowej  zgodnie  z  zasadami  Agendy  21  umożliwia  dobre  planowanie 

(zainteresowani aktywnie uczestniczą w planowaniu, potrzeby lokalne są równie ważne co 

globalne);

 planowanie  jest  procesem  dynamicznym  podlegającym  ciągłym  zmianom  (na  każdym 

etapie  możemy  uzupełniać  dokument,  aby  go  dobrze  dostosować  do  zmieniającej  się 

rzeczywistości i w miarę zdobywaniu nowej wiedzy o przedmiocie ochrony i Obszarze).

Pracując  według  zasady  od  ogółu  do  szczegółu,  skupiono  się  na  poszczególnych  etapach 

planowania. 

 W pierwszym etapie przeprowadzono diagnozę Obszaru ze szczególnym uwzględnieniem 

uwarunkowań  środowiskowych,  społecznych  i  gospodarczych.  Autorami  diagnozy  byli 

poszczególni  uczestnicy grupy, dla których dana branża była znana. Korzystano z wielu 

dostępnych źródeł w tym własnych badań i obserwacji. Grupa dokonała analizę mocnych 

i słabych stron Obszaru oraz szans i zagrożeń. Dzięki temu rozpoznano problemy, jakie są 

związane z Obszarem i obiektami ochrony. 

 W drugim etapie na podstawie diagnozy i analizy SWOT grupa pracowała nad celami.

 Trzeci  etap  polegał  na  wyznaczeniu  przez  grupę  działań,  które  przyczynią  się  do 

zrealizowania  każdego  ze  zidentyfikowanych  celów.  Na  tym  etapie  zastanawiano  się 

również  nad  hierarchią  celów,  biorąc  pod  uwagę  różne  aspekty  (potrzebę,  możliwości 

finansowe i organizacyjne itp.) oraz nadano im priorytety. Do każdego z celów opracowano 

działania  i  zadania  z  podziałem  na  okresy  realizacji.  Identyfikowano  partnerów do  ich 

realizacji  oraz  możliwe  źródła  finansowania.  Szczególną  uwagę  zwrócono  na  zadania, 

które będą realizowane w najbliższych latach. Przyjęto założenie, że ten okres ma posłużyć 

do aktualizacji  planu na następny okres działań.  Wynika to z konieczności  uzupełnienia 

wiedzy o Obszarze i obiektach ochrony oraz dalszej pracy nad wkomponowaniem planu 

w  plany  lokalne  i  regionalne,  plany  urządzenia  lasu  itp.  Ustalano  również  zasady 

zarządzania planem i monitorowania postępu jego realizacji. 

Przystępując do prac nad planem ochrony w 2008 roku, przeanalizowano wyniki prac w/w zespołu. 

Niewielki upływ czasu, minimalne zmiany w sytuacji  prawnej,  uwarunkowaniach przyrodniczych, 

zarządzaniu Obszarem spowodowały, że wyniki prac są nadal aktualne. Dostosowano zapisy do 

stanu  obecnego  i  uzupełniono  o  wiedzę,  którą  uzyskano  w  wyniku  inwentaryzacji,  badań 

terenowych  i  analiz  informacji  o  Obszarze  oraz  wyników  konsultacji  uzyskanych  w  latach 
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2008/2009. Uznano, że należy włączyć w opracowanie planu podobną grupę uczestników. W dniu 

26 listopada 2008 roku odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przemków spotkanie, mające 

na celu zebranie uwag i wniosków od osób i podmiotów zainteresowanych Obszarem. 

Fotografia  1.  Spotkanie  w Urzędzie Miasta  i  Gminy w Przemkowie  podczas debat  nad planem 
ochrony.

Na  spotkanie  zostali  zaproszeni  przedstawiciele  instytucji  i  podmiotów,  których  działalność 

i  zainteresowania  mogą  lub  są  związane  z  Obszarem.  W  spotkaniu  uczestniczyło  29  osób. 

W trakcie spotkania przedstawiono aktualne podstawy prawne funkcjonowania obszarów Natura 

2000, realizowanego planu ochrony, idee formy ochrony przyrody jaką są obszary Natura 2000, 

związane  z  nimi  utrudnienia  i  korzyści.  Poproszono  uczestników o  zgłaszanie  do  Regionalnej 

Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  pisemnych  uwag  i  wniosków  dotyczących  tego 

tematu. Z możliwości takiej skorzystała firma „Amazonka” Stawy Przemkowskie i Kąpielisko s.c. 

Magdalena  Masternak,  Jerzy  Gucma  z  Ostaszowa  wnosząc  propozycje  do  zawartości  planu 

w odniesieniu do produkcji rybackiej na stawach. Propozycja została wnikliwie przeanalizowana 

i uwzględniona przy opracowaniu planu. W okresie czerwca i  lipca 2009 roku przeprowadzono 

indywidualne spotkania z samorządami gmin: Przemków, Niegosławice, Gaworzyce i Radwanice. 

Omawiano  zasady  funkcjonowania  obszaru  Natura  2000,  role  samorządów  w  utrzymaniu 

właściwego  stanu  ochrony,  ustalenia  dokumentów  planistycznych  gmin  dotyczące  terenów 

położonych  w  Obszarze  (w  tym  terenów  proponowanych  do  włączenia  do  Obszaru) 

w szczególności w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ustalano przebieg granic Obszaru na 
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podstawie  map  ewidencyjnych.  Gminy  miały  możliwość  wnoszenia  uwag  do  planu  ochrony, 

dotyczyły one przebiegu granic (Gmina Przemków), sposobu użytkowania (gminy Niegosławice, 

Gaworzyce,  Radwanice).  Ponieważ  głównymi  użytkownikami  terenu,  poza  gospodarstwem 

rybackim  i  Dolnośląskim  Zarządem  Parków  Krajobrazowych  są  rolnicy,  zdecydowano 

o zorganizowaniu spotkania z tym sektorem. Na spotkaniu w dniu 4 sierpnia 2009 w Przemkowie 

zaprezentowano  podstawowe  założenia  planu  ochrony,  do  których  mogli  wnieść  uwagi 

przedstawiciele  organizacji  rolniczych  (ośrodki  doradztwa  rolniczego,  izby  rolnicze)  jak 

i  administratorzy  gruntów  rolnych  (Agencja  Nieruchomości  Rolnych)  i  rolnicy  indywidualni. 

Nie  wniesiono  zastrzeżeń  do  zawartości  planu.  Rolnicy  wyrazili  duże  zainteresowanie 

możliwościami,  jakie  stwarza  obszar  Natura  2000 przy  realizacji  działań  rolnośrodowiskowych. 

Ustalono,  że  zostanie  zorganizowane  spotkanie  przez  lokalną  organizację  pozarządową,  na 

przełomie 2009/2010 roku, poświęcone temu tematowi. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. 

W dniu 22 września 2009 r. przeprowadzono konsultacje z Nadleśniczymi Nadleśnictw Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu: Głogów i Przemków oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Zielonej Górze: Szprotawa. Na spotkaniu dyskutowano o propozycjach korekty 

granic Obszaru i wytycznych do zapisów planu urządzania lasu.

Prowadzono  indywidualne  spotkania  i  ustalenia  z  Dolnośląskim  Zarządem  Parków 

Krajobrazowych,  gminami:  Gaworzyce,  Niegosławice  i  Przemków,  Dolnośląskim  Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w czasie całego cyklu przygotowania planu. 

Redagując dokument planu, przyjęto założenie, że ma być on zrozumiały dla mieszkańców regionu 

i wszystkich zainteresowanych stron. Zamieszczono wyjaśnienia użytych w tekście terminów, tak 

aby ułatwić zrozumienie tekstu.

Zakres i metodyka opracowania

Plan ochrony przygotowano dla całości Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Stawy 

Przemkowskie,  tj.  dla części  położonej  w województwie  lubuskim i  dolnośląskim.  Potraktowano 

zapisy planu jako jednolity system zarządzania Obszarem. Konieczność zachowania właściwego 

stanu ochrony Obszaru wymaga stosowania zapisanych działań dla całego Obszaru, bez względu 

na podział administracyjny i wynikające z tego kompetencje. Przyjęto metodę z wykorzystaniem 

dwóch źródeł danych, niezbędnych do opracowania planu. Jedno bardzo istotne to wyniki pracy 

zespołowej  użytkowników  terenu  Obszaru  i  stron  zainteresowanych  Obszarem.  Wykorzystano 

prace wcześniejsze,  które były  prowadzone dla  tego Obszaru w 2005 – 2006 roku w ramach 

brytyjsko–holendersko–polskiego  projektu  twiningowego  TFPL2004/016-829.03.03.  Z  uwagi  na 

niewielki czas, jaki upłynął od jego zakończenia, wyniki poddano tylko weryfikacji.  Służyły temu 
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spotkania z użytkownikami i stronami zainteresowanymi, jakie odbyły się w Przemkowie i podczas 

indywidualnych  konsultacji  z  gminami,  nadleśnictwami,  Dolnośląskim  Zespołem  Parków 

Krajobrazowych,  rolnikami i  innymi zainteresowanymi.  Uznano, że nie ma potrzeby ponownego 

organizowania  warsztatów.  Uzyskane  wyniki  prac  będą  niemal  identyczne,  a  zainteresowane 

strony mogłyby odnieść wrażenie, że po raz kolejny muszą pracować nad tymi samymi tematami. 

Drugim  źródłem  informacji  były  badania  terenowe  prowadzone  przez  specjalistów  z  zakresu 

ornitologii,  fitosocjologii,  ichtiologii  i  gospodarki rybackiej,  rolnictwa,  leśnictwa.  Pozwoliły one na 

zaktualizowanie  danych  o  gatunkach  i  siedliskach  ptaków  będących  przedmiotem  ochrony 

w  Obszarze,  o  uwarunkowaniach  do  zastosowania  określonych  działań  w  celu  utrzymania 

właściwego  stanu  ochrony.  Zebrane  dane  z  tych  źródeł  uzupełniono  informacjami  z  analizy 

dostępnej literatury i  dokumentów. Całość opracowania przygotował  zespół,  w którego składzie 

były  osoby  posiadające  wiedzę  teoretyczną  i  praktyczną  z  zakresu  zarządzania,  administracji 

publicznej  i  czynnej  ochrony  przyrody  oraz  metod  GIS.  Przy  konstruowaniu  dokumentu  planu 

przyjęto zasadę, że tekst zasadniczy (plan) powinien zawierać skondensowane zapisy. Ułatwi to 

korzystanie  z  planu  wszystkim  stronom  zainteresowanym  Obszarem.  Wszystkie  dodatkowe 

informacje  zawarto  w  załącznikach.  Przyjęto  zasadę  umieszczenia  w  nich  najistotniejszych 

opracowań, analiz i dokumentów, które wykorzystywano przy opracowywaniu planu. 

Warstwy numeryczne niniejszego opracowania wykonano na podstawie Standardu Danych GIS 

w Ochronie Przyrody w wersji 3.02. 

Standard  danych  GIS  w  ochronie  przyrody  według  jego  autorów  to  propozycja  architektury 

kompleksowego systemu informacji przestrzennej służącego do zarządzania danymi o zasobach 

środowiska przyrodniczego.  Definiuje  on zarówno układ współrzędnych,  w którym gromadzone 

mają  być  dane  przestrzenne,  format  danych,  struktury  klas  obiektów  (warstw),  klas  domen 

(słowników), jak i symbole.

Słownik pojęciowy
Obszar – rozumie się przez to Obszar Specjalnej Ochrony paków Natura 2000 PLB020003 Stawy Przemkowskie.

Przedmiot  ochrony  –  rozumie  się  przez  to  występujące  w  Obszarze  gatunki  ptaków  będące  przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty oraz ich siedliska, o ile Obszar ma znaczenie dla zachowania ich krajowych lub regionalnych 

zasobów.

Pojęcia związane z danymi GIS

Klasa obiektów (warstwa) – zbiór obiektów, które posiadają taki sam typ geometrii i ten sam zestaw atrybutów.

Tabela – zbiór dodatkowych atrybutów, których wartości opisują obiekt przechowywany w klasie obiektów (warstwie).

Klasa domeny (słownik) – zbiór zakodowanych wartości atrybutu.

GUID – (z ang. Globally Unique Identifier – identyfikator globalnie unikatowy) jest identyfikatorem obiektów w systemie 

operacyjnym Windows. Jego wartość jest generowana między innymi na podstawie czasu wygenerowania oraz liczb 

losowych. Ma on postać grupy znaków rozdzielonych myślnikami zawartych w nawiasach klamrowych. Znaki te to liczby 

zapisane w systemie szesnastkowym. Przykładowy GUID ma postać: {030B4A82-1B7C-11CF-9D53-00AA003C9CB6}. 

Wartość GUID jest kluczem podstawowym wykorzystywanym w tworzeniu relacji pomiędzy klasami obiektów i klasami 

obiektów a tabelami. 

Układ współrzędnych.  Dane przestrzenne opracowano zgodnie z wytycznymi Standardu w układzie współrzędnych 
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prostokątnych płaskich „PUWG 1992”,  o którym mowa w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

Format danych.  Dane wektorowe (warstwy) zapisano w formacie ESRI Shapefile. Dane atrybutowe (tabele) zapisano 

w systemie baz danych dBASE

Rozdzielczość danych przestrzennych. Rozdzielczość przestrzenna gromadzonych danych musi zapewnić możliwość 

późniejszej terenowej identyfikacji miejsca występowania wprowadzanego obiektu lub zjawiska. Przy zbieraniu informacji 

w terenie wykorzystano ortofotomapę lotniczą panchromatyczną oraz mapy topograficzne w skali 1:10 000. Tak zebrane 

dane zostały następnie zdigitalizowane do postaci wektorowej.

Granicę Obszaru skorygowano w oparciu o dane katastralne (mapę ewidencyjną).  Dla dolnośląskiej części  Obszaru 

wykorzystano mapę ewidencyjną z PODGiK w postaci wektorowej, natomiast dla części lubuskiej mapę ewidencyjną 

w postaci rastrowej, którą następnie zdigitalizowano.

W wyniku prac powstało  szereg warstw tematycznych  (klas obiektów).  Standard Danych GIS w Ochronie Przyrody 

w  wersji  3.02  nie  przewidział  kilku  warstw  tematycznych  utworzonych  dla  niniejszego  opracowania.  W  takich 

przypadkach wykonawca zastosował własne nazewnictwo i strukturę tabel atrybutów.

Spis warstw:

 obszchrokraj_aft – obszary chronionego krajobrazu

 parkkraj_aft – parki krajobrazowe

 rezeprzy_aft – rezerwaty przyrody

 uzytekol_aft – użytki ekologiczne

 dziaewid_aft – działki ewidencyjne

 grangmin_aft – zasięgi gmin

 grangmin_lft – granice gmin

 granwoje_lft – granice województw

 granmezo_lft – granice mezoregionów

 grannadl_aft – zasięgi nadleśnictw

 granwoje_lft – granice województw

 oson2k_aft – zasięg obszaru OSO

 oson2kprop_aft – proponowany zasięg obszaru OSO

 powiprzemoni_aft – powierzchnie przeznaczonych do monitoringu

 ptak_pft – stanowiska ptaków

 ptaksied_aft – siedliska ptaków

 roslrzec_aft – roślinność rzeczywista

 terezmiaprzegrun_aft  - Tereny, na których możliwa jest zabudowa lub zmiana przeznaczenia gruntów

 uzytgrun_aft – użytki gruntowe

 wody_aft – wody powierzchniowe

 zagr_aft - zagrożenia

Oprócz części bazodanowej w formacje dBASE (*.dbf) powstała baza danych w formacje Access (*.mdb) z rejestrem 

gruntów. 
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Redakcja map
Redakcji  map  dokonano  w  oprogramowaniu  ArcGIS  9.3  na  podkładzie  mapy  topograficznej  w  skali  1  :  10  000.  

Wykonano mapy w dwóch skalach:

 mapy w skali 1 : 10 000:

1. Mapa właścicieli gruntów;

2. Mapa podziału administracyjnego;

 mapy w skali 1 :25 000:

3. Mapy występowania chronionych gatunków ptaków z załącznika I, 

4. Mapa form ochrony przyrody, 

5. Mapa sposobu użytkowania gruntów według ewidencji, 

6. Mapa wód powierzchniowych, 

7. Mapa występowania roślinności rzeczywistej, 

8. Mapa  położenia  Obszaru  Natura  2000  według  regionalizacji  przyrodniczo-leśnej  oraz  położenia 

fizycznogeograficznego według Kondrackiego, 

9. Mapa obszarów największej koncentracji gatunków ptaków regularnie migrujących nie wymienionych 

w załączniku I, 

10. Mapa zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, 

11. Mapa powierzchni przeznaczonych do monitoringu, 

12. Mapa ustaleń do planu zagospodarowania przestrzennego, 

13. Mapa działań ochronnych, 

14. Mapa istniejącej i planowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

1. Informacje o Obszarze i przedmiotach ochrony

Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020003 Stawy Przemkowskie jest  jednym 

z niewielu rozległych mokradeł w południowo-zachodniej Polsce. Dolina Szprotawy została w tym 

miejscu dosyć dawno przekształcona i zagospodarowana jako stawy rybne i rozległe,  wilgotne, 

silnie zmeliorowane łąki i pastwiska. Historia tego terenu zatoczyła sporą część koła w powrocie do 

naturalności.  Dzisiaj  jest  to  jeden  z  cenniejszych  przyrodniczo  obszarów,  głównie  za  sprawą 

szczególnej  gospodarki  ludzkiej.  Rozsądek,  myślenie  kategoriami  zrównoważonego  rozwoju 

i dalekowzroczność władz samorządowych i regionalnych pozwoliło na zachowanie dla przyszłych 

pokoleń tego wyjątkowego zakątka Dolnego Śląska.  

1.1. Stan prawny Obszaru i weryfikacja zakresu przestrzennego objętego planem ochrony

Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020003 Stawy Przemkowskie (zwany dalej 

Obszarem) został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133)5 na podstawie art. 28 ust.1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami).

5 Obszar znalazł się po raz pierwszy w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
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Zgodnie z rozporządzaniem Obszar został wyznaczony w celu:

 ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków; 

 utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami 

ekologicznymi; 

 przywracania zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów.

Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które 

spełniają  kryteria  określone w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z dnia  13 kwietnia  2010 r. 

w  sprawie  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  będących  przedmiotem  zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510), oraz ich naturalne siedliska.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody  zabrania się podejmowania działań mogących, 
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony  obszaru  Natura  2000  (ustawa  przewiduje  odstępstwa  od  zakazu,  umożliwiające 

realizację  niektórych  działań  po  spełnieniu  określonych  wymagań). W  Obszarze  Specjalnej 

Ochrony ptaków Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” dotyczy to gatunków ptaków wymienionych 

w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia MŚ i ich naturalnych siedlisk.

W szczególności dotyczy to działań, które mogą:

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

wyznaczono obszar Natura 2000;

 wpłynąć  negatywnie  na gatunki,  dla  których  ochrony został  wyznaczony obszar  Natura 

2000;

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Ustawa o ochronie przyrody w art.33 ust. 3 wymaga, aby projekty polityk, strategii, planów 
i programów oraz zmian do takich dokumentów, a także planowane przedsięwzięcia, które 

mogą  znacząco  oddziaływać  na  obszar  Natura  2000,  a  które  nie  są  bezpośrednio  związane 

z  ochroną  obszaru  Natura  2000,  lub  nie  wynikają  z  tej  ochrony,  miały przeprowadzone 
odpowiednie oceny oddziaływania  na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 

zmianami). 

Obszar  wyznaczono  na  podstawie  wyżej  wymienionego  prawa  polskiego,  ale  obowiązuje 

w stosunku do tego terenu też prawo Unii Europejskiej wyrażone w takich aktach jak:

 Dyrektywa  Rady  92/43/EWG  z  dnia  21  maja  1992  roku  w  sprawie

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Wyznaczenie, zmiana granic lub likwidacja obszaru następuje w drodze rozporządzenia Ministra 

Środowiska. Wymaga to porozumienia z ministrami właściwymi w sprawach:  rolnictwa,  rozwoju 

wsi, rybołówstwa, gospodarki wodnej. Zmiana granic lub likwidacja obszaru następuje, jeżeli jest to 

uzasadnione naturalnymi zmianami stwierdzonymi w wyniku monitoringu i nadzoru. Wymaga to 

uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Znaczna część Obszaru objęta jest innymi formami ochrony przyrody. Dla tych obszarów wydano 

akty prawne określające ograniczenia w sposobie użytkowania. Obowiązują one na fragmentach 

Obszaru objętych tymi formami ochrony i muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dla żadnego 

z tych obszarów nie ustanowiono planów ochrony. 

Część Obszaru położona w województwie dolnośląskim.

Rezerwat  przyrody  „Stawy  Przemkowskie”  utworzony  w  1984  r.  zarządzeniem  Ministra 

Leśnictwa i  Przemysłu  Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku (MP Nr  15 z 1984 r.  poz.  108) 

Obejmuje wszystkie stawy rybne wraz z lasami i pozostałymi terenami położonymi w ich otoczeniu. 

W  całości  położony  jest  na  terenie  Obszaru.  Zgodnie  z  art.  15  ustawy  o  ochronie  przyrody 

w rezerwatach zabrania się:

 budowy  lub  rozbudowy  obiektów  budowlanych  i  urządzeń  technicznych,  z  wyjątkiem 

obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;

 chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 

młodocianych  i  form  rozwojowych  zwierząt,  umyślnego  płoszenia  zwierząt  kręgowych, 

zbierania  poroży,  niszczenia  nor,  gniazd,  legowisk  i  innych schronień zwierząt  oraz ich 

miejsc rozrodu;

 polowania,  z  wyjątkiem  obszarów  wyznaczonych  w  planie  ochrony  lub  zadaniach 

ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

 pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

 użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian 

obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

 zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody;

 pozyskiwania  skał,  w tym torfu,  oraz skamieniałości,  w tym kopalnych szczątków roślin 

i zwierząt, minerałów i bursztynu;

 niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

 palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, 

z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 prowadzenia  działalności  wytwórczej,  handlowej  i  rolniczej,  z  wyjątkiem  miejsc 
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wyznaczonych w planie ochrony;

 stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;

 zbioru  dziko  występujących  roślin  i  grzybów  oraz  ich  części,  z  wyjątkiem  miejsc 

wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 połowu  ryb  i  innych  organizmów wodnych,  z  wyjątkiem miejsc  wyznaczonych  w planie 

ochrony lub zadaniach ochronnych;

 ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków 

i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 wprowadzania  psów  na  obszary  objęte  ochroną  ścisłą  i  czynną,  z  wyjątkiem  miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte 

ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;

 wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz wskazanymi przez regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska;

 umieszczania  tablic,  napisów,  ogłoszeń  reklamowych  i  innych  znaków  niezwiązanych 

z  ochroną  przyrody,  udostępnianiem  rezerwatu  przyrody,  edukacją  ekologiczną, 

z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa 

i porządku powszechnego;

 zakłócania ciszy;

 używania  łodzi  motorowych  i  innego sprzętu motorowego,  uprawiania sportów wodnych 

i  motorowych,  pływania  i  żeglowania,  z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

 biwakowania,  z  wyjątkiem  miejsc  wyznaczonych  przez  regionalnego  dyrektora  ochrony 

środowiska;

 prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do 

spraw środowiska;

 wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

 organizacji  imprez  rekreacyjno-sportowych  bez  zgody  regionalnego  dyrektora  ochrony 

środowiska.

Użytek  ekologiczny  Przemkowskie  Bagno został  ustanowiony  rozporządzeniem  Wojewody 

Legnickiego z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny, zaktualizowane 

rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 185 z 2002 r. p. 

2615).  Ograniczenia  dotyczą  terenu  użytku,  który  w  całości  położony  jest  poza  stawami,  we 

wschodniej  części  Obszaru.  W  celu  zachowania  walorów  przyrodniczych  na  terenie  objętym 
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ochroną zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i innych nieczystości;

5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli  służą innym celom niż ochrona przyrody 

i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i gospodarki rybackiej;

7) likwidowania małych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno–błotnych;

8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

9) lokalizacji budownictwa letniskowego;

10) budowy  budynków,  budowli,  obiektów  małej  architektury  i  tymczasowych  obiektów 

budowlanych  mogących  mieć  negatywny  wpływ na obiekt  chroniony bądź spowodować 

degradację krajobrazu.

Przemkowski  Park  Krajobrazowy  został  utworzony  rozporządzeniem  Wojewody  Legnickiego 

a  dnia  7  czerwca  1997  roku  w  sprawie  utworzenia  Przemkowskiego  Parku  Krajobrazowego 

w województwie  legnickim (Dz.  Urz,  Woj.  Leg.  Nr 15,  poz.  137),  które zostało zaktualizowane 

rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 w sprawie Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 94 z 2007 r. p. 1104). Prawie cała część 

Obszaru należąca do województwa dolnośląskiego leży w Parku Krajobrazowym (tylko niewielki 

fragment  w  Gminie  Gaworzyce  leży  w  otulinie  Parku).  Na terenie  Parku  rozporządzenie 

wprowadza następujące zakazy:

1) realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pózn. zm.);

2) umyślnego zabijania dziko występujących  zwierząt,  niszczenia ich nor,  legowisk,  innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 

oraz  wykonywania  czynności  w  ramach  racjonalnej  gospodarki  rolnej,  leśnej,  rybackiej 

i łowieckiej;

3) likwidowania i  niszczenia zadrzewień śródpolnych,  przydrożnych i nadwodnych,  jeśli  nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  lub  wodnego,  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub  naprawy 

urządzeń wodnych;

4) pozyskiwania  dla  celów  gospodarczych  skał,  w  tym  torfu,  oraz  skamieniałości,  w  tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

5) wykonywania  prac ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę terenu,  z  wyjątkiem prac 
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związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwpowodziowym  lub  przeciwosuwiskowym,  lub 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania  nowych  obiektów budowlanych  w pasie  100 m od linii  brzegów rzek,  jezior 

i  innych  zbiorników  wodnych,  z  wyjątkiem  obiektów  służących  turystyce  wodnej, 

gospodarce wodnej lub rybackiej;

8) likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz 

obszarów wodno–błotnych;

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

10)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową;

11)  utrzymania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

12)  organizowania rajdów motorowych i samochodowych.

Część Obszaru położona w województwie lubuskim.

Obszar  Chronionego  Krajobrazu  „31  -  Dolina  Szprotawki”  obejmuje  całą  część  Obszaru 

położoną  w  województwie  lubuskim.  Został  ustanowiony  rozporządzeniem  nr  3  Wojewody 

Lubuskiego  z  dnia  17  lutego  2005  r.  w  sprawie  obszarów  chronionego krajobrazu. 

W  rozporządzeniu  zawarto  ustalenia  dotyczące  czynnej  ochrony  ekosystemów  w  obszarze 

chronionego krajobrazu:

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;

2) wspieranie  procesów  sukcesji  naturalnej  przez  inicjowanie  i  utrwalanie  naturalnego 

odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku;

3) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych aż do ich 

naturalnego rozkładu;

4) zachowanie i utrzymywanie  w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych 

i śródpolnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, oraz muraw napiaskowych;

5) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia;

6) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

7) wykorzystanie  lasów do celów rekreacyjno  – krajobrazowych  i  edukacyjnych  w oparciu 

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno – przyrodnicze 

wyposażone w elementy struktury turystyczno – edukacyjnej;

8) przeciwdziałanie sukcesji  zarastających łąk i pastwisk, torfowisk poprzez wypas, a także 

mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych,

9) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne;

10) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających 

je gatunków fauny;
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11) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;

12) ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez 

ochronę istniejących, oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;

13) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne 

tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej;

14) eliminowanie  nielegalnego  eksploatowania  surowców  mineralnych  oraz  rekultywację 

terenów powyrobiskowych;

15) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej poprzez dostosowanie liczebności populacji 

zwierząt łownych do pojemności ich siedlisk.

W  rozporządzeniu  wprowadzono  następujące  zakazy  obowiązujące  w  OChK  „31  -  Dolina 

Szprotawki”:

1) zabijania  dziko  występujących  zwierząt,  niszczenia  ich  nor,  legowisk,  innych  schronień 

i  miejsc  rozrodu  oraz  tarlisk,  złożonej  ikry,  z  wyjątkiem  amatorskiego  połowu  ryb  oraz 

wykonywania  czynności  związanych  z  racjonalną  gospodarką  rolną,  leśną,  rybacką 

i łowiecką;

2) realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego  lub  wodnego,  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub  naprawy 

urządzeń wodnych;

4) wydobywania  do  celów  gospodarczych  skał,  w  tym  torfu,  oraz  skamieniałości,  w  tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania  prac ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę terenu,  z  wyjątkiem prac 

związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwpowodziowym  lub  przeciwosuwiskowym,  lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone  wykorzystanie  użytków  rolnych  i  leśnych  oraz  racjonalna  gospodarka 

wodna, lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i  innych  zbiorników wodnych,  z  wyjątkiem  urządzeń  wodnych  oraz  obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
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W granicach Obszaru położone są lasy należące do dwóch Nadleśnictw: Przemków i Szprotawa. 

Wnioski z analizy zapisów planu urządzania lasu. 

1. Nadleśnictwo Przemków. Realizacja zapisów planu urządzania lasu wpłynie pozytywnie na 

środowisko przyrodnicze i nie wymaga korekty. Na zdecydowanej większości Obszaru nie 

są  planowane  żadne  zadania  gospodarcze.  Na  pozostałej  powierzchni  planowane  są 

jedynie zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenia i trzebieże). 

2. Nadleśnictwo  Szprotawa.  Plan  urządzenia  lasu  ekspiruje  31.12.2010  r.  ze  względu  na 

charakter  drzewostanów  -  siedliska  bagienne,  niewielkie  kompleksy,  trudno  dostępne, 

z  inicjatywy  Nadleśniczego  -  zabiegi  zaplanowane  w  planie  urządzenia  lasu  nie  były 

wykonywane. Cała powierzchnia pozostaje bez wskazań gospodarczych.

Zmianę w planie urządzania lasu w Nadleśnictwie Szprotawa zawarto w załączniku nr 10.5.10.

1.2. Położenie, mapa i opis granic Obszaru

Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020003 Stawy Przemkowskie leży w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym w Europie Środkowej i zajmuje powierzchnię6 4605,4 ha w tym: 

3229,8 ha (70% Obszaru) położone w województwie dolnośląskim (powiat polkowicki) na terenie 

gmin: Gaworzyce 1249,1 ha (28% Obszaru) i Przemków 1980,7 ha (42% Obszaru) i na terenie 

województwa  lubuskiego  1375,6  ha (30% Obszaru),  w całości  na  terenie  gminy  Niegosławice 

(powiat  żagański).  Po proponowanej  zmianie  granic7 będzie miał  powierzchnię  4623,03 ha,  na 

terenie województwa dolnośląskiego będzie leżało 3217 ha (gmina Przemków 1971 ha,  gmina 

Gaworzyce 1246 ha) oraz 1406 ha w województwie lubuskim w gminie Niegosławice. 

Centralny punkt Obszaru mieści się pomiędzy długością geograficzną: E 15°48`50`` a szerokością: 

N 51°34`20``. Cały Obszar mieści się w bioregionie kontynentalnym.

Pod  względem  podziału  geobotanicznego8 Dolny  Śląsk,  podobnie  jak  cała  Polska,  należy  do 

państwa Holarktyka i obszaru Euro-Syberyjskiego. Obszar należy do prowincji Niżowo – Wyżynnej, 

dział  Bałtycki,  poddział  Pas  Kotlin  Podgórskich,  kraina  Kotlina  Śląska,  okręg  Nizina  Śląsko  – 

Łużycka, podokręg Równina Szprotawska. W ujęciu zoogeograficznym Obszar należy do państwa 

Holarktyka, obszaru Euro-Syberyjskiego do prowincji atlantycko – bałtyckiej.

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej Obszar leży w Krainie Śląskiej (V), dzielnica Równiny 

Dolnośląskiej  (V.1).  Najniżej  położony punkt  to  127 m n.p.m.,  najwyżej  135 m n.p.m.,  średnie 

położenie 129 m n.p.m.

6 Według rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, Dz. U. nr 25, pozycja 
133)

7 Z uwzględnieniem korekty granic dokonanych przy opracowaniu planu – granicami ewidencyjnymi działek
8 wg. Szafera 1972, zmienione Kuczyńska i in. 1997
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Mapa 1. Położenie Obszaru.

Pod względem podziału fizycznogeograficznego (wg Kondrackiego 2000) Obszar leży w prowincji 

Niż Środkowoeuropejski (31). Obejmuje mezoregion Równina Szprotawska (317.75) należący do 

podprowincji  Niziny  Sasko  –  Łużyckie  (317)  makroregionie  Nizina  Śląsko  -  Łużycka  (317.7). 

Obszar zajmuje płaską nieckę, przez którą przepływa Szprotawa uchodząca do Bobru, położoną 

pomiędzy wyniesionym od południa mezoregionem Wysoczyzna Lubińska (317.76) a dokładnie 

z jego zachodnim fragmentem zwanym Wzniesienia Chocianowskie, a od północy mezoregionem 

Wzgórza Dalkowskie  (318.42) należącym do makroregionu Wał Trzebnicki  (318.4) a dokładnie 

z  mikroregionem  Grzbiet  Dalkowski  (318.423).  Równina  jest  zbudowana  z  materiałów 

naniesionych  przez rzekę.  Krajobraz  jest  płaski  w większości  położony poniżej  rzędnej  135 m 

n.p.m., o niewielkiej różnicy wysokości wynoszącej około 8 m między najwyższym i najniższym 

punktem (127,4 m n.p.m. - koryto Kanału Północnego). 
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Mapa 2. Granice Obszaru na tle podziału administracyjnego Polski.

Granica Obszaru przebiega w dużej mierze wśród łąk i terenów podmokłych,  jedynie w części 

południowej graniczy i częściowo wchodzi w teren miasta Przemkowa, wsi Łężce i Ostaszów.

Dokładny przebieg granic  z uwidocznieniem działek  geodezyjnych przedstawiono w załączniku 

graficznym i w postaci wektorowej. Przygotowano również załącznik graficzny i warstwę numerycz

ną z naniesionymi propozycjami zmiany granic Obszaru. Granicę wytyczono na podstawie granic 

działek ewidencyjnych (dane zawarte w tabeli poniżej). Prowadzono tak granicę, aby działki nie 

były przecinane i w całości mieściły się w Obszarze. W kilku wypadkach nie było to możliwe, gdyż 

działki były drogami, rowami lub innymi elementami w postaci wąskich pasów. W takich wypad

kach  dzielono  działkę.  Stosowano  zasadę  dociągania  granic  do  najbliższych  granic  działek 

ewidencyjnych, biorąc pod uwagę występowanie podmiotów ochrony, cel wyznaczenia Obszaru, 

integralność Obszaru oraz konieczność zapewnienia czytelności i jednoznaczności granicy.
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Opis granicy Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”

Nr 
odcinka

Przebieg odcinka granicy Obręb

1 granica obszaru zaczyna się na przejeździe kolejowym – skrzyżowaniu z drogą (dz. ew. 
661)  stanowiącą  granicę  pomiędzy  obrębami  Łężce  (021605_5.0006)  a  Miasto 
Przemków  (021605_4.0001)  i  biegnie  w  kierunku  północno-zachodnim  wzdłuż  linii 
kolejowej południowo-zachodnią granicą działek nr: 660; 654 i zachodnią granicą działki 
610 (droga); dalej (wciąż wzdłuż granicy obrębów) południową granicą działek nr: 607; 
606; 605; 604; 603; 602; 585; 584/1; 583; 582; następnie przebiega na zachód wzdłuż 
drogi  południową  i  południowo-zachodnią  granicą  działek:  1284;  1237/8;  odbija  na 
północ w kierunku działki 1253 (rów); by powrócić do drogi wzdłuż południowej granicy 
działki 467; biegnie dalej na zachód południową granicą działek 466/3; 466/2; 465/1; 
464; 463; 462; 461; 460; 459; 458; 457; 456; 455; 454; 453; 452; 451; 450; 449; 448; 
447;  446;  odbija  na północ  w kierunku działki  444  (rów),  której  południową  granicą 
biegnie  na  zachód  do  działki  420  (torowisko),  wzdłuż  której  w  kierunku  północno-
zachodnim dociera do skrzyżowania z drogą (dz. ew. 417), którą przecina i (odchodząc 
od  granicy  obrębów)  biegnie  dalej  torowiskiem  wzdłuż  południowej  granicy  działek: 
354/2; 354/1; 353; 352/1; 350/1; 344; 343; 312; 181; 178; 1219; gdzie dociera do Kanału 
Północnego, który przecina,

Łężce
(021605_5.0006)

2 biegnąc  dalej,  w  kierunku  północno-zachodnim,  wzdłuż  torowiska  opierając  się  na 
południowo-zachodniej  granicy działek:  310/2;  283;  282;  281;  269/2  gdzie  odbija  na 
północ, wzdłuż zachodniej  podstawy wału Szprotawki,  biegnąc po zachodniej  granicy 
działek:  271;  292;  by po  około  2 km odbić  od  wału  na  zachód  wzdłuż  południowej 
granicy działek: 839; 838; 837/1;  836; 835/2 następnie na północ wzdłuż zachodniej 
granicy  działki  425/4  i  powrócić  do  wału  Szprotawki  po  granicy  obrębów  Rudziny 
(081006_2.0008) i Przecław Dolny (081006_2.0007)  wzdłuż północnej granicy działek: 
835/2; 836; 837/1; 838; 839; 840; 841; 843; 845; 846; 461;

Rudziny 
(081006_2.0008)

3 dalej wzdłuż wału na północny-wschód zachodnią granicą działki 730, by po około 600 
m odbić  na  północ  i  północny-wschód  i  wzdłuż  rowu  zachodnią  i  północną  granicą 
działek 418 i 730 dotrzeć do drogi biegnącej w kierunku północnym (dz. ew. 635 i 633),

Przecław Dolny
(081006_2.0007)

4 by  wzdłuż  granicy  obrębów  Przecław  Dolny  (081006_2.0007)  i  Nowa  Jabłonna 
(081006_2.0005) biec północno-zachodnią granicą działek: 419; 418; 417; 397/1; gdzie 
granica obszaru odbija na wschód wzdłuż północnej granicy działek 397/1; 397/2; 432; 
437/6; 437/4; 437/1; 440/1; 440/2; 442; 444; 447/1; 447/2; 450; 453; 456; 457; 459; 461; 
463; 465; 471/2; 471/3; 474; 475; tutaj granica odbija na południe wzdłuż wschodniej 
granicy  działek:  477;  500;  512;  gdzie  dociera  do  granicy  obrębu  Przecław  Dolny 
(081006_2.0007),

Nowa Jabłonna
(081006_2.0005)

5 by  wzdłuż  wschodniej  granicy  działki  730  po  około  360  m  osiągnąć  granicę  z 
Gaworzycami (021602_2.0002),

Przecław Dolny
(081006_2.0007)

6 gdzie  granica  obszaru  biegnie  w kierunku  wschodnim,  opierając  się  na  północnych 
granicach  działek:  1208/263;  1209;  57,  po  czym  zmienia  kierunek  na  południowy, 
biegnąc ponownie granicą działki 1209 i dalej na wschód północną granicą działek: 55; 
54; 52; 61; 62; przecina działki 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; osiąga granicę z 
obrębem Koźlice (021602_2.0006)

Gaworzyce 
(021602_2.0002)

7 przecina  działkę  545/4  opiera  się  na  jej  wschodniej  granicy  i  zmienia  kierunek  na 
południowy,  biegnąc  wschodnią  granicą  działek  545/4;  545/3;  545/2;  739;  przecina 
działkę 484, zakręca na wschód i północną granicą działek 597; 598; 599/1; 599/2; 600; 
601; 602; 603; 604; 605; 606; 607 dociera do granicy z Krajewem (021606_2.0011), 
przecina  działkę 667 (rów)  wzdłuż  której  ciągnie się  przez  około 650 m,  zmieniając 
kierunek na południowy,  dalej  biegnie (ciągle po granicy obrębu)  wzdłuż  wschodniej 
granicy działek: 654/2; 708; 702; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717/1; 718/1; 
727; 724/12; 724/13; 724/14; 680 

Koźlice 
(021602_2.0006)

8 dociera do węzła czterech obrębów i po granicy Ostaszowa (021605_5.0007) i Krępy 
(021605_5.0004)  biegnie  w  kierunku  południowym,  a  następnie  zachodnim  wzdłuż 
wschodniej i południowej granicy działek 354/7; 354/3; odchodzi w kierunku zachodnim 
wzdłuż południowej granicy działek: 354/6; 354/5;

Ostaszów 
(021605_5.0007)

9 tutaj  przekracza  granicę  z  obrębem  Łężce  (021605_5.0006),  zmienia  kierunek  na 
południowy  i  po  drodze  wzdłuż  wschodniej  granicy  działek  1235;  1236/1;  1236/2; 
1236/3;  726/212;  738;  725/212  i  dochodzi  do  wału,  granicy  z  obrębem  Ostaszów 

Łężce 
(021605_5.0006)
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(021605_5.0007)

10 tutaj granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po drodze wzdłuż południowo-
wschodniej granicy działek: 136; 140; 142/3; 358; 143; 359; 152/7; 155; 171/2; 171/1 
następnie przekracza granicę z obrębem Łężce (021605_5.0006)

Ostaszów 
(021605_5.0007)

11 kontynuuje  kierunek  przebiegu  po  drodze  wzdłuż  południowo-wschodniej  granicy 
działek: 1276; 17/1; 38; 1255; 15/2; 1260; 1271; 1; 1272; 2/2; 2/1; 34; 622; 623; 634/5; 
634/4; 634/2; 634/3; 635/1; 635/2; 636; 641/1; 641/2; 642/2; 642/1; 643; 644; 645; 650; 
657; 658; 659 by na działce 660 zakończyć.

Łężce 
(021605_5.0006)

Mapa granic Obszaru stanowi  załącznik nr 10.3 do planu.  Poniżej  przedstawiono mapę granic 

Obszaru z jednoczesnym pokazaniem podziału administracyjnego Obszaru. Na mapie zaznaczono 

również proponowane zmiany granicy Obszaru. W okolicach Przemkowa proponuje się wyłączyć 

z Obszaru tereny nieistotne dla przedmiotów ochrony. Do Obszaru proponowane jest włączenie 

obszarów  położonych  przy  południowo  wschodniej  i  wschodniej  granicy  Obszaru.  Propozycja 

wynika z istotnych cech i wartości ze względu na przedmioty ochrony. Opis granic proponowanych 

zmian Obszaru zamieszczony jest w załącznikach nr 10.5.9. do planu.

W planie  ochrony  przyjęto  nazewnictwo  części  Obszaru  zgodnie  z  nazewnictwem  używanym 

w  rożnych  opracowaniach  i  mapach,  a  także  nazwy  zwyczajowo  przyjęte  dla  tego  obszaru 

i powszechnie używane. Przyjęte w planie nazwy części Obszaru umieszczono w załączonej do 

planu mapie (załącznik 10.5.3.). Niżej zamieszczono zmniejszoną formę mapy.
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Mapa 3. Nazwy części Obszaru.

Wnioski:

 Tereny przyległe do Przemkowa należy wyłączyć z Obszaru z uwagi na nikłe wartości dla 

chronionych ptaków - uzasadnienie wynika z dalszych analiz.

 Należy  włączyć  do  Obszaru  tereny  wilgotnych  łąk  na  wschód  i  południowy-wschód  od 

Obszaru.  Mają  one  istotne  znaczenie  dla  zachowania  właściwego  stanu  chronionych 

gatunków ptaków (żuraw,  derkacz,  czapla  biała,  siewka  złota,  rycyk),  zarówno jako ich 

siedliska, jak również jako tereny, od których zależy utrzymanie obszarów wodno–błotnych 

w Obszarze i jego integralność. Uzasadnienie wynika z dalszych analiz.

1.3. Stan prawny własności terenu i sposób zarządzania

1.3.1. Użytkowanie ziemi i stosunki własnościowe

Powierzchnia i granice Obszaru zostały ustalone na podstawie danych ewidencji  powszechnej. 

Granica została poprowadzona zgodnie z granicami działek ewidencyjnych, w przypadku gdy było 

to niemożliwe,  granicę prowadzono po jednoznacznych elementach topograficznych (np. droga, 

ciek itp.). Taka sytuacja miała miejsce w przypadku niżej wymienionych działek ewidencyjnych:
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Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki Powierzchnia całkowita 
działki

Powierzchnia działki w 
opracowaniu

Gaworzyce Koźlice 545/4 14,4100 12,5800
Gaworzyce Koźlice 667 1,2000 0,9000
Gaworzyce Koźlice 484 1,6800 0,1400
Gaworzyce Koźlice 633 0,2500 0,2300
Gaworzyce Gaworzyce 1171 13,9400 0,4500
Gaworzyce Gaworzyce 1172 0,5700 0,0800
Gaworzyce Gaworzyce 1173 17,4100 3,8700
Gaworzyce Gaworzyce 1174 1,1000 0,3800
Gaworzyce Gaworzyce 1175 23,5700 18,2500
Gaworzyce Gaworzyce 1176 0,3200 0,2700
Gaworzyce Gaworzyce 1209 1080,2800 1077,7400
Gaworzyce Gaworzyce 42 0,6300 0,0200
Gaworzyce Gaworzyce 44 3,7300 0,1000
Gaworzyce Gaworzyce 57 3,3000 3,0800
Przemków Łężce 585 0,1200 0,0800
Przemków Łężce 173 1,3900 0,7700
Przemków Łężce 171 0,7100 0,1300
Niegosławice Nowa Jabłona 480 0,1900 0,1800
Niegosławice Nowa Jabłona 398 0,2000 0,1400
Niegosławice Nowa Jabłona 508 0,1800 0,0500

W załączniku nr  10.4.  przedstawiono pełny rejestr gruntów Obszaru, przy działkach częściowo 

ujętych znalazła się stosowna adnotacja. W związku z powyższym powierzchnia gruntów z rejestru 

–  4668,7740  ha,  obejmująca  powierzchnię  całych  działek  ewidencyjnych  jest  większa  od 

powierzchni  Obszaru  –  4623,0340  ha (obejmującej  powierzchnie  ewidencyjne  całych  działek  i 

systemową działek ujętych częściowo). 

Większość terenu Obszaru  (około  89%) jest  własnością  Skarbu Państwa w zarządzie  Agencji 

Nieruchomości Rolnych (stawy rybne), Starosty Polkowickiego (użytek ekologiczny „Przemkowskie 

Bagno”), Wojewody Lubuskiego (dawny poligon w części lubuskiej) i Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego  „Lasy  Państwowe”  (tereny  leśne).  Niewielkie  fragmenty  na  obrzeżu  są  własnością 

prywatną  (ok.  10%).  Bezpośrednio  terenem  stawów  rybnych  zarządza  prywatny  dzierżawca, 

z którym zawarto w 2004 roku umowę dzierżawy na 15 lat. Użytek ekologiczny administrowany jest 

przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych a tereny leśne przez Nadleśnictwo Przemków 

podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo Szprotawa 

podległe  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych  w Zielonej  Górze.  Rowy  i  inne  cieki  oraz 

urządzenia melioracyjne zarządzane są przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

i Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Administracyjnie Obszar leży na terenie trzech 

gmin: Przemków i Gaworzyce (województwo dolnośląskie), Niegosławice (województwo lubuskie).
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Grupa własności Powierzchnia [ha] Udział [%]

Skarb Państwa 4099,2 89

w użytkowaniu wieczystym 1,75 0

Razem 4100,95 89

Gminy i związki międzygminne 32,6073 1

 w użytkowaniu wieczystym 1,16 0

Razem 33,7673 1

Osoby fizyczne 462,3867 10

Kościoły i związki wyznaniowe 13,35 0

Spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne 12,58 0

Ogółem 4623,034 100,00

Grunty Obszaru użytkowane są głównie jako stawy i łąki.  Duży udział  terenów leśnych wynika 

z faktu, że do tej kategorii zaliczono odtwarzające się łęgi wierzbowe na dawnych łąkach. Dawne 

łąki długo nie były koszone i w części gdzie nie można powrócić do użytkowana łąkowego zostaną 

pozostawione  do  naturalnej  sukcesji.  Przebiega  ona  głównie  w  kierunku  łęgów  wierzbowych 

poprzez ziołorośla, szuwar trzcinowy.

Rodzaj użytkowania terenu
Powierzchnia 

[ha] %

Zbiorowiska leśne z postaciami regenerujących się łęgów 
wierzbowych 1201 26

W tym grunty leśne w administracji Nadleśnictw 141 3

Szuwar trzcinowy 1027 22

Łąki 595 13

Szuwary bez trzcinowisk 482 10

Zarośla i zakrzaczenia 290 6

Grunty orne 164 4

Tereny zabudowane 11 poniżej 0%

Wody powierzchniowe i pozostałe 853 18

Ogółem 4623 100
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Mapa 4. Władanie i własność gruntów w Obszarze.

1.3.2. Formy ochrony przyrody

Obszar w większości jest objęty krajowymi formami ochrony przyrody, z wyjątkiem 3% leżących 

w otulinie parku krajobrazowego. Część form ochrony nakłada się na siebie (rezerwat przyrody 

i użytek ekologiczny leżą w Parku Krajobrazowym), procent powierzchni odnosi się do wielkości 

Obszaru leżącej w danej formie ochrony przyrody.
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Obszary chronione Obszar PLB020003 objęty formami ochrony

Użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno 1697 ha 36%

Przemkowski Park Krajobrazowy z otuliną 3253 ha 70%

z tego w otulinie 143 ha 3%

Rezerwat przyrody „Stawy Przemkowskie” 1046 ha 23%

Obszar Chronionego Krajobrazu 31 - Dolina Szprotawki 1406 ha 30%

Województwo dolnośląskie.

Rezerwat przyrody „Stawy Przemkowskie” został utworzony w 1984 r. zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa i  Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku (MP Nr 15 z 1984 r.  poz. 108). 

Obejmuje wszystkie stawy rybne wraz z lasami i pozostałymi terenami położonymi w ich otoczeniu 

i w całości położony jest na terenie Obszaru. Został wytypowany do ochrony terenów wodnych 

i błotnych. Na rezerwat składa się 35 stawów i 12 łęgowych lasków zajmujących razem około 1023 

ha. Łącznie rezerwat zajmuje powierzchnię 1046,25 ha. Stawy Przemkowskie są drugim co do 

wielkości  kompleksem  stawów  rybnych  na  Śląsku  oraz  jednym  z  największych  kompleksów 

stawowych w Polsce. Są też jedynym, obok stawów w dolinie Baryczy, tak wielkim kompleksem 

środowisk wodnych na rozległym, bezjeziernym obszarze południowo-zachodniej części Polski, od 

doliny  górnej  Wisły  po  Nysę  Łużycką.  Stanowi  bardzo  cenny  obiekt  przyrodniczy, 

a  w  szczególności  ornitologiczny.  Pod  względem  liczby  lęgowych  ptaków  wodno-błotnych 

(48 gatunków) ustępuje jedynie kompleksowi stawów w dolinie Baryczy (58 gatunków). Stawy są 

miejscem,  gdzie  51 gatunków ptaków przelotnych ma swoje  miejsce odpoczynku  i  żerowania. 

Walory ornitologiczne stały się podstawą do objęcia kompleksu ochroną rezerwatową. Niedługo 

potem  Stawy  Przemkowskie  zostały  wpisane  na  listę  europejskich  ostoi  ptaków,  jako  jedne 

z zaledwie  126 miejsc w Polsce (Grimmet i  Jones 1989). Stawy figurują też na liście terenów 

o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce (Wesołowski i Winiecki 1988) 

oraz na liście krajowych ostoi ptaków (Gromadzki i in. 1994). 

Użytek  ekologiczny  Przemkowskie  Bagno  został  ustanowiony  rozporządzeniem  Wojewody 

Legnickiego z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny,  które zostało 

zaktualizowane rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie 

uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 

185 z 2002 r. p. 2615). Użytek zajmuje powierzchnię 1696,78 ha położoną w gminie Gaworzyce 

i  Przemków  i  w  całości  położony  jest  na  terenie  Obszaru.  Celem  ochrony  jest  zachowanie 

ze  względów  przyrodniczych,  naukowych,  dydaktycznych,  krajobrazowych  i  turystycznych 

pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych 

i  typów środowisk.  Użytek  to  mozaika  rozmaitych  zespołów  roślinności  łąkowej  i  szuwarowej, 

w różnym stopniu  zarastających  zaroślami  wierzb.  Sukcesja  dąży  w kierunku lasów łęgowych 

i nadrzecznych zarośli wierzbowych, siedlisk przyrodniczych, które zwiększają swój obszar i nie są 

zagrożone.  Wzdłuż  niektórych  cieków  rosną  szpalery  wysokich  topól.  Szuwary  turzycowe 
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i  mannowe  są,  w  coraz  większym  stopniu,  eliminowane  przez  szuwar  trzcinowy.  Otwarte  łąki 

użytkowane  ekstensywnie  zachowały  się  na  krańcach  północno  –  zachodnich,  wschodnich 

i  południowo  –  wschodnich  terenu,  jednak  z  powodu  odłogowania  w  części  są  porośnięte 

szuwarami.  Od  niedawna  wznowiono  na  części  łąk  użytkowanie  łąkowe  i  pastwiskowe. 

Przemkowskie Bagno jest obszarem o dużej wartości przyrodniczej, zwłaszcza dla ptaków siedlisk 

wodno-błotnych i podmokłych łąk. Obszar porośnięty jest typową roślinnością dla podmokłych łąk 

i  pastwisk,  torfowisk  niskich.  Najcenniejsze  zbiorowiska  to  zmiennowilgotne  łąki  trzęślicowe 

z goździkiem pysznym  Dianthus suberbus,  łąki  podmokłe z  kukułką szerokolistną  Dactzlorhiza  

majalis i  plamistą  Dactzlorhiza  maculata,  podkolanem białym  Platanthera  bifolia,  nasięźrzałem 

pospolitym Ophioglossum vulgatum, wierzbowe lasy łęgowe i olsy z listerą jajowatą Listera ovata, 

wawrzynkiem  wilczełyko  Daphne  mezereum,  oraz  szuwary  trzcinowe,  szuwary  pałki  wąsko 

i szerokolistnej, szuwary turzycowe, mozgowe z małymi zabagnieniami i oczkami wodnymi z takimi 

gatunkami jak: wąkrota zwyczajna  Hydrocotyle vulgaris,  pływacz zwyczajny  Utricularia vulgaris.  

O wartości tego terenu decyduje położenie w dolinie rzeki Szprotawy, czyniąc z niego naturalny 

obszar  retencji  wodnej,  mogący  w  znacznym  stopniu  zmagazynować  wody  powodziowe. 

Dewastacja  urządzeń  melioracyjnych,  niewłaściwe  kierunki  zagospodarowania  terenów 

przyległych doprowadziło do sytuacji,  że teren ulega przesuszeniu.  Ta tendencja powoduje,  że 

możliwości  retencyjne  są  dzisiaj  małe,  a  sukcesja  w kierunku  leśnym  i  suchych  łąk  nie  tylko 

zagraża wartościom przyrodniczym tego terenu, ale również obniża możliwości zagospodarowania 

nadmiaru wód powodziowych Szprotawy. Możliwość opóźnienia i obniżenia fali powodziowej nie 

została  wykorzystana  podczas  powodzi  w  lipcu  1997  r.  Rzeka  Szprotawa  wylała,  podtapiając 

częściowo miasto Szprotawę. Wody tej rzeki zasiliły Bóbr, a następnie Odrę, przyczyniając się do 

zwiększenia  fali  powodziowej  na tych rzekach.  Funkcje  przeciwpowodziowe  sprzyjają  ochronie 

przyrody.

Przemkowski  Park Krajobrazowy  został  utworzony Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego 

z  dnia  7  czerwca  1997  roku  w  sprawie  utworzenia  Przemkowskiego  Parku  Krajobrazowego 

w województwie  legnickim (Dz.  Urz,  Woj.  Leg.  Nr 15,  poz.  137),  które zostało zaktualizowane 

Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 w sprawie Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego  (Dz.  Urz.  Woj.  Dolnośląskiego  nr  94,  poz.  1104). Cała  część Obszaru 

należąca do województwa dolnośląskiego (3253 ha) leży w Parku Krajobrazowym lub jego otulinie 

(143 ha w Gminie Gaworzyce leży w otulinie). Park zajmuje powierzchnię 22 340 ha, a jego otulina 

15  467  ha.  Położony  jest  na  terenie  gmin:  Przemków,  Gaworzyce,  Radwanice,  w  powiecie 

polkowickim  oraz  Gromadka  w  powiecie  bolesławieckim  w  obrębie  czterech  mezoregionów 

geograficznych.  Północna część Parku obejmuje fragment Równiny Szprotawskiej  -  szerokiego 

obniżenia  (graniczącego od północy ze Wzgórzami Dalkowskimi),  przez które przepływa rzeka 

Szprotawa, prawostronny dopływ Bobru. Tutaj znajduje się drugi pod względem wielkości w Polsce 

kompleks  stawów  rybnych.  Centrum  Parku  leży  w  zachodniej  części  Wysoczyzny  Lubińskiej 

zwanej Wzgórzami Chocianowskimi. Jest to zalesiony garb morenowy, z kulminacją 191 m n.p.m., 
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zajęty głównie przez bory sosnowe rosnące na wydmach. Południowo - zachodnia część Parku 

leży na obszarze mezoregionu Borów Dolnośląskich,  w ich wschodniej  części zwanej  Równiną 

Nadbobrzańską.  Obejmuje  ona  płaskie  stożki  napływowe  rzeki  Bóbr,  częściowo  zwydmione, 

porośnięte  borami  sosnowymi.  Na  obszarze  granicznym  Wzgórz  Chocianowskich  i  Równiny 

Nadbobrzańskiej znajdują się rozległe wrzosowiska. Południowo - wschodnią część Parku stanowi 

fragment Równiny Legnickiej, a dokładnie jej zachodnia część zwana Doliną Czarnej Wody. Jest to 

płaskodenna  dolina  rzeczna  zajęta  przez  łąki,  pastwiska  oraz  bagienne  bory  sosnowe  i  lasy 

brzozowe, pośród których występują torfowiska.

Obszar Przemkowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje kompleksy przyrodniczo - krajobrazowe 

charakterystyczne  dla  Kotliny  Śląskiej  okręgu  Borów  Dolnośląskich.  Największe  powierzchnie 

zajmuje  ubogi  florystycznie  suboceaniczny  bór  świeży.  Celem Parku jest  zachowanie  walorów 

przyrodniczych  i  krajobrazowych  doliny  nizinnej  rzeki  Szprotawy,  wraz  z  obszarami  wodnymi 

i wodno – błotnymi w zlewni rzeki Bóbr, jak również zachowanie siedlisk borowych, w tym suchych 

wrzosowisk. 

Województwo lubuskie.

Obszar Chronionego Krajobrazu 31 - Dolina Szprotawki obejmuje obszar o powierzchni 5 570 

ha  położony  w gminach:  Niegosławice  (5  070  ha)  i  Szprotawa  (500  ha).  Został  ustanowiony 

rozporządzeniem  nr  3  Wojewody  Lubuskiego  z  dnia  17  lutego  2005  r.  w  sprawie  obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz. Urzędowy Woj. 

Lubuskiego  Nr  54  poz.  1189;  Dz.  Urzędowy  Woj.  Lubuskiego  z  2008  r.  Nr  91  poz.  1373; 

Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 4 poz.). Cześć lubuska Obszaru w całości położona 

jest  w  tym  obszarze.  Obejmuje  wyróżniające  się  krajobrazowo  tereny  o  zróżnicowanych 

ekosystemach,  wartościowe  ze  względu  na  możliwość  zaspakajania  potrzeb  związanych 

z  turystyką  i  wypoczynkiem  lub  pełnioną  funkcją  korytarzy  ekologicznych  w  układzie 

przestrzennym województwa lubuskiego. Obejmuje tereny doliny Szprotawki wraz z otaczającymi 

lasami  i  łąkami.  W  części  południowej,  graniczącej  z  województwem  dolnośląskim,  obejmuje 

mozaikę rozmaitych zespołów roślinności łąkowej i szuwarowej, w różnym stopniu zarastających 

zaroślami wierzb o podobnej strukturze i walorach jak użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno. 

Sukcesja dąży w kierunku lasów łęgowych i nadrzecznych zarośli wierzbowych. Ten fragment był 

badany  w 2008  roku przez  zespół  pod  kierunkiem dr  hab.  Leszka  Jerzaka.  Stwierdzono  trzy 

gatunki  ptaków  umieszczonych  w  Polskiej  Czerwonej  Księdze  Zwierząt  (bąk,  wąsatka, 

podróżniczek)  i  co  najmniej  10  gatunków  wymienionych  w  załączniku  I  Dyrektywy  „ptasiej”. 

Najcenniejsze  obszary  to  łąki,  szuwary  w  tym  trzcinowiska,  zakrzaczenia.  Ochrona  walorów 

przyrodniczych wymaga czynnej ochrony.
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Wnioski:

 Duży udział własności Skarbu Państwa sprzyja utrzymaniu właściwego stanu ochrony.

 Większość Obszaru objęta  jest  rożnymi  krajowymi  formami  ochrony przyrody  (rezerwat 

przyrody, park krajobrazowy, użytek ekologiczny, obszar chronionego krajobrazu).

 Zarządzanie  dużą  częścią  Obszaru  przez  Dolnośląski  Zespół  Parków  Krajobrazowych 

sprzyja osiąganiu korzystnych stanów siedlisk i populacji gatunków chronionych.

 Z uwagi na położenie Obszaru w dwóch województwach, korzystnym rozwiązaniem byłoby 

utworzenie jednego ośrodka prowadzącego i koordynującego zarządzanie Obszarem. 

Mapa 5. Położenie Obszaru na tle innych form ochrony przyrody.
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1.4. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze, zagospodarowanie terenu.

Dolina Szprotawy w okolicach Przemkowa ma długą i bogatą historię użytkowania. Pierwsze stawy 

rybne zostały założone jeszcze w roku 1860. Płaska rozległa dolina w terenie podmokłym była 

odpowiednim miejscem do założenia stawów hodowlanych. Po drugiej wojnie światowej znacznie 

je rozbudowano i  obecnie składają się z trzech kompleksów obejmujących łącznie 46 stawów. 

Stawy Przemkowskie są drugim co do wielkości kompleksem stawów rybnych na Śląsku. Walory 

ornitologiczne stały się podstawą do objęcia  w roku 1984 większej  części  kompleksu ochroną 

rezerwatową,  a  także  zostały  wpisane  na  listę  europejskich  i  listę  krajowych  ostoi  ptaków 

(052  IBA9,  PL087)  jako  obszar  koncentracji  gatunków migrujących.  Największe  znaczenie  dla 

awifauny mają stawy dużego kompleksu oraz kompleks „Stawy Wołowe”, objęte wspólnie ochroną 

jako rezerwat przyrody „Stawy Przemkowskie”. Kompleks „Kąpielisko”, z racji stosunkowo małej 

powierzchni i intensywnej działalności gospodarczej nie został włączony do Obszaru. Na stawach 

prowadzona jest ekstensywna, dostosowana do wymogów rezerwatowych gospodarka rybacka. 

Obszar  położony  jest  w  dolinie  Szprotawy,  która  tutaj  poprzecinana  jest  skomplikowanym 

systemem rowów i kanałów nawadniająco–odwadniających, których zadaniem było utrzymywanie 

należytych stosunków wodnych w kompleksie uprawnych pól i  łąk. Częścią tego systemu było 

ujęcie wody ze Szprotawy oraz doprowadzenie jej  kanałem zasilającym do Kanału Północnego 

dawniej  Kanał  „Doktora  Heinricha”.  Stawy  rybne  zasilane  są  ujęciem  grawitacyjnym 

wykorzystującym  spiętrzenie  rzeki  Szprotawy  na  jazie.  Utrzymywanie  piętrzenia  powyżej  jazu 

powoduje przenikanie wody na zawale, gdyż rzeka w tym fragmencie jest obwałowana i płynie 

powyżej  terenu.  W  latach  80  XX  wieku  wybudowano  przepompownię  odwadniającą  zawale, 

kierując wodę z powrotem do rzeki. Przy okazji zmeliorowano przyległe do obszaru łąki i znacznie 

pogłębiono rowy, powodując problemy z utrzymaniem wilgotności na terenie użytku ekologicznego. 

Uporządkowany dawniej system z szeregiem stawów, zastawek, wlotów oraz obwałowań obecnie 

jest w znacznym stopniu zdewastowany i wymaga dostosowania do nowych funkcji związanych 

z  ochroną  Obszaru.  System  zaopatrzenia  w  wodę  ma  nie  tylko  zasadnicze  znaczenie  dla 

funkcjonowania  stawów,  ale  również  dla  użytku  ekologicznego,  gdyż  jednym  z  głównych 

problemów jest osuszanie terenu i mineralizacja torfu. System nawadniający użytek ekologiczny 

opiera się na istniejącej sieci rowów i kanałów, a Obszar w czasie wezbrań na Szprotawie może 

spełniać funkcję polderu zmniejszającego zagrożenie powodziowe. W ramach prowadzonych do 

tej pory projektów zaczęto już realizację niektórych działań. 

Stawy otoczone są przez rozległy obszar łąk i pastwisk, który od strony północnej i wschodniej od 

1959 do 1992 roku był  użytkowany jako poligon lotniczy wojsk radzieckich.  Obecnie ten teren 

w  większości  nie  jest  użytkowany,  częściowo  podmokły  zarośnięty  szuwarami  i  zaroślami 

wierzbowymi,  chroniony jako użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno” (Dolny Śląsk) i  obszar 

chronionego krajobrazu 31 - „Dolina Szprotawki” (część lubuska). Łąki i pastwiska na obrzeżach 

9  Important Bird Areas (ostoja ptaków o randze europejskiej)- HEATH M. F., EVANS M. I. [EDS.] 2000. Important birds areas in Europe: 
priority sitesfor conservation. Cambridge, UK: BirdLife Intenational (BirdLife ConservationSeries No. 8).
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Obszaru użytkowane są rolniczo jako ekstensywne  użytki  zielone z wykorzystaniem programu 

rolnośrodowiskowego. W części środkowej Obszar z uwagi na podmokły teren, zarośnięcie przez 

szuwary i zarośla nie jest obecnie użytkowany i pozostawiony do naturalnej sukcesji w kierunku 

leśnym. W części południowej i w małym fragmencie na północy Obszar porastają lasy, głównie 

o  charakterze łęgów olszowo  –  jesionowych,  o  podłożu  wilgotnym,  częściowo  zalanym  wodą. 

W okolicach wsi Łężce, Ostaszów i Przemkowa Obszar obejmuje cześć zabudowań wsi i skrajnych 

zabudowań miasta oraz przyległe do nich użytki rolne – łąki, pastwiska i grunty orne częściowo 

odłogujące oraz drogi  i  nieczynne torowisko (cześć tych terenów proponuje  się do wyłączenia 

z Obszaru).  Obszar rezerwatu przyrody i  użytku ekologicznego od końca lat  70 XX-wieku jest 

przedmiotem badań a od chwili likwidacji poligonu również czynnej ochrony przyrody. Przodującą 

rolę do tej  pory pełniła  Fundacja  Ekologiczna „Zielona Akcja”  przy współpracy z Dolnośląskim 

Zespołem Parków Krajobrazowych. Wspólnie opracowano program zrównoważonego użytkowania 

terenu po byłych poligonach i  stawów rybnych,  który nie jest  oficjalnym dokumentem,  ale jest 

dobrowolnie realizowany przez zainteresowane strony. Dotychczasowe działania polegają głównie 

na kształtowaniu siedlisk poprzez wykaszanie trzciny na potrzeby dekarskie i biomasę do spalania, 

usuwaniu drzew i krzewów, wypa bydła, koni i owiec, koszenie łąk, nawadnianie terenu poprzez 

odbudowę urządzeń melioracyjnych, rozwój turystyki i edukacji ekologicznej. Działania przyniosły 

bardzo  korzystne  rezultaty  dla  wartości  przyrodniczych  Obszaru.  Siedliska  przyrodnicze  oraz 

siedliska roślin i zwierząt, dla których ochrony Obszar ten został utworzony, rozmieszczone są na 

terenach administrowanych przez Agencję  Nieruchomości  Rolnych,  Dolnośląski  Zespół  Parków 

Krajobrazowych, Nadleśnictwa Przemków i Szprotawa oraz Wojewodę Lubuskiego. Prawie cała 

cześć dolnośląska Obszaru położna jest w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.

Wnioski:

 Istotne dla właściwego stan ochrony Obszaru jest prowadzenie racjonalnej, ekstensywnej 

gospodarki  rybackiej.  Z  uwagi  na  racjonalność  jej  prowadzenia  należy  uwzględnić 

konieczność prowadzenia określonych zabiegów i prac związanych z chowem i hodowlą 

ryb.  Czasowo  może  to  być  niekorzystne  dla  niektórych  gatunków  ptaków,  lecz  dla 

długotrwałego funkcjonowania populacji w Obszarze będzie miało działanie korzystne. 

 Prowadzenie ekstensywnej gospodarki łąkowej i pastwiskowej, na wydzielonych terenach 

Obszaru, sprzyja zachowaniu właściwego stanu ochrony. Użytkowanie powinno odbywać 

się na określonych, sprzyjających chronionym gatunkom zasadach.

 Utrzymanie różnorodności siedliskowej wymaga czynnej ochrony zwłaszcza polegającej na 

wykaszaniu trzciny, zakrzaczeń, tworzeniu zróżnicowania w krajobrazie (np.: małe zbiorniki 

wodne, zabagnienia, tworzenie miejsc lęgowych przy odmulaniu i wykaszaniu stawów).

 Prowadzenie działań edukacyjnych i zrównoważona turystyka jest działaniem sprzyjającym 

akceptacji  społecznej  funkcjonowania  Obszaru  i  stanowi  ważny  element  zarządzania 

Obszarem. Dotychczasowe doświadczenie i sposób prowadzenia tych działań dowodzi, że 
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nie mają one znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony Obszaru. 

1.5. Opis geologiczny i opis gleb

Teren  Obszaru  został  ukształtowany  głównie  pod  wpływem  działalności  lodowca.  Ślady 

działalności sięgają od około 2 milionów do kilku tysięcy lat wcześniej (w okresie czwartorzędu) 

gdy cały teren pokryty był lodem. Pozostały osady naniesione przez lodowiec jak również przez 

strumienie i rzeki powstające w wyniku jego topnienia. Ostateczny kształt Obszaru ukształtowała 

rzeka Szprotawa. Obszar zajmuje rozległą płaską dolinę rzeczną, której dno pokryte jest osadami 

rzecznymi.  Przeszłość  geologiczna,  ukształtowanie  terenu,  zróżnicowanie  warunków  wodnych 

spowodowało wykształcenie różnego typu gleb. Obszar położony jest na terenie doliny Szprotawy, 

co decyduje o występowaniu gleb tworzonych przez rzekę (aluwialnych). Przeważają zabagnione 

gleby  mineralne  oraz  gleby  murszowe,  powstałe  z  zamulonych  torfów  niskich.  W  1999  roku 

wykonano opracowanie gleboznawczo – kartograficzne użytku ekologicznego we fragmencie przy 

Kanale Północnym - polderu10. Wyniki prac można odnieść do znacznej części doliny Szprotawy. 

Warunki wodne decydują o nadmiernym uwilgotnieniu terenu, które może utrzymywać się przez 

dłuższą część roku. Obszar zasilany jest przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe, które 

łącznie z ukształtowaniem terenu decydują o powstawaniu różnych typów eutroficznych siedlisk 

oraz  o  przebiegu  procesów  glebotwórczych.  Grunty  były  dosyć  długo,  a  niektóre  są  nadal, 

użytkowane jako użytki  zielone,  utrzymywane w odpowiednim stanie przy pomocy sieci  rowów 

otwartych. Po wojnie, w wyniku ich wyłączenia z użytkowania rolniczego, urządzenia melioracyjne 

zostały uszkodzone i zaniedbane. Spowodowało to podtapianie znacznej części Obszaru i rozwój 

zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla warunków nadmiernego uwilgotnienia. 

W zależności od ukształtowania terenu, Obszar charakteryzuje się zróżnicowanym uwilgotnieniem, 

które decyduje o zasiedleniu go przez odmienne zbiorowiska roślinne. W przeważającej części 

Obszar  pokrywają  zbiorowiska  szuwarowe,  w  większości  trzcinowe.  Zajmuje  on  powierzchnie 

wcześniej zajęte przez bardziej pożądane szuwary turzycowe, które są bardziej wrażliwe na częste 

wahania  poziomu  wody.  Po  obumarciu,  resztki  szuwarów  przekształcają  się  w  torf.  Pomimo 

występowania warunków decydujących o dominacji procesów bagiennych, na wyżej położonych 

obszarach, które są mniej uwodnione, rozwijają się zbiorowiska łąkowe. Gleby omawianego terenu 

kształtowane jest przede wszystkim przez stosunki  wilgotnościowe,  które decydują o dominacji 

gleb  zabagnionych,  bagiennych  oraz  murszowatych  i  czarnych  ziem.  Procesy  kształtujące 

właściwości występujących tu gleb uwarunkowane są:

 zabagnianiem  i  rozwojem procesów bagiennych  wynikających  z  naturalnych  stosunków 

hydrologicznych;

 murszeniem  materii  organicznej  wywołanym  odwadnianiem  terenu  w  wyniku 

10  „Opracowanie gleboznawczo-kartograficzne użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagna” - Polder I” opracowanie przez zespół :Dr hab. Jerzy 
Weber, Prof. dr hab. Jerzy Drozd, Prof. dr hab. Michał Licznar, Dr inż. Andrzej Kocowicz, Mgr inż. Jarosław Szadorski, Mgr inż. Tomasz 
Zawerbny, Mgr inż. Paweł Licznar, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja” 1999 rok.
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przeprowadzonych w przeszłości prac melioracyjnych.

Pokrywa  glebowa  wykazuje  bardzo  duże  zróżnicowanie,  nawet  na  stosunkowo  niewielkich 

obszarach.  Wynika  ono  z  typowej  dla  starorzecza  dużej  zmienności  gatunkowej,  jak  również 

urozmaiconej struktury powierzchni, która została dodatkowo przekształcona w wyniku działalności 

człowieka.  Zaznaczyć  należy,  że  dokładne  scharakteryzowanie  pokrywy  glebowej  wymagałoby 

przeprowadzenia  bardziej  szczegółowych  badań terenowych,  z  uwagi  na bardzo zróżnicowaną 

powierzchnię terenu oraz występowanie płytkiej warstwy wody na znacznej części powierzchni.

Według  informacji  uzyskanych  z  raportów  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 

we Wrocławiu, obecnie nie stwierdza się negatywnego oddziaływania na gleby i grunty położone 

w granicach Obszaru.  Zgodnie  z klasyfikacją Instytutu Upraw i  Nawożenia  w Puławach (IUNG 

2000) gleby użytkowane rolniczo na terenach przyległych do Obszaru nie są zanieczyszczone 

metalami ciężkimi takimi jak ołów, kadm, miedz, nikiel i cynk.

1.6. Warunki klimatyczne i wody powierzchniowe

Obszar leży w całości w zlewni Szprotawy, która jest prawobrzeżnym dopływem Bobru (zlewnia 

rzeki Odry).  Łączna długość rzeki wynosi 57,6 km. Teren zasilany jest przez trzy rodzaje wód: 

powierzchniowe wody płynące (Szprotawa i jej dopływy), wody gruntowe (w tym wody napływające 

ze skrzydeł doliny) oraz wody opadowe. Z uwagi na użytkowanie rolnicze dolina została pocięta 

szeregiem  kanałów  i  rowów  melioracyjnych.  Pierwotnie  pełniły  one  funkcje  urządzeń 

utrzymujących  wody  gruntowe  na  odpowiednim  poziomie.  W  latach  osiemdziesiątych 

i  dziewięćdziesiątych  XX  w.  system  przebudowano  tak,  iż  podstawową  jego  funkcją  jest 

odwadnianie  terenu.  Prowadzi  to  dzisiaj  do  problemów  z  utrzymaniem  terenów  wilgotnych. 

Szczególnie że z powodu ocieplania klimatu Szprotawa prowadzi mniej wód. Do niedawna cała 

zlewnia  funkcjonowała  jako  podmokła  zatorfiona  dolina  z  dużymi  obszarami  wilgotnych  łąk 

i torfowisk. Obecnie w wyniku presji na osuszanie gruntów, pierwotnie pod grunty orne, obecnie 

pod  zabudowę,  dolina  jest  systematycznie  osuszana.  Funkcjonujący  system  melioracji 

przekształcił większość cieków w kanały sprawnie odprowadzające wody. Stwarza to problemy nie 

tylko z utrzymaniem produkcji rybackiej, ale również z zachowaniem we właściwym stanie ochrony 

siedliska chronionych ptaków w Obszarze.  Zatrzymanie większej  ilości  wód (retencja dolinowa, 

glebowa) powyżej Obszaru i w samym Obszarze jest jednym z ważniejszych zadań ochronnych. 

Korzystnym  stanem byłoby  zwiększenie  funkcji  retencyjnych  Obszaru.  Łącznie  z  powierzchnią 

stawów  tworzyłaby  lokalny  mikroklimat  sprzyjający  celom  ochrony  Obszaru  i  jednocześnie 

retencjonowania  wód.  Dlatego  działania  związane  z  zatrzymaniem  i  retencjonowaniem  wód 

w  Obszarze  i  w  zlewni  powyżej  Obszaru,  w  tym  funkcje  przeciwpowodziowego  polderu 

z  czasowym  przetrzymaniem wód powodziowych,  to  działania  korzystne dla właściwego  stanu 

ochrony.  Jakość  wody  w  Szprotawie,  według  oceny  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony 

Środowiska  we  Wrocławiu  (2007),  nie  spełnia  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wody 
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śródlądowe  będące  środowiskiem  życia  ryb  łososiowatych  i  karpiowatych  w  warunkach 

naturalnych.  Rzeka prowadzi wody V klasy czystości. Główną przyczyna to nadmierne stężenie 

substancji  biogennych:  amoniaku,  związków  azotu  i  fosforu  oraz  niską  zawartością  tlenu 

rozpuszczonego.  Źródłem zanieczyszczenia  rzeki  są ścieki  oraz  spływy  powierzchniowe z pól. 

Działania zwiększające czystość wód wpływających w Obszar służą realizacji planu ochrony. Poza 

wodami  płynącymi  Obszar  posiada  spore  powierzchnie  wód  stojących  (stawy  rybne).  Można 

wyróżnić dwa kompleksy stawów: duży kompleks gdzie prowadzona jest zasadnicza gospodarka 

rybacka z hodowlą  ryb do sprzedaży oraz mniejszy kompleks „Stawy Wołowe”  położony bliżej 

Przemkowa  z  zabudowaniami  gospodarczymi,  małym  kompleksem  wydzielonym  jako  łowisko 

komercyjne, magazynami i małymi stawami do odchowu narybku i kroczka.

Duży  kompleks  składa  się  z  15  stawów  o  łącznej  powierzchni  769  ha  w  tym  z  11  stawów 

o powierzchni powyżej  10 ha: Serce (126 ha),  Lubuski (104 ha),  Łąkowy (92 ha),  Rola (Duży) 

(82 ha), Bolesław (72 ha), Nowy Śląski (69 ha), Ostaszowski (60 ha), Brzozowy (32 ha), Olchowy 

(32 ha), Adelin (27 ha), Śluzowy (26 ha).

Klimat Obszaru należy do strefy klimatu przejściowego Europy Środkowej pod średnim wpływem 

klimatu oceanicznego oraz słabym wpływem klimatu górskiego. Stawy Przemkowskie położone są 

w  regionie  klimatycznym  Lubusko  –  Dolnośląskim.  Cechą  regionu  jest  duża  zmienność 

klimatyczna. Panują tu łagodne zimy i upalne lata. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 

temperaturą około +180 C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą około 

–1,70  C.  Opady są niskie  i  wynoszą  średnio  550  mm z  dużą  zmiennością  w poszczególnych 

fragmentach Obszaru. Przeważają opady w półroczu letnim i  są ponad dwukrotnie wyższe niż 

w półroczu zimowym. W większości są to opady o małej intensywności. W Obszarze wieją wiatry 

w większości słabe o prędkości ok. 2,5 m/s. Szybsze wiatry wieją w okresie zimy. Przez większość 

czasu jest  bezwietrznie  lub  ze słabymi  wiatrami.  Przeważnie  wieje  z  zachodu  i  północnego  – 

zachodu.  Siła  wiatrów  nad  otwartymi  wodami  stawów  wzrasta.  Klimat  nie  sprzyja  rozwojowi 

intensywnego rolnictwa.

Wnioski:

 Właściwy stan ochrony całego Obszaru uzależniony jest  od gospodarki  wodą  w zlewni 

Szprotawy, retencjonowaniem wody, dbałością o jej jakość.

 Korzystnymi  dla  ochrony  działaniami  jest  przywracanie  funkcjonowania  doliny  rzecznej 

ze zbliżonym do naturalnego biegiem cieków i łąkami i torfowiskami w zasięgu naturalnych 

zalewów. 

 Obszar  może  pełnić  funkcje  retencyjne  i  przeciwpowodziowe,  pozwoli  to  przywrócić 

na  obszarze  polderów  cykl  wylewania  wód  wezbraniowych  i  podniesie  nawilgotnienie 

Obszaru. 
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1.7. Opis roślinności Obszaru

Obszar  to zbiór  zróżnicowanych  i  atrakcyjnych  siedlisk  dla  wielu  gatunków ptaków,  zwłaszcza 

wodno–błotnych. Wśród nich są gatunki zamieszczone w załącznikach Dyrektywy „ptasiej”. Oprócz 

siedlisk  ważnych  dla  ptaków  występują  w  Obszarze  siedliska  przyrodnicze  wymienione 

w  I  Załączniku  Dyrektywy  Rady  92/43/EWG  z  dnia  21  maja  1992  roku  w  sprawie

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory: (3260) nizinne rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników, (6410) zmiennowilgotne  łąki trzęślicowe (Molinion), (4030) suche wrzosowiska, 

(6510)  niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), (*91E0) 

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion  

glutinoso-incanae, olsy  źródliskowe). Ponieważ te siedliska są także istotne dla ochrony ptaków, 

więc ich zachowanie w Obszarze jest korzystne.

Siedliska  ptaków  wodno  –  błotnych  związane  są  głównie  ze  stawami  rybnymi  położonymi 

w rezerwacie  przyrody  „Stawy  Przemkowskie”.  Dla  tego kompleksu  opracowano w 1995 roku 

ekspertyzę  „Warunki  lęgowe  ptactwa  na Stawach  Przemkowskich  i  możliwości  ich  poprawy”11, 

w której zawarto szczegółowy opis stawów i działania zmierzające do utrzymania lub odtworzenia 

siedlisk ptaków. Rezerwat składa się z dwóch kompleksów stawów: duży kompleks oraz mniejszy 

kompleks „Stawy Wołowe” położony bliżej Przemkowa. Pokrywa roślinna w dużej mierze decyduje 

o atrakcyjności siedlisk dla ptaków. Dlatego przeprowadzono w latach 2005-2009 badania, których 

celem  było  określenie,  jakie  zbiorowiska  roślinne  porastają  teren  Obszaru  i  jakie  są  główne 

kierunki sukcesji.  Większość stawów odznacza się dość znacznym stopniem zarośnięcia przez 

roślinność  szuwarową  głównie  pałkę  wąskolistną  Typha  angustifolia,  mannę  mielec  Glyceria 

maxima i  trzcinę  pospolitą  Phragmites  communis.  Tworzy  ona  zarówno  pasy  szuwarów 

przybrzeżnych  wzdłuż  grobli,  jak  i  wyspy  szuwarowe  pośrodku  lustra  wody.  Najbogatsze 

w roślinność są stawy północno–wschodniej części kompleksu, w szczególności staw Brzozowy, 

Nowy Śląski i Adelin. Na stawach istnieją wyspy powstałe w wyniku zsunięcia osadów dennych. 

Wyspy  na  stawie  Serce  zostały  zasiedlone  przez  kolonie  czapli  siwej  i  kormorana  czarnego. 

Poszczególne stawy oddzielone są od siebie wąskimi groblami,  w wyniku czego tworzą zwarty 

kompleks. Problemem jest znaczne wypłacenie i zamulenie części stawów. Szczególnie widoczne 

jest to na największych stawach. Kompleks ten ma największe znaczenie dla takich gatunków jak: 

bąk, bączek, czapla biała, łabędź krzykliwy, podgorzałka, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak 

stawowy,  zielonka,  łęczak,  zimorodek  oraz  dla  ptaków  migrujących.  Zbiorniki  wodne  i  tereny 

podmokłe  stanowią  dla  nich  miejsca  żerowania,  odpoczynku,  pierzenia  się  lub  gniazdowania, 

a także zatrzymywania się w okresach wędrówek. Bogate w składniki odżywcze wody w stawach 

zapewniają obfity i zróżnicowany pokarm dla licznych gatunków ptaków roślino- i planktonożernych 

(kaczki,  łabędzie,  gęsi,  łyska).  Dokarmianie  ryb stwarza dodatkowe możliwości  pokarmowe dla 

ptaków, ale też stanowi jeden z problemów gospodarki rybackiej (zwiększa koszty produkcji). 

Kompleks  gospodarczy  „Stawy  Wołowe”  to  20  stawów  o  łącznej  powierzchni  179  ha.  Stawy 

11 Adamski A., Ruszlewicz A., Tomiałojć L. 1995, Warunki lęgowe ptactwa na Stawach Przemkowskich i możliwości ich poprawy, manuskrypt Wrocław.
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są  znacznie  mniejsze,  z  dość  wąskimi  pasami  szuwarów  przybrzeżnych,  pozbawione  wysp 

i  roślinności  w lustrze wody.  Kompleks ten ma największe znaczenie  dla takich gatunków jak: 

bocian  czarny,  bocian  biały,  podgorzałka,  kania  czarna,  kania  ruda,  bielik,  błotniak  stawowy, 

zielonka, łęczak, zimorodek. 

Odpowiednio prowadzona ekstensywna gospodarka rybacka ma istotne znaczenie dla utrzymania 

we  właściwym  stanie  siedlisk  chronionych  ptaków.  Szczególne  znaczenie  ma  coroczne 

spuszczanie wody z części stawów i tworzenie miejsc do żerowania dla wielu gatunków wodno-

błotnych  oraz  utrzymywanie  pasów  szuwarów  jako  miejsc  ukrycia  i  gniazdowania.  Próbę 

uszczegółowienia  zadań temu służących zawarto  w opracowaniu  „Warunki  lęgowe ptactwa  na 

Stawach Przemkowskich i możliwości ich poprawy”. Drugim istotnym dla siedlisk ptaków obszarem 

są tereny bagien, wilgotnych łąk, szuwarów, zakrzaczeń i lasów łęgowych na wschód i północ od 

stawów.  Charakterystyka  tego  terenu  została  opracowana  w  1995  roku12 później  uzupełniona 

w  trakcie  realizacji  projektów  związanych  z  czynną  ochroną  przyrody  i  prac  związanych 

z przygotowaniem planu ochrony. Obecnie obszar jest mozaiką rozmaitych zespołów roślinności 

łąkowej i szuwarowej w rożnym stopniu zarastających zaroślami wierzbowymi i odtwarzającymi się 

łęgami.  Sukcesja  w  dolinie  Szprotawy  poza  stawami  dąży  w  kierunku  lasów  łęgowych 

i nadrzecznych zarośli wierzbowych, siedlisk przyrodniczych, które zwiększają swój obszar i nie są 

zagrożone.  Wzdłuż  niektórych  cieków  rosną  szpalery  wysokich  topól.  Szuwary  turzycowe 

i mannowe są w coraz większym stopniu eliminowane przez szuwar trzcinowy. Otwarte niżowe łąki 

zachowały  się  na  krańcach  północno–zachodnich  i  wschodnich  terenu,  jednak  z  powodu 

częściowego odłogowania zmieniają się w zbiorowiska szuwarowe w tym szuwary trzcinowe. Od 

niedawna wznowiono na części łąk użytkowanie  pastwiskowe i  łąkowe.  Działania  związane są 

z czynną ochroną prowadzoną przez Dolnośląski  Zespół Parków Krajobrazowych oraz rolników 

indywidualnych w ramach programu rolnośrodowiskowego. W części północnej zachował się teren 

otwarty  porośnięty  między  innymi  zmiennowilgotnymi  łąkami  trzęślicowymi  i  suchymi 

wrzosowiskami.  Siedliska  zanikają  w  wyniku  zarastania  krzewami  i  mniej  wartościowymi 

zbiorowiskami szuwarowymi i zakrzaczeniami. Konieczne jest okresowe wykaszanie.

W 1994 roku stwierdzono  na tym obszarze występowanie  338 gatunków roślin  naczyniowych, 

reprezentujących  68  rodzin.  Większość  stanowiły  gatunki  rosnące  na  terenach  przydrożnych 

i skarpach oraz w innych stanowiskach związanych z człowiekiem. Gatunki związane z wodami,  

szuwarami i łąkami stanowi tylko 35% wszystkich gatunków. Dominują gatunki pospolite i szeroko 

rozpowszechnione bez rzadkości florystycznych chociaż stwierdzono takie gatunki chronione jak: 

kukułka  szerokolistna  i  plamista,  podkolan  biały,  listera  jajowata,  nasięźrzał  pospolity,  goździk 

pyszny, pływacz zwyczajny, jaskier wodny, jaskier skąpopręcikowy, pierwiosnka lekarska, konwalia 

majowa, grążel żółty, grzybienie białe, porzeczka czarna, kalina koralowa i kruszyna pospolita. 

Teren pokrywają liczne zagłębienia i oczka wodne powstałe w wyniku wypalania się warstw torfu. 

Obszar  był  wcześniej  intensywnie  użytkowany  rolniczo  i  posiada  systemem  rowów 

12 Adamski A., Górski W. i inni 1995, Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszarów byłych poligonów Armii Radzieckiej „Borne Sulinowo” i „Przemków 
Północny”, IUCN Warszawa.
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odprowadzających wody do kanału Północnego i Szprotawki oraz system dróg polnych. System 

melioracji, poza głównymi kanałami, nie jest konserwowany, co dla procesów przyrodniczych jest 

korzystne z wyjątkiem tych fragmentów, gdzie konieczne jest utrzymywanie funkcji  osadniczych 

i rolnych.

W środkowej części kanału (doprowadzalnik do przepompowni) przy „drodze dębowej” występuje 

siedlisko przyrodnicze : nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.

Rozpoznanie  siedlisk  jest  stosunkowo  dobre  na  terenie  całego  Obszaru  dzięki  badaniom 

przeprowadzonym w ostatnich latach. Poza ptakami i płazami nie rozpoznano dostatecznie fauny 

Obszaru,  zwłaszcza mało znana jest  fauna bezkręgowców.  W miarę dobrze znane są główne 

zagrożenia i przyczyny zaniku siedlisk gatunków. Nieodpowiedni stan lub zanik niektórych siedlisk, 

w których ptaki mogą żerować,  zakładać gniazda i  odchowywać młode jest obecnie przyczyną 

wycofywania się ich z Obszaru. 

Wnioski:

 Właściwy stan ochrony całego Obszaru uzależniony jest  od gospodarki  wodą  w zlewni 

Szprotawy, która powinna zapewnić utrzymanie w dobrym stanie terenów wodno-błotnych 

i gospodarkę rybacką na stawach.

 Ekstensywna  gospodarka  rybacka,  w  odróżnieniu  od  intensywnej,  jest  niezbędna  do 

kształtowania na stawach siedlisk chronionych gatunków ptaków. 

 Utrzymanie  siedlisk  ptaków na  łąkach  wymaga  ekstensywnego  użytkowania  rolniczego 

zarówno pasterskiego, jak i łąkarskiego.

 Spontaniczna sukcesja naturalnie powiększy obszar lasów łęgowych i nadrzecznych zarośli 

wierzbowych - siedlisk ptaków chronionych.

 Siedliska  ptaków  na  wilgotnych  łąkach  są  zagrożone  naturalną  sukcesją  i  wymagają 

czynnej  ochrony,  specyficznej  dla  tych  siedlisk:  wykaszanie,  utrzymywanie  terenu 

otwartego.

1.8. Ocena stanu populacji ptaków i ich siedlisk, przedmiotów ochrony.

Obszar chroni populacje dziko występujących ptaków wraz z ich siedliskami na obszarze stawów 

rybnych i przylegających do nich rozległych terenach podmokłych. Występujące tu gatunki ptaków 

były przedmiotem regularnych badań w latach 80 ubiegłego wieku, a w latach późniejszych tylko 

wyrywkowo. Ponownie  przeprowadzono  badanie  występowania  ptaków  w  Obszarze  w  latach 

2008-2009, a także w 2007 w części lubuskiej. W Obszarze dotychczas stwierdzono występowanie 

35 gatunków ptaków zamieszczonych w załączniku I Dyrektywy „ptasiej” (wykaz gatunków w tabeli 

poniżej).  Na  mapach  zaznaczono  najistotniejsze  dla  zachowania  właściwego  stanu  ochrony 

siedliska gatunków.  Batalion,  rybitwa  czarna i  rybitwa białowąsa korzystają z całej  powierzchni 

stawów i dlatego nie umieszczono dla nich osobnych map.
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Obszar jest też miejscem ważnym dla wielu migrujących gatunków ptaków, szczególnie dla gęsi 

zbożowej,  której  liczebność  kwalifikuje  go do rangi  międzynarodowych  ostoi  ptaków13.  W niżej 

zamieszczonej tabeli wymieniono wszystkie gatunki ptaków zagrożone w skali  Unii Europejskiej 

i wśród których są trzy gatunki zagrożone w skali globalnej14 (derkacz, podgorzałka, kana ruda), 

16 umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (bąk, bączek, podgorzałka, cietrzew, 

kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak zbożowy, rybołów, zielonka, rybitwa białowąsa, łęczak, 

batalion, siewka złota, sowa błotna, podróżniczek).

Stan  ochrony  populacji  ptaków  i  ich  siedlisk  w  Obszarze  oceniono  na  podstawie  trzech 

parametrów:  populacji,  siedliska  i  szans  zachowania  gatunku.  Każdy  z  parametrów  oceniono 

w skali: FV = właściwy, U1 = niezadowalający, U2 = zły. W wypadku braku danych wpisano XX = 

nieznany15. 

Parametr oceniano wg następującej skali:
Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)

Populacja

Liczebność jest stabilna w 
dłuższym czasie (mogą 
występować naturalne 
fluktuacje) oraz populacja 
wykorzystuje potencjalne 
możliwości obszaru oraz 
struktura wiekowa, rozrodczość 
i śmiertelność prawdopodobnie 
nie odbiegają od normy

Liczebność wykazuje powolny 
trend spadkowy lub jest 
znacznie niższa od 
potencjalnych możliwości 
obszaru lub struktura, 
rozrodczość albo śmiertelność 
są antropogenicznie zaburzone

Liczebność wykazuje silny trend 
spadkowy lub struktura 
wiekowa, rozrodczość i 
śmiertelność są zaburzone w 
sposób zagrażający 
powstaniem takiego trendu w 
najbliższej przyszłości

Siedlisko

Wielkość wystarczająco duża i 
jakość odpowiednio dobra dla 
długoterminowego przetrwania 
gatunku

Wielkość i jakość siedliska 
antropogenicznie pogorszona 
tak, że nie jest optymalna dla 
gatunku

Wielkość zdecydowanie zbyt 
mała lub jakość niewątpliwie 
niezapewniająca 
długoterminowego przetrwania 
gatunku

Szanse 
zachowania 
gatunku

Brak istotnych negatywnych 
oddziaływań i nie przewiduje się 
większych zagrożeń w 
przyszłości, nie obserwuje się 
negatywnych zmian w populacji 
i siedlisku. Zachowanie gatunku 
w perspektywie 10-20 lat jest 
niemal pewne

Zachowanie gatunku w 
perspektywie 10-20 lat nie jest 
pewne, ale jest 
prawdopodobne, o ile uda się 
zapobiec istniejącym 
negatywnym oddziaływaniom i 
przewidywanym umiarkowanym 
zagrożeniom

Zachowanie gatunku w 
perspektywie 10-20 lat będzie 
bardzo trudne, silne negatywne 
zmiany w populacji i siedlisku 
lub przewidywane znaczne 
zagrożenia w przyszłości 
(praktycznie nie do 
wyeliminowania)

Łączna ocena stanu ochrony jest wyprowadzana z trzech powyższych parametrów wg sztywnego 

schematu wnioskowania:

 Jeżeli choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U2, to ocena globalna = U2;

 Jeżeli nie zachodzi powyższe, ale choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U1, 

to ocena globalna = U1;

 Jeżeli nie zachodzi powyższe, ale dwa lub trzy parametry są ocenione jako XX, to ocena 

globalna = XX;

13 Stawy są ostoją ptasią o randze europejskiej PL087 IBA
14 Według IUCN za Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, 

Marki.
15 Zgonie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. Nr 64, poz. 401)
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 Jeżeli nie zachodzi powyższe (tj. wszystkie trzy parametry są ocenione jako FV albo dwa 

parametry są ocenione na FV, a jeden XX), to ocena globalna = FV.

Oznaczenia użyte do opisu statusu ochronnego i zagrożenia gatunków:

Status według klasyfikacji gatunków zagrożonych w skali całej Europy:

SPEC 116 gatunek zagrożony w skali globalnej;

SPEC 2 gatunek zagrożony, którego europejska populacja przekracza 50% populacji

światowej i którego stan zachowania w Europie uznano za niekorzystny;

SPEC 3 gatunek zagrożony,  którego europejska populacja nie przekracza 50% populacji  

światowej i którego stan zachowania w Europie uznano za niekorzystny;

Non-SPECE gatunek o korzystnym statusie ochronnym w Europie, którego populacja

skoncentrowana jest na kontynencie, kategoria wcześniej oznaczana jako SPEC 4;

Non-SPECEW gatunek o korzystnym statusie ochronnym w Europie, którego populacja

skoncentrowana jest na kontynencie, kategoria dotyczy populacji zimującej;

Non-SPEC gatunek o korzystnym statusie ochronnym.

Kategoria zagrożenie według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - Kręgowce:

EXP gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe;

EN gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony;

VU gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie;

NT gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia;

LC gatunek najmniejszej troski.

Stan zagrożenia gatunku w Europie:

E gatunek silnie zagrożony wyginięciem;

V gatunek narażony na wyginięcie;

R gatunek zagrożony z racji rzadkiego występowania;

D gatunek zagrożony z racji zmniejszania się liczebności populacji;

L gatunek  zagrożony  z  powodu  występowania  większości  populacji  (powyżej  90%)  na

niewielkiej liczbie stanowisk;

S gatunek niezagrożony, którego status ochronny prawdopodobnie nie jest odpowiedni.

Wszystkie zamieszczone w tabelach gatunki ptaków są pod ochroną gatunkową (z wyjątkiem łyski, 

gęgawy, gęsi zbożowej, krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernicy), jeśli jest to ochrona ścisła, nie 

zaznaczano tego faktu, jeśli zaznaczono:

OC – gatunek pod ochroną gatunkową częściową (kormoran czarny);

PZŁ - gatunek chroniony jako zwierzyna łowna (gęgawa, gęś zbożowa, krzyżówka, cyraneczka, 

głowienka, czernica).
16 Wg Tucker i Heath 1994 oraz BirdLife International/ European Bird Census Council, 2004. 
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Gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy „ptasiej”. 

Lp.

Gatunek
nazwa polska/ 
nazwa łacińska/ 
kod

Status 
i liczebność Miejsce występowania Siedlisko gatunku

Status ochrony 
kategoria 

zagrożenia

1 Bąk 
Botaurus stellaris
A021

Lęgowy, 
6-9 
odzywających 
się samców

Wszystkie duże stawy 
z wyjątkiem stawu 
Lubuskiego i Serce, 
szuwar trzcinowy poza 
stawami (polder I, III, IV)

Rozległe łany trzcinowisk 
i pałki na stawach, zwłaszcza 
w strefach przybrzeżnych, 
szuwar trzcinowy na 
podmokłych łąkach

SPEC 3
PCK – LC
Europa - V

2 Bączek 
Ixobrychus 
minutus 
A022

Lęgowy, 
0-1 para

Obserwowany na stawie 
Serce, Śląskim Nowym

Rozległe łany trzcinowisk 
przybrzeżnych lub większe 
wyspy porośnięte szuwarami

SPEC 3
PCK – VU
Europa - D

3 Czapla biała 
Egretta alba
A027

Migrujący, 
żerujący,
20 – 290 
osobników

Wszystkie stawy 
i kompleks wilgotnych łąk 
zwłaszcza między 
Kanałem Północnym 
i Szprotawą

Pas przybrzeżny na stawach, 
drzewa i krzewy, żeruje na 
stawach i łąkach

4 Bocian czarny 
Ciconia nigra
A030

Lęgowy, 
migrujący
1 para lęgowa
10-15 żerujących

Przyległe do stawów 
podmokłe lasy, głównie 
między Szprotawą 
a Stawami Wołowymi

Kanały doprowadzające wody 
do stawów i groble są ważnymi 
dla gatunku żerowiskami, 
gniazduje w podmokłych 
dojrzałych drzewostanach 

SPEC 2
Europa - R

5 Bocian biały 
Ciconia ciconia
A031

Lęgowy, żerujący 
do 2-3 zajęte 
gniazda w 
Obszarze lub w 
pobliżu granicy

Obecnie gniazda tylko 
w obrębie zabudowań, 
cześć populacji w 
miejscowościach poza 
Obszarem

Łąki i groble stawów stanowią 
ważne dla gatunku żerowiska, 
szczególnie łąki świeżo 
skoszone o niskiej runi lub 
wypasane

SPEC 2
Europa - D

6 Łabędź 
krzykliwy 
Cygnus cygnus
A038

Lęgowy, 
migrujący
1-3 pary lęgowe, 
migracja do 114 
osobników

Preferuje stawy mniejsze, 
silnie zarośnięte 
zwłaszcza staw Adelin, 
Ostaszowski, Łąkowy, 
Olchowy, Wołowe

Stawy rybne zarośnięte 
i przyległe tereny pól i łąk

Non-SPECEW
Europa - S

7 Podgorzałka 
Aythya nyroca
A060

Lęgowy, migrujący
1-2 pary lęgowe

Stawy z koloniami mewy 
śmieszki, małe stawy 
i mniejsze akweny na 
dużych stawach

Stawy, na których powstały 
mniejsze oddzielone 
roślinnością akweny, małe 
stawy, gniazdowanie 
w koloniach mew

SPEC 1
PCK - EN
Europa - V

8 Trzmielojad 
Pernis apivorus
A072

Lęgowy, żerujący,
0-1 para lęgowa

Lasy, stawy i przyległe 
tereny, szczególnie 
preferuje lasy obok 
Stawów Wołowych

Zadrzewienia, lasy w tym 
łęgowe i suchsze tereny - 
groble

Non-SPECE

Europa - S

9 Kania czarna 
Milvus migrans
A073

Lęgowy, żerujący, 
0-1 para lęgowa

Drzewa rosnące wzdłuż 
grobli, lasy i zadrzewienia 
przyległe do stawów, 
stawy i okolica

Zakłada gniazda na starszych 
drzewach, żeruje na stawach, 
terenach podmokłych w pobliży 
wód

SPEC 3
PCK – NT
Europa - V

10 Kania ruda 
Milvus milvus,
A074

Lęgowy, żerujący,
0-1 para lęgowa

Drzewa rosnące wzdłuż 
grobli, lasy i zadrzewienia 
przyległe do stawów, 
stawy i okolica

Zakłada drzewa na starszych 
drzewach, żeruje na stawach, 
terenach podmokłych w pobliży 
wód

SPEC 2
PCK – NT
Europa - D

11 Bielik 
Haliaeetus 
albicilla
A075

Lęgowy, żerujący
1 para lęgowa,
żerowanie do 16 
osobników

Lasy w środkowej części 
Obszaru i na północnym 
obrzeżu jako miejsce 
gniazdowania,
Stawy - obszar żerowania

Lasy z dojrzałym 
drzewostanem, w których 
zakłada gniazda, stawy jako 
miejsce żerowania

SPEC 1
PCK - LC
Europa - R
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12 Błotniak 
stawowy 
Circus 
aeruginosus 
A081

Lęgowy, 
10-15 par 
lęgowych

Na wszystkich stawach 
kompleksu i na 
podmokłych łąkach 
i szuwarach na polderach 
I, II, III i IV

Gniazdo w szuwarach, żeruje 
zarówno na stawach, jak i na 
przyległych łąkach i polach

Non-SPEC
Europa - S

13 Błotniak 
zbożowy Circus 
cyaneus 
A082

Migrujący
3-5 osobników

Łąki na całym Obszarze, 
szczególnie między 
Kanałem Północnym 
a Szprotawą i część W 
polderu IV, polder III

Otwarte tereny łąkowe i pola SPEC 3
PCK – VU
Europa - D

14 Błotniak łąkowy 
Circus pygargus 
A084

Lęgowy,
0-3 par

Łąki północno-wschodniej 
części Obszaru, głównie 
polder III

Tereny otwarte, łąki i szuwary 
poza stawami

Non-SPECE

Europa - S

15 Rybołów
Pandion 
haliaetus 
A094

Migrujący i 
żerujący,
1-2 osobników

Wszystkie większe stawy, 
szczególnie gdy są 
zarybione

Otwarte wody o większej 
powierzchni, odpoczywa na 
drzewach przy stawch

SPEC 3
PCK – VU
Europa - R

16 Cietrzew 
Tetrao tetrix 
tetrix 
A409

Lęgowy
0-1 para

Centralny i północny- 
wschód Obszaru w 
rejonie wrzosowisk

Urozmaicony teren otwarty 
z małymi oczkami wodnymi, 
podmokłymi łąkami, 
krzewami, wrzosowiskami

SPEC 3
PCK – EN
Europa - D

17 Kropiatka 
Porzana 
porzana 
A119

Lęgowy,
0-5 par

Łąki w otoczeniu Kanału 
Północnego, głównie 
polder I, II i III

Łąki wilgotne zwłaszcza 
porośnięte szuwarami

Non-SPECE

Europa - S

18 Zielonka 
Porzana parva
A120

Lęgowy,
 0-7 par

Głównie kanał między 
stawami Serce 
i Brzozowy, staw Łąkowy, 
silnie podmokłe łąk na 
wschód od stawów

Podmokłe łąki i szuwary 
wysokie, podtopione 
trzcinowiska

Non-SPECE

PCK – NT
Europa - S

19 Derkacz 
Crex crex 
A122

Lęgowy,
5–25 
odzywających się 
samców

Obszar łąk i szuwaru 
niskiego w Obszarze 
i przyległe łąki, głównie 
polder II, część W 
polderu IV

Głównie na otwartych 
wilgotnych i świeżyć łąkach 
o odpowiedniej w okresie 
gniazdowania runi (nie lubi zbyt 
niskiej runi)

SPEC 1
Europa - V

20 Żuraw 
Grus grus
A127

Lęgowy, 
migrujący,
8-10 par, migracja 
do 150 osobników

Na łąkach 
i zakrzaczeniach, lasach 
wilgotnych poza stawami

Gniazduje w szuwarach na 
bardziej podmokłych 
fragmentach łąk i podmokłych 
lasach i zakrzaczeniach

SPEC 2
Europa - V

21 Siewka złota 
Pluvialis 
apricaria
A140

Migrujący,
273-5000 
osobników

Na wszystkich większych 
stawach i gruntach ornych 
w kompleksie łąk 

Odsłonięte bagniste dna 
stawów, płytkie laguny, 
podtopione grunty orne

Non-SPECE

PCK - EXP
Europa - S

22 Batalion 
Philomachus 
pugnax
A151

Migrujący,
5-33 osobników

Spuszczone większe 
stawy, czasami na łąkach

Podmokłe łąki 
z turzycowiskami, żeruje na 
spuszczonych stawach

SPEC 2
PCK - EN
Europa - D

23 Łęczak 
Tringa glareola
A166

Migrujący,
5-83 osobników 

Na wszystkich stawach i 
łąkach silnie podmokłych 
o niskiej runi

Spuszczone stawy, wilgotne 
łąki o niskiej runi z torfiankami 
również na zaoranych łąkach

SPEC 3
PCK – CR
Europa - D
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24 Mewa 
czarnogłowa 
Larus 
melanocephalus
A176

Lęgowy,
0-1 para

Gniazdowanie na Stawie 
Ostaszowskim, żeruje na 
wszystkich stawach

Sztucznie wybudowana wyspa 
powstała przy konserwacji 
stawu (specjalnie dostosowana)

Non-SPECE

Europa - S

25 Rybitwa 
rzeczna 
Sterna hirundo
A193

Lęgowy, 
migrujący,
1-10 par

Gniazdowanie na Stawie 
Ostaszowskim, żeruje na 
wszystkich stawach

Sztucznie wybudowana wyspa 
powstała przy konserwacji 
stawu (specjalnie dostosowana)

Non-SPEC
Europa - S

26 Rybitwa 
białowąsa
Chlidonias 
hybrida
A196

Migrujący,
4-22 osobników 

Na wszystkich stawach Stawy wypełnione wodą SPEC 3
PCK – LC
Europa - D

27 Rybitwa czarna
Chlidonias niger
A197

Migrujący,
2-8 osobników 

Na wszystkich stawach Stawy wypełnione wodą SPEC 3
Europa - D

28 Sowa błotna 
Asio flammeus
A222

Migrujący,
0-3 osobników

Spotykany bardzo rzadko 
wśród zarośli poza 
stawami, najczęściej przy 
wschodniej granicy

Zarośla i podmokłe tereny 
otwarte, mozaikowaty teren 
otwarty z użytkowanymi 
podmokłymi łąkami 

SPEC 3
PCK – VU
Europa - D

29 Zimorodek 
Alcedo atthis
A229

Lęgowy,
1-5 par

Szprotawa poniżej jazu, 
Kanał Północny, kanały 
wśród stawów

Norki w urwistych brzegach nad 
ciekami, wykrotach,żerowanie 
nad wodami z drzewami 
i krzewami służącymi za 
czatownie

SPEC 3
Europa - S

30 Dzięcioł 
zielonosiwy 
Picus canus
A234

Lęgowy,
1 para

Kompleksy lasów 
wewnątrz Obszaru 
i na jego obrzeżach

Aleje starszych drzew wzdłuż 
dróg i cieków, tereny 
zadrzewione i lasy

SPEC 3
Europa - D

31 Dzięcioł czarny 
Dryocopus 
martius
A236

Lęgowy,
2 pary

Kompleksy lasów 
wewnątrz Obszaru 
i na jego obrzeżach

Aleje starszych drzew wzdłuż 
dróg i cieków, tereny 
zadrzewione i lasy 

Non-SPEC
Europa - S

32 Dzięcioł średni 
Dendrocopos 
medius
A238

Lęgowy,
6 par

Na całym Obszarze w 
miejscach gdzie 
występują starsze 
zadrzewienia

Aleje przydrożne, zwarte 
drzewostany zwłaszcza 
łęgowe ze starszym 
drzewostanem

Non-SPECE

Europa - S

33 Podróżniczek 
Luscinia svecica
A272

Lęgowy,
3 pary

Groble stawu Lubuskiego, 
Olchowego, Stawów 
Wołowych 

Groble porośnięte krzewami 
i wysoką roślinnością zielną 
w sąsiedztwie cieków 
z szuwarami i ziołoroślami przy 
brzegu

Non-SPEC
PCK - NT
Europa - S

34 Gąsiorek 
Lanius collurio
A307

Lęgowy,
80-100 par

Na całym Obszarze Urozmaicony krajobraz 
z mozaiką terenów otwartych 
z zakrzaczeniami, skrajami 
lasów 

SPEC 3
Europa - D

35 Jarzębatka 
Sylvia nisoria
A338

Lęgowy,
40 par

Urozmaicony teren poza 
stawami, głównie polder II, 
III, IV

Mozaikowaty teren łąkowy 
z zakrzaczeniami i luźnymi 
zadrzewianiami

Non-SPECE

Europa - S
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A021 Bąk Botaurus stellaris. 

Lęgowy,  występuje  w  rozproszeniu  niemal  na  wszystkich  dużych  stawach,  z  wyjątkiem  stawu 

Lubuskiego i Bolesław. W 1994 roku stwierdzono w okolicach Szprotawki jednego odzywającego się 

samca. Na stawach w 1997 roku oszacowano populację na 7 odzywających się samców. W latach 

1978-84 szacowano populację na 6-9 samców.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte 

9  terytoriów  (max.  9  odzywających  się  samców). Gatunek  wymaga  rozległych  łanów  trzcinowisk 

i szuwarów pałki wodnej lub większych wysp porośniętych szuwarami.  

Stan i tendencje w populacji: populacja na stawach i polderze I jest stabilna, na polderze IV gatunek 

zanikł - przesuszone trzcinowiska w okresie lęgowym. 

Stan  siedlisk  gatunku:  trzcinowiska  na  stawach  w  dobrym  stanie,  w  celu  polepszenia  warunków 

siedliskowych  dla  gatunku można powiększyć  płaty  trzcinowisk  i  pałki  do  20% powierzchni  stawów 

Bolesław,  Lubuski,  Duży,  Serce,  Albert,  Kompleks  Gospodarczy  na  stawach  2  i  12  i  Kompleksie 

Brzozowym (Nowy Śląski),  na polderach siedliska  są czasami  przesuszone,  wymaga to  utrzymania 

podtopienia trzcinowisk od marca do końca lipca.

Zagrożenia:  zmniejszanie  się  obszarów  zajętych  przez  zwarte  łany  szuwaru  trzcinowego  i  pałki,  

przesuszenie terenów polderów.

A022 Bączek Ixobrychus minutus.

Lęgowy, bardzo słabo rozpoznany stan populacji. Wymagania siedliskowe i zajmowane siedliska takie 

same jak bąk.  W latach 1978-84 oceniano jego populację na jedną gniazdująca parę. Inwentaryzacja 

w latach 2008-2009 wykazała zajęte 1 terytorium (1 odzywający się samiec). 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna, ale na bardzo niskim poziomie. 

Stan siedlisk gatunku: tak jak dla bąka.

Zagrożenia: zmniejszanie  się  obszarów  zajętych  przez  zwarte  łany  szuwaru  trzcinowego  i  pałki,  

przesuszenie terenów polderów wysokie stany zarybieniowe i brak drobnych ryb służących za pokarm.

A027 Czapla biała Egretta alba.

Koczująca  przez  cały  rok  i  przelotna  na  wszystkich  stawach.  Bardzo  możliwe  gniazdowanie,  gdyż 

w okresie lęgów jej populacja rośnie i stale przebywają osobniki dojrzałe. pasy przybrzeżny na stawach, 

odpoczywa na drzewach i krzewach w otoczeniu stawów, często żeruje na przyległych łąkach. W latach  

1978-84 spotykano 1-2 ptaki. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność od 20 do aż 290 

osobników. 
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Stan i tendencje w populacji: populacja gwałtownie rośnie, w okresie lęgowym koczują dorosłe osobniki.

Stan siedlisk gatunku: na stawach warunki do żerowania dobre, nie wymagają podejmowania działań,  

mniej dogodne warunki do zakładania gniazd, zbyt mało drzew i krzewów, z powodu przesuszenia łąk  

pogorszone warunki  żerowania poza stawami.  Korzystne jest włączenie do Obszaru siedlisk gatunku, 

wilgotnych łąk na południe od drogi dębowej w okolicach Szprotawy (obręb Ostaszów).

Zagrożenia:  konflikt  z  gospodarką  rybacką  (straty  w  rybach  handlowych),  okresowe  przesuszenie 

przyległych terenów poza stawami.  Linie energetyczne, wiatraki i inne tego typu budowle w otoczeniu 

stawów, o które mogą zabijać się ptaki.

A030 Bocian czarny Ciconia nigra.

Lęgowy, zajęty jeden rewir w przyległych do stawów podmokłych lasach. Kanały doprowadzające wody 

do  stawów  i  groble  są  ważnymi  dla  gatunku  żerowiskami.  Zakłada  gniazda  w  głębi  podmokłych,  

starszych wiekowo lasach. W 1981 roku gnieździła się jedna para. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała zajęte 1 gniazdo. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna. 

Stan siedlisk gatunku:  lasy w Obszarze odpowiadają gatunkowi, siedliska niezagrożone, gdyż nie jest 

w  nich  prowadzona  gospodarka  leśna,  sukcesja  na  polderach  w  kierunku  lasów  łęgowych  sprzyja  

gatunkowi.  Wzmocni  ten  proces  przywrócenie  zalewów  w  wyniku  budowy  polderu 

przeciwpowodziowego.

Zagrożenia: usunięcie  starych  drzew,  na  których  może zakładać  gniazda  w przyległych  do  stawów 

podmokłych lasach, nadmierna penetracja terenu w okresie lęgów, zanik pokarmu w ciekach w głębi 

stawów (drobne ryby). Linie energetyczne, wiatraki i inne tego typu budowle w otoczeniu stawów, o które 

mogą zabijać się ptaki.

A031 Bocian biały Ciconia ciconia.

Lęgowy, gniazda na granicy Obszaru i przyległych miejscowościach. Do niedawna jedno gniazdo było 

na drzewie na terenie użytku ekologicznego, obecnie tylko w obrębie zabudowań. Łąki i groble stawów 

stanowią ważne dla gatunku żerowiska. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte 3 gniazda 

(dwa w Ostaszowie i jedno w Łężcach). 

Stan  i  tendencje  w  populacji:  populacja  niestabilna  z  tendencją  malejącą (oceniono  na  podstawie 

opuszczonych gniazd w pobliżu Obszaru). 

Stan siedlisk gatunku:  miejsca do lęgów są dogodne, natomiast gatunek ma problemy z żerowaniem, 
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w okresie odchowu młodych łąki w większości są niewykoszone o wysokiej runi, utrudnia to żerowanie,  

nie sprzyja gatunkowi przesuszanie terenów łąk i zaniechanie wypasu.  

Zagrożenia: wysoka  ruń  na  łąkach  utrudniająca  żerowanie,  zaniechanie  wypasu,  przesuszenie  łąk, 

zaniechanie  użytkowania  łąk i  pastwisk,  intensywne użytkowanie  łąk, zaorywanie lub  zalesienie łąk. 

Linie energetyczne, wiatraki i inne tego typu budowle w otoczeniu stawów, o które mogą zabijać się ptaki.

A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus.

Lęgowy,  co  roku  przynajmniej  jedna  para  przystępuje  do  lęgów.  Preferuje  stawy  mniejsze,  silnie  

zarośnięte zwłaszcza staw Adelin. Żeruje często na przyległych wilgotnych łąkach i uprawach na polach 

ornych. W okresie przelotów przemieszcza się głównie od strony wschodniej, gatunek koczuje w dolinie 

Odry i Dolinie Baryczy. W latach 1978-84 obserwowano 1-2 ptaki. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała gniazdowanie maksymalnie 3 par. Na przelotach i koczujące od 8 do 114 osobników.

Stan i tendencje w populacji:  populacja z tendencją wzrastającą, populacja lęgowa zmienna, wzrasta 

ilość ptaków koczujących. 

Stan siedlisk gatunku: preferuje silnie zarośnięte roślinnością stawy, szuwar trzcinowy i pałki, żeruje na 

stawach,  tendencje  w siedliskach  jak  u  bąka i  też  identyczne  działania  w  celu  poprawy  warunków 

siedliskowych gatunku. Siedliska, w których żeruje na stawach dobre, natomiast na przyległych łąkach 

woli większą wilgotność niż jest obecnie.

Zagrożenia: zmniejszenie miejsc do lęgów – szuwary na stawach, przesuszenie terenów poza stawami 

gdzie  chętnie  żeruje.  Czasami konflikt  z  uprawami  rolnymi,  chociaż  znacznie  mniejszy  niż  łabędzia 

niemego,  czy  gęsi  zbożowej.  Silna  populacja  dzika  powoduje  straty  w  lęgach.  Linie  energetyczne, 

wiatraki i inne tego typu budowle w otoczeniu stawów, o które mogą zabijać się ptaki.

A060 Podgorzałka Aythya nyroca.

Nielicznie  lęgowa.  Na  początku  lat  80  na  stawach  gnieździło  się  do  4-6  par  (zazwyczaj  1-2  pary), 

zasiedlających  głównie  małe  stawy  kompleksu  gospodarczego.  Obecnie  preferuje  gniazdowanie 

w koloniach mewy śmieszki lub w jej pobliżu. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała gniazdowanie 

2 par. 

Stan i  tendencje w populacji: populacja stabilna,  ale na bardzo niskim poziomie,  okresowo wyraźny 

spadek ilościowy z nieznanych przyczyn.

Stan siedlisk gatunku: siedliska wymagają aktywnej  ochrony i  kształtowania,  zauważalna pozytywna 

reakcja na wybudowanie nowej wyspy na stawie Ostaszowskim. Sprzyjające jest wykaszanie trzcin na 

48



Plan ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie 

wyspach stawów: Nowy Śląski, Łąkowy, Brzozowy, Serce. Wymaga też tworzeni wysp z namułów na 

stawach: Bolesław, Lubuski, Łąkowy, Duży, Serce, konieczne jest też usuwanie drzew i krzewów na już  

istniejących  wyspach  na  stawach:  Ostaszowskim,  Adelin  (prace  1  styczeń  -31  marca) 

oraz zachowywanie płatów roślinności na tych wszystkich stawach.

Zagrożenia: nie są znane na tym terenie. Na pewno gatunkowi nie sprzyja zanik kolonii mew.

A072 Trzmielojad Pernis apivorus.

Gniazdowanie  prawdopodobne  jednej  pary,  obserwowany  na  terenie  stawów i  przyległych  terenów 

w okresie lęgowym. Regularnie żeruje w Obszarze, głównie na groblach i innych nasypach. Populacja 

stabilna,  zagrożeniem dla gatunku byłby zanik lasów łęgowych.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała  obecność  dwóch  osobników  w  okresie  poprzedzającym  lęgi,  nie  stwierdzono  w  okresie 

lęgowym. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna.

Stan  i  tendencje  w  siedliskach  gatunku: lasy  w  Obszarze  odpowiadają  gatunkowi,  siedliska 

niezagrożone, gdyż nie jest w nich prowadzona gospodarka leśna. Sukcesja w kierunku lasów łęgowych 

na polderach sprzyja siedliskom gatunku. Wzmocni ten proces przywrócenie zalewów w wyniku budowy  

polderu przeciwpowodziowego.

Zagrożenia: wznowienie gospodarki leśnej i wycinka starszych drzew, zanik lasów łęgowych.

A073 Kania czarna Milvus migrans.

Na stawach i w ich okolicy gnieździ się nieregularnie jedna para. W ostatnich latach nie obserwowano 

lęgów. Jej gniazda znajdowano między innymi na dębach rosnących wzdłuż grobli  i  zadrzewieniach 

przyległych do stawów. Ptaki przelotne i koczujące widywane są od pierwszej połowy marca do ostatniej  

dekady  października.   Wymaga  terenów  podmokłych  i  lasów  przyległych  do  wód.  Ekstensywna 

gospodarka rybacka sprzyja gatunkowi – zwiększa możliwości żeru. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała obecność 1 osobnika na początku sezonu lęgowego. 

Stan i tendencje w populacji: populacja niestabilna, na niskim poziomie.

Stan  i  tendencje  w  siedliskach  gatunku: lasy  w  Obszarze  odpowiadają  gatunkowi,  siedliska 

niezagrożone, gdyż nie jest w nich prowadzona gospodarka leśna. Sukcesja w kierunku lasów łęgowych 

na polderach sprzyja siedliskom gatunku. Wzmocni ten proces przywrócenie zalewów w wyniku budowy  

polderu przeciwpowodziowego.

Zagrożenia: wznowienie gospodarki leśnej i wycinka drzew na groblach, zanik lasów łęgowych.
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A074 Kania ruda Milvus milvus.

Na stawach i w ich okolicy gnieździ się nieregularnie jedna para. Podobne wymogi siedliskowe jak kania  

czarna. Stawy i pobliskie łąki są miejscem żerowania, głównie jednak stawy.  Inwentaryzacja w latach 

2008-2009 nie wykazała obecność tego gatunku. 

Stan i tendencje w populacji: populacja niestabilna na niskim poziomie.

Stan  i  tendencje  w  siedliskach  gatunku: lasy  w  Obszarze  odpowiadają  gatunkowi,  siedliska 

niezagrożone, gdyż nie jest w nich prowadzona gospodarka leśna. Sukcesja w kierunku lasów łęgowych 

na polderach sprzyja siedliskom gatunku. Wzmocni ten proces przywrócenie zalewów w wyniku budowy  

polderu przeciwpowodziowego.

Zagrożenia: wznowienie gospodarki leśnej i wycinka starszych drzew, zanik lasów łęgowych.

A075 Bielik Haliaeetus albicilla.

Lęgowy,  w lasach  w  otoczeniu  stawów  gnieździ  się  jedna  para,  zajmująca  na  przemian  kilka 

istniejących  gniazd (w Obszarze lub  w lasach przylegających do Obszaru).  Zasiedla  ten obszar  od 

kilkunastu lat. Stawy stanowią podstawowy obszar żerowania tej pary jak również dla koczujących co  

roku do kilkunastu ptaków, obserwowanych od początku marca do końca grudnia, czasami cały rok.  

Istotne dla gatunku jest prowadzanie ekstensywnej gospodarki rybackiej, stwarza to dogodne warunki 

do żerowania. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała gniazdowanie 1 pary i do 16 koczujących 

osobników. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna.

Stan i tendencje w siedliskach gatunku: lasy w Obszarze i w otoczeniu odpowiadają gatunkowi, siedliska 

niezagrożone, gdyż nie jest w nich prowadzona gospodarka leśna. Sukcesja w kierunku lasów łęgowych 

na polderach sprzyja siedliskom gatunku. 

Zagrożenia: wznowienie gospodarki leśnej i wycinka starszych drzew, zanik lasów z dogodnymi do lęgów 

warunkami. Konflikt z gospodarką rybacką, gatunek powoduje straty w rybach handlowych. Zagrożeniem 

jest też kłusownictwo, często znajdowano ptaki zabite lub postrzelone. Linie energetyczne, wiatraki i inne 

tego typu budowle w otoczeniu stawów, o które mogą zabijać się ptaki.

A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus.

Regularnie  lęgowy,  najliczniejszy  ptak  drapieżny  na  stawach.  Na  przełomie  lat  70  i  80  populację 

oceniano na 11 do 16 par na stawach, a w 1994 roku stwierdzono 4-5 zajętych rewirów na terenie  

polderów.  Zakłada  gniazdo  w  szuwarach,  w  rozproszeniu  na  wszystkich  stawach  kompleksu  i  na  

podmokłych łąkach na północ i wschód od stawów. Żeruje zarówno na stawach, jak i na przyległych 
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łąkach  i  byłym  poligonie.  Wielkość  populacji  lęgowej  waha  się  w  różnych  latach  od  10  do  12 

gniazdujących  par.  Obserwowany  od  końca  marca  do  początku  listopada.  Populacja  stabilna. 

Zagrożenie to zanik miejsc lęgowych (szuwary zwłaszcza trzcinowe) i miejsc żerowania w tym łąk, także  

położonych poza Obszarem.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte max. 15 terytoriów 

z gniazdami.

Stan i tendencje w populacji: populacja na stawach i polderze I stabilna. Na polderach III i IV gatunek 

zakłada gniazda nieregularnie z powodu przesuszenia terenu.

Stan i tendencje w siedliskach gatunku: siedliska na stawach i polderze I w dobrym stanie. Działania 

zaproponowane dla bąka, wzmocnią również siedliska dla tego gatunku. Siedliska na polderze III i IV  

wymagają większego nawilgotnienia, konieczne jest podtopienie od marca do końca lipca.

Zagrożenia: zmniejszanie się obszarów zajętych przez zwarte łany szuwaru trzcinowego, przesuszenie 

terenów polderów, szczególnie w okresie lęgowym.

A082 Błotniak zbożowy Circus cyaneus.

Regularnie  migrujący.  Żeruje prawie  na całym terenie  poza stawami.  Preferuje  tereny bardziej 

otwarte.  Z  chęcią  żeruje  na  przyległych  terenach  w tym  nad  gruntami  ornymi.  Inwentaryzacja 

w latach 2008-2009 wykazała obecność 3 osobników na przelotach. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna, niewielkie tendencje wzrostowe.

Stan i tendencje w siedliskach gatunku: gatunek preferuje otwarte tereny porośnięte niską roślinnością. 

Siedliska  tego  typu  ulegają  sukcesji  w  kierunku  zakrzaczeń  i  leśnym.  Siedliska  gatunku  wymagają 

czynnej ochrony w postaci wykaszania i wypasania łąk, odkrzaczania.

Zagrożenia: zarastanie łąk przez drzewa i krzewy, szuwar trzcinowy, zaniechanie użytkowania łąk.

A084 Błotniak łąkowy Circus pygargus.

Zakłada  nieregularnie  lęgi  na  wilgotnych  łąkach,  preferuje  tereny  bardziej  otwarte,  o  niskiej 

i średniej runi (unika szuwarów trzcinowych). W maju 1993 roku stwierdzono występowanie 3-4 par 

w  południowej  części  użytku  ekologicznego.  Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009  nie  wykazała 

obecności tego gatunku. 

Stan i tendencje w populacji: niestabilna, na niskim poziomie.

Stan i tendencje w siedliskach gatunku: gatunek preferuje otwarte tereny porośnięte niską roślinnością. 
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Siedliska  tego  typu  ulegają  sukcesji  w  kierunku  zakrzaczeń  i  leśnym.  Siedliska  gatunku  wymagają 

czynnej ochrony w postaci wykaszania i wypasania łąk, odkrzaczania. Przesuszenie siedlisk wymaga 

większego nawodnienia terenu.

Zagrożenia: zarastanie  łąk  przez  drzewa  i  krzewy,  szuwar  trzcinowy,  przesuszenie  łąk,  zaniechanie 

gospodarki łąkowo – pastwiskowej.

A094 Rybołów Pandion haliaetus.

Migrujący,  czasami  w  sezonie  lęgowym  żerujący.  Nie  stwierdzono  prób  lęgów.  Żeruje  na  stawach, 

wymaga otwartego lustra wody i żeru w postaci ryb. Przesiaduje na drzewach na groblach lub na skraju 

lasów w otoczeniu stawów. Wyraźny konflikt z gospodarką rybacką, gdyż potrafi łowić ryby handlowe.  

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność jednego koczującego osobnika. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna, na niskim poziomie.

Stan i tendencje w siedliskach gatunku: gatunek preferuje otwarte tereny stawów. Siedliska tego typu 

w tym terenie mogą istnieć tylko poprzez odbudowę stawów, usuwanie nagromadzonych na stawach 

namułów.  Sprzyja  temu  gospodarka  rybacka.  Stawy  obecnie  w  wielu  miejscach  są  nadmiernie 

zamulone. Konieczna jest ich odbudowa. Siedlisko żerowania wzbogacane jest poprzez prowadzenie 

gospodarki rybackiej, stwarza to wspomniany wcześniej konflikt. 

Zagrożenia: wznowienie gospodarki leśnej i wycinka starszych drzew w tym na groblach, zanik lasów. 

Konflikt  z  gospodarką  rybacką,  gatunek  powoduje  straty  w  rybach  handlowych.  Zagrożeniem  jest 

kłusownictwo,  znajdowano  ptaki  zabite  lub  postrzelone.  Linie  energetyczne,  wiatraki  i  inne tego  typu 

budowle w otoczeniu stawów, o które mogą zabijać się ptaki.

A409 Cietrzew Tetrao tetrix tetrix.

Prawdopodobnie lęgowy, są wzmianki o obserwacjach nielicznej populacji na tym terenie, zazwyczaj  

jednego odzywającego się koguta. W czasie badań 2007-2008 gatunku nie stwierdzono, jednak lokalni 

myśliwi przekazali informację ustną o jego obecności. W 1994 roku czterokrotnie słyszano i widziano  

tokującego  samca  na  polderze.  Preferuje  tereny  o  mozaikowatej  strukturze,  z  wrzosowiskami,  

wilgotnymi  łąkami  i  rzadkim  zakrzaczeniem.   Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009  nie  wykazała 

obecność tego gatunku, uzyskano tylko informację ustną od myśliwych, że obserwowali co najmniej 

jednego osobnika. 

Stan  i  tendencje  w  populacji: niestabilna  słabo  rozpoznana,  na  bardzo  niskim  poziomie,  zanika 

z nieznanych przyczyn.

Stan siedlisk gatunku: siedliska trudno ocenić, gdyż nie są znane przyczyny zaniku gatunku na tym 

terenie, pod względem struktury siedlisko wydają się odpowiednie, zapewne w części zasiedlonej przez 
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gatunek w krajobrazie jest deficyt małych zbiorników wodnych i zabagnień. Na pewno gatunkowi sprzyja 

utrzymywanie mozaikowatego krajobrazu i odtwarzanie małych zbiorników wodnych i zabagnień, lepsze 

uwodnienie terenu.

Zagrożenia: większość  nie  jest  znana  na  tym terenie.  Na  pewno zagrożeniem  może  być  wsiedlanie 

w Obszar i tereny przyległe bażanta. Przesuszenie i utrata zróżnicowania krajobrazu, zanik wrzosowiska. 

Presja drapieżników.

A119 Kropiatka Porzana porzana.

Lęgowa. Upodobała sobie szczególnie otoczenia Kanału Północnego. Preferuje dobrze nawilgotnione 

szuwary, szczególnie turzycowe i mozgowe.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność 

5 odzywających się samców. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z tendencją wzrostową.

Stan  siedlisk  gatunku: siedliska  ulegają  przesuszeniu,  chociaż  w  ostatnich  latach  dzięki 

systematycznemu utrzymywaniu wody na wysokim poziomie na polderze I i niekonserwowaniu Kanału  

Północnego wilgotność siedlisk wzrosła. Siedliska wymagają utrzymywania na polderach I, II,  III  i  IV  

wysokiej wilgotności i lokalnych podtopień od marca do końca lipca.

Zagrożenia: przesuszenie terenu, zanik niskich szuwarów zwłaszcza turzycowisk.

A120 Zielonka Porzana parva.

Lęgowa, stwierdzona głównie na stawie Nowym Śląskim i Śluzowym. Poza stawami spotykana na silnie 

podmokłym fragmencie łąk na wschód od stawów. W 1979 roku prawdopodobnie jedna para gnieździła się 

na stawie Śluzowym. W 1994 roku w czerwcu zaniepokojonego osobnika stwierdzono na polderze I. 

Gatunek trudno wykrywalny, o bardzo skrytym trybie życia.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała 

zajętych 6 rewirów lęgowych. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z tendencją wzrostową, szczególnie na stawach i polderach I i II.

Stan  siedlisk  gatunku: siedliska  na  stawach  i  polderze  I  w  dobrym  stanie.  Poza  stawami  siedliska 

wymagają  utrzymywania  na  polderach  I,  III  i  IV  podtopienia  trzcinowisk  od  marca  do  końca  lipca. 

Siedliskom gatunku sprzyjają działania przewidziane dla siedlisk bąka.

Zagrożenia: przesuszenie terenu, zanik wysokich szuwarów zwłaszcza podtopionych trzcinowisk.

A122 Derkacz Crex crex.

Lęgowy,  głównie  na  otwartych wilgotnych  łąkach.  Bardzo zmienny stan  populacji  od  kilkudziesięciu 
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osobników do  prawie  całkowitego  zaniku.  W 1994  roku stwierdzono na badanej  powierzchni  19-20 

samców w tym siedem na polderze II, sześć we wschodniej części polderu III.  Pięć odzywających się  

samców stwierdzono na łąkach w części zachodniej polderu IV. Bardzo wyraźnie uzależniony od stanu 

terenów  otwartych,  zwłaszcza  wilgotnych  łąk.  Spora  część  populacji  ma  swoje  siedliska  na  łąkach 

w  otoczeniu  Obszaru.  Na  większości  z  tych  łąk  są  wprowadzone  działania  rolnośrodowiskowe. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność co najmniej 14 odzywających się samców. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z dużą zmiennością w poszczególnych latach, w ostatnich latach 

tendencja wzrostowa w regionie (wzięto również pod uwagę tereny przyległe do Obszaru).

Stan  siedlisk  gatunku: siedliska  na  łąkach  użytkowanych  ekstensywnie  dobre.  Siedliska  wymagają 

czynnej  ochrony.  Należy  prowadzić  ekstensywne  użytkowanie  łąkarskie  i  w  mniejszym  stopniu 

pastwiskowe (obsada poniżej  0,5 DJP/ha) na Trwałych Użytkach Zielonych (TUZ) i  tych fragmentach 

użytku ekologicznego i Obszaru Chronionego Krajobrazu gdzie użytkowanie takie jest możliwe. Korzystne 

jest  również  przekształcanie  gruntów  ornych  w  TUZ.  Utrzymywanie  na  terenie  użytku  ekologicznego 

i obszaru chronionego krajobrazu wysokiego nawilgotnienia gruntu, aż do lokalnych podtopień od marca 

do końca lipca oraz łąk wilgotnych. Korzystne jest włączenie w granice Obszaru terenów siedlisk gatunku 

na południe i wschód od Obszaru, zwłaszcza między użytkiem ekologicznym a Szprotawą.

Zagrożenia: przesuszenie  terenu,  zaniechanie  użytkowania  łąk  i  pastwisk  lub  zbyt  intensywne 

użytkowanie,  nadmierny  obsada  przy  wypasie,  zmiana  sposobu  użytkowania  łąk  i  pastwisk  (np.: 

zalesianie, zaorywanie). 

A127 Żuraw Grus grus.

Lęgowy, na obszarze stawów lęgów nie stwierdzono, jedynie raz (w roku 1984) kilkakrotnie obserwowano 

zaniepokojoną parę w lesie przy stawie Adelin.  Na łąkach otaczających stawy stwierdzono natomiast 

w  roku  1994  obecność  10-11  par  żurawi,  gniazdujących  w  szuwarach  na  bardziej  podmokłych 

fragmentach łąk. Jest to obecnie najliczniejsze stanowisko lęgowe żurawia na Śląsku, grupujące około 8% 

populacji tego gatunku w całym regionie. Jesienią na stawach gromadzą się stada liczące do 150 żurawi. 

Gatunek obserwowany jest tu od początku marca do połowy grudnia. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała obecność 9 par tego gatunku i do 150 osobników na przelotach. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z wyraźna tendencją wzrostową na terenach wokół Obszaru.

Stan siedlisk gatunku: siedliska na polderach w dobrym stanie. Tendencja do przesuszania wymaga 

utrzymywania na polderach I, II, III i IV podtopienia od marca do końca lipca. Korzystne jest zaniechanie 

wszelkich prac na rowach melioracyjnych i ciekach na polderach, poza służącymi większemu uwilgotnieniu 

terenu i renaturyzacją. Sukcesja w kierunku lasów łęgowych sprzyja siedliskom gatunku. Wzmocni ten 
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proces przywrócenie zalewów w wyniku budowy polderu przeciwpowodziowego. Korzystne jest włączenie 

do Obszaru terenów siedlisk gatunku na południe i wschód od Obszaru.

Zagrożenia: przesuszenie terenu, zanik wysokich szuwarów zwłaszcza podtopionych trzcinowisk, zanik 

lasów łęgowych. Linie energetyczne, wiatraki i inne tego typu budowle w otoczeniu stawów, o które mogą 

zabijać się ptaki.

A140 Siewka złota Pluvialis apricaria.

Migrująca, wędruje czasami w dużych stadach. Lubi żerować na spuszczonych bagnistych z płytkimi  

wodami stawach, ale równie chętnie przebywa na podtopionych gruntach ornych i wilgotnych łąkach 

leżących między Kanałem Północnym a Szprotawą (teren między użytkiem ekologicznym a Szprotawą  

poza Obszarem, blisko jego granicy). Na przełomie lat 1970/80 zanotowano maksymalnie 273 osobniki  

w czasie migracji. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność od 700 do 5000 osobników na 

przelotach. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z wyraźną tendencją wzrostową na przelotach.

Stan  siedlisk  gatunku: siedliska  na  stawach  w dobrym stanie,  pod warunkiem,  że  jest  prowadzona 

gospodarka rybacka i od lipca do grudnia jest spuszczona woda z co najmniej jednego stawu, bez jego  

osuszania. Poza stawami siedliska wymagają utrzymywania wysokiego nawilgotnienia aż do podtopienia, 

szczególnie  między  kanałem  Północnym  i  Szprotawą.  Sprzyjającym  działaniem  jest  odsłonięcie 

fragmentów  gruntu  (zaoranie,  kultywatorowanie,  itp.)  i  jego  podtopienie.  Można  to  zrobić  nawet 

w kompleksach łąk, powierzchnie 0,10-0,15 ha. Korzystne jest włączenie do Obszaru siedlisk gatunku, łąk 

i pól między użytkiem ekologicznym a Szprotawą. 

Zagrożenia: przesuszenie terenu poza stawami, zaniechanie gospodarki rybackiej lub jej intensyfikacja, 

niedogodne warunki do żerowania (odsłonięte błotniste tereny, płytkie wody).

A151 Batalion Philomachus pugnax.

Migrujący. Lubi żerować na spuszczonych bagnistych z płytkimi wodami stawach, ale równie chętnie  

przebywa na podtopionych gruntach ornych i wilgotnych łąkach w otoczeniu stawów, szczególnie na 

polderze II  we fragmencie gdzie jest mozaika niskich  szuwarów i  torfianek, małych oczek wodnych. 

W latach 1978-84 liczniej występował wiosną niż jesienią. Na spuszczonych stawach obserwowano do 

180 ptaków. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność do 33 osobników na przelotach. 

Stan i tendencje w populacji: niestabilna z wyraźnymi wahaniami liczebności w czasie przelotów.

Stan  siedlisk  gatunku: siedliska  na  stawach  w dobrym stanie,  pod warunkiem,  że  jest  prowadzona 
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gospodarka rybacka i od lipca do grudnia jest spuszczona woda z co najmniej jednego stawu, bez jego  

osuszania. Poza stawami siedliska wymagają utrzymywania wysokiego nawilgotnienia aż do podtopienia, 

szczególnie między kanałem Północnym i Szprotawą.

Zagrożenia: przesuszenie terenu i  osuszenie małych torfianek poza stawami,  niedogodne warunki  do 

żerowania (odsłonięte błotniste tereny, płytkie wody).

A166 Łęczak Tringa glareola.

Migrujący, żeruje na spuszczonych stawach. W latach 1978-84 maksymalnie zanotowano 83 osobniki 

na  przelotach.  Podobnie  jak  batalion  lubi  żerować  na  spuszczonych  bagnistych  z  płytkimi  wodami 

stawach, ale równie chętnie przebywa na podtopionych gruntach ornych i wilgotnych łąkach w otoczeniu 

stawów. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność do 5 osobników na przelotach. 

Stan i tendencje w populacji: niestabilna z wyraźnymi wahaniami liczebności w czasie przelotów.

Stan  siedlisk  gatunku: siedliska  na  stawach  w dobrym stanie,  pod warunkiem,  że  jest  prowadzona 

gospodarka rybacka i od lipca do grudnia jest spuszczona woda z co najmniej jednego stawu, bez jego  

osuszania. Poza stawami siedliska wymagają utrzymywania wysokiego nawilgotnienia aż do podtopienia, 

szczególnie między kanałem Północnym i Szprotawą.

Zagrożenia: przesuszenie terenu i  osuszenie małych torfianek poza stawami,  niedogodne warunki  do 

żerowania (odsłonięte błotniste tereny, płytkie wody).

A176 Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus.

Lęgowa, pierwsze lęgi stwierdzono w 2009 roku, rok wcześniej obserwowano dorosłe ptaki w sezonie 

lęgowym.  Wyraźnie  pozytywna  reakcja  na  wybudowanie  sztucznej  wyspy  przy  pogłębianiu  stawu 

Ostaszowskiego. Wyspa została celowo dostosowana do siedlisk dla ptaków wodno-błotnych. Gniazdo 

w kolonii śmieszki. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęg 1 pary. 

Stan i  tendencje w populacji: z  uwagi  na niedawne pojawienie się gatunku w Obszarze nie  można 

ocenić populacji.

Stan siedlisk gatunku: trudno ocenić preferencje z uwagi na krótki czas obserwacji i małą liczebność 

populacji.  Wyraźna  pozytywna  reakcja  na  wybudowaną  sztuczną  wyspę  i  założoną  tam  kolonię 

śmieszki.  Działanie  może  być  powtórzone  na  innych  stawach  w  ramach  prowadzenia  gospodarki 

rybackiej  –  odmulanie  stawów:  Lubuskim,  Łąkowym,  Dużym,  Serce,  Bolesław  i  Śląskim  Nowym 

w Kompleksie Brzozowym.

Zagrożenia: mało dogodnych miejsc do zakładania lęgów.
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A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo.

Lęgowa, żeruje na wszystkich większych stawach. Wcześniej nielęgowa, tylko w 1979 rok zanotowano 

gniazdowanie  jednej  pary.  Wyraźnie  pozytywna  reakcja  na  wybudowanie  sztucznej  wyspy  przy 

pogłębianiu stawu Ostaszowskiego. Gniazda przy kolonii śmieszki.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała lęg 10 par. 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z wyraźną tendencją wzrostową.

Stan siedlisk gatunku: siedliska żerowania dobre, nie wymagają działań. Siedliska do lęgów ograniczone 

i wymagają działań. Wyraźna pozytywna reakcja na wybudowaną sztuczną wyspę i kolonię śmieszki.  

Działania jak dla mewy czarnogłowej. Należy usuwać pojawiające się drzewa i krzewy oraz nadmiar  

roślinności zielnej na wyspie na stawie Ostaszowskim, a następnie na innych wybudowanych wyspach.

Zagrożenia: mało dogodnych miejsc do zakładania lęgów, presja drapieżników.

A196 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus.

Migrująca, nielicznie obserwowana w latach wcześniejszych. Żeruje na wszystkich stawach, rzece i jeśli  

są mniejsze lustra wody również na polderach. Wymaga zachowania różnorodności w ciekach, tak aby 

oprócz drobnych ryb było sporo owadów. W latach 80 i 90 obserwowano maksymalnie do 4 osobników.  

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała obecność do 22 osobników koczujących i na przelotach 

(również w okresie lęgowym). 

Stan i tendencje w populacji: stabilna z wyraźną tendencją wzrostową. Dorosłe osobniki obecne w całym 

okresie lęgowym. Bardzo prawdopodobne lęgi.

Stan siedlisk gatunku: siedliska żerowania dobre, nie wymagają działań. Siedliska do lęgów ograniczone 

i  wymagają  działań.  Działania  jak  dla  rybitwy  rzecznej,  a  dodatkowo  poprawa  warunków  lęgowych 

specyficznych  dla  gatunku,  poprzez  ukształtowanie  w  wyspach  małych  lagun  o  zróżnicowanej  

głębokości, maksymalnie do 0,25 m. Zachowanie płatów roślinności wynurzonej na stawach.

Zagrożenia: mało dogodnych miejsc do zakładania lęgów, presja drapieżników.

A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger.

Migrująca, żeruje na wszystkich stawach. W latach 1978-84 była regularnie obserwowana w sezonie  

lęgowym. Maksymalnie obserwowano w okresie wędrówek do 34 osobników.  Inwentaryzacja w latach 

2008-2009  wykazała  obecność  do  8  osobników  koczujących  i  na  przelotach  (również  w  okresie 

lęgowym). 
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Stan i tendencje w populacji: niestabilna z tendencją wzrostową w okresie lęgowym. Dorosłe osobniki 

obecne w całym okresie lęgowym. Bardzo prawdopodobne lęgi.

Stan siedlisk gatunku: siedliska żerowania dobre, nie wymagają działań. Siedliska do lęgów ograniczone 

i wymagają działań, lubi siedliska związane z szuwarem trzcinowym i pałkowiskami. Działania jak dla  

pozostałych  rybitw  i  bąka.  Korzystne  jest  wykaszanie  w styczniu  i  lutym  fragmentów trzcinowisk  o  

powierzchni 100-200 m2, corocznie w tym samym miejscu na stawach: Łąkowym, Dużym, Sercowym, 

Brzozowym i Śląskim Nowym w Kompleksie Brzozowym.

Zagrożenia: mało dogodnych miejsc do zakładania lęgów, presja drapieżników.

A222 Sowa błotna Asio flammeus.

Migrująca,  spotykana  bardzo  rzadko  wśród  zarośli  na  terenie  byłego  poligonu.  Obserwowano ptaki 

w sezonie lęgowym, na zakrzewionych łąkach w centrum polderów. W 1994 roku w połowie czerwca 

obserwowano  jednego  osobnika  w  centralnej  części  polderów.  Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009 

wykazała obecność 3 osobników koczujących w połowie kwietnia. 

Stan  i  tendencje  w  populacji: bardzo  słabo  rozpoznany,  nie  stwierdzono  lęgów.  Duża  fluktuacja 

liczebności. Dorosłe osobniki obecne w okresie lęgowym. Możliwe lęgi.

Stan siedlisk gatunku: siedliska do żerowania i lęgów sprzyjające. Sukcesja w kierunku zarastania łąk 

i  pastwisk  niekorzystna  dla  gatunku,  który  preferuje  mozaikowaty  krajobraz.  Przesuszenie  siedlisk  

również  nie  sprzyja  gatunkowi.  Wymagana  czynna  ochrona  siedlisk  i  ich  odtworzenie.  Korzystne 

działania to tworzenie małych oczek wodnych na polderze III i IV, wykaszanie coroczne części terenów 

na polderach II, III i IV zwłaszcza w strefie występowania turzycowisk, łąk wilgotnych. Pozostawienie 

ok. 10% skoszonej biomasy w formie stogów, jako czatownie dla gatunku.

Zagrożenia: naturalna sukcesja na obszarach łąkowych, zalesianie łąk i pastwisk.

A229 Zimorodek Alcedo atthis.

Corocznie gniazduje kilka par,  zasiedlających urwiste brzegi  Szprotawy oraz rowów i kanałów pośród 

stawów. Kanały doprowadzające wody do stawów są ważnymi dla gatunku żerowiskami. Poluje na małe 

ryby, siedząc na gałęziach nad wodą. Spotykany przez cały rok. Na przełomie lat 70/80 i w latach 90 

gniazdowała jedna para. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte 3 terytoria lęgowe. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna, wzrosła ilość par lęgowych.

Stan  siedlisk  gatunku:  dogodne warunki  siedliskowe do lęgów dla  kilku  par.  Pojemność siedlisk  do 
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żerowania  umożliwia  legi  jeszcze  dla  kilku  par,  ale  są  ograniczone  możliwości  budowania  norek.  

Możliwość  poprawy  poprzez  pozostawianie  wykrotów  drzew  wzdłuż  cieków.  Podczas  konserwacji 

cieków, koniecznych do funkcjonowania stawów, nie naruszać skarp brzegowych. 

Zagrożenia: niedogodne warunki do kopania norek lęgowych, zanik pokarmu w ciekach (drobne ryby), 

nadmierne zanieczyszczenie i zmącenie wody, wysokie stany wód.

A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus.

Lęgowy, żeruje na terenie polderów, drzewach na groblach, alejach wzdłuż dróg, lasach przy stawach 

i  przylegających  do  Obszaru.  Dziuple  zakłada  w  starszych  wiekowo  drzewach  liściastych.  Lubi  lasy 

łęgowe. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte 1 terytorium lęgowe. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna na niskim poziomie. Możliwy wzrost populacji.

Stan  siedlisk  gatunku:  siedliska  gatunku  ulegają  zwiększeniu  i  poprzez  dojrzewanie  drzewostanów 

tworzą  się  coraz  dogodniejsze  warunki  do  żeru  i  zakładania  gniazd.  Warunkiem  jest  zachowanie  

tendencji,  jaka  powstała  na  polderze  IV  w  postaci  naturalnej  sukcesji  w  kierunku  lasów  łęgowych.  

Sprzyjać temu będzie przywrócenie zalewów w wyniku budowy polderu przeciwpowodziowego.  

Zagrożenia: wznowienie  gospodarki  leśnej,  wycinka starszych drzew w tym na groblach,  zanik  lasów 

łęgowych.

A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius.

Lęgowy, żeruje zarówno na drzewach liściastych, jak i na iglastych na terenie całego Obszaru. Dziuple 

zakłada w grubszych drzewach. Ma dogodne warunki do żerowania i lęgów również w lasach położonych 

poza Obszarem. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte 2 terytoria lęgowe. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna, niezagrożona.

Stan  siedlisk  gatunku:  siedliska  gatunku  ulegają  zwiększeniu  i  poprzez  dojrzewanie  drzewostanów 

tworzą się coraz dogodniejsze warunki do żeru i zakładania gniazd.

Zagrożenia: wznowienie gospodarki leśnej, wycinka starszych drzew, zanik lasów.

A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius.

Lęgowy, żeruje na terenie polderów, drzewach na groblach, alejach wzdłuż dróg, lasach przy stawach 

i  przylegających  do  Obszaru.  Dziuple  zakłada  w  starszych  wiekowo  drzewach.  Lubi  lasy  łęgowe. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała zajęte 6 terytoriów lęgowych. 

59



Plan ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna z tendencją wzrostową.

Stan  siedlisk  gatunku:  siedliska  gatunku  ulegają  zwiększeniu  i  poprzez  dojrzewanie  drzewostanów 

tworzą  się  coraz  dogodniejsze  warunki  do  żeru  i  zakładania  gniazd.  Warunkiem  jest  zachowanie  

tendencji,  jaka  powstała  na  polderze  IV  w  postaci  naturalnej  sukcesji  w  kierunku  lasów  łęgowych.  

Sprzyjać temu będzie przywrócenie zalewów w wyniku budowy polderu przeciwpowodziowego.

Zagrożenia:  wznowienie  gospodarki  leśnej,  wycinka starszych drzew w tym na groblach,  zanik  lasów 

zwłaszcza łęgowych.

A272 Podróżniczek Luscinia svecica.

Lęgowy,  zasiedla głównie groble,  na których są zakrzaczenia i  ziołorośla,  z pasami trzcin,  szuwarów 

i ziołorośli przy brzegu. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała 3 pary lęgowe. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna z wyraźną tendencją wzrostową.

Stan siedlisk gatunku:  siedliska są w dobrym stanie zarówno do zakładania lęgów, jak i  żerowania. 

Wymagają jednak uwagi przy pracach na groblach i przy ciekach. Należy zachować zakrzaczenia na 

groblach  i  wzdłuż  rowów  w  Kompleksie  Gospodarczym  i  Brzozowym. Konserwacje  rowów 

w  Kompleksie  Gospodarczym  i  Brzozowym  ograniczyć  do  odmulania  dna  z  ograniczonym 

wykaszaniem brzegów porośniętych trzciną i inną roślinnością zielną.

Zagrożenia: wycinka krzewów i ziołorośli na groblach i wzdłuż cieków.

A307 Jarzębatka Sylvia nisoria.

Lęgowa, zasiedla cały Obszar poza stawami, na stawach tylko zakrzewione groble. Lubi krajobraz otwarty 

z kępami lub pojedynczymi krzewami. Lubi krzewy głogu, dzikiej róży, tarniny, drzewa gruszy i jabłoni. 

W części lubuskiej oceniono liczebność i zagęszczenie gatunku na powierzchni próbnej (2 km transekt) na 

1,5 pary/km. Przyjęta liczebność ogólna wynika z obserwacji dla całego terenu, z uwagi na bardzo rozległy 

i  trudny do badań teren wielkość  populacji  może być  zaniżona.  Inwentaryzacja  w latach 2007,  2008 

wykazała  zagęszczenie  1,5  pary/km  transektu  (łąki  koło  Przecławia),  metodą  interpolacji  oceniono 

wielkość populacji na około 40 par. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna i liczna, niezagrożona.

Stan siedlisk gatunku:  siedliska są w dobrym stanie zarówno do zakładania lęgów, jak i  żerowania. 

Można poprawić jeszcze siedliska poprzez zachowanie zwartych zakrzaczeń głogów na polderze 

III i niedopuszczenie do przekształcenia się ich w las, chociaż obecnie działanie nie jest konieczne 

z uwagi na dobry stan populacji.  Na łąkach wilgotnych i turzycowiskach pozostawić pojedyncze 
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krzewy głogów, dzikiej  róży i tarniny,  szakłaka, niewielkie kępy krzaczastych wierzb.  Zachować 

zakrzaczenie wzdłuż cieków, na groblach i kanałach przy stawach w kompleksie Gospodarczym 

i Brzozowym.

Zagrożenia: wycinka  krzewów,  uproszczenie  krajobrazu,  sukcesja  w  kierunku  leśnym,  zanik  terenów 

otwartych.

A338 Gąsiorek Lanius collurio.

Lęgowy, preferencje siedliskowe bardzo podobne do jarzębatki.  Dobrze reaguje na wypas koni, bydła 

i  owiec  na  łąkach  wilgotnych.  W  części  lubuskiej  oceniono  liczebność  i  zagęszczenie  gatunku  na 

powierzchni próbnej (2 km transekt) na 3 pary/km. Przyjęta liczebność ogólna wynika z obserwacji dla 

całego terenu, z uwagi na bardzo rozległy i trudny do badań teren wielkość populacji może być zaniżona. 

W  1994  roku  populację  oceniano  na  90-110  par.  Inwentaryzacja  w  latach  2007,  2008  wykazała 

zagęszczenie 3 pary/km transektu (łąki koło Przecławia), na tej podstawie metodą interpolacji oceniono 

liczebność populacji na całym obszarze na około 80-100 par. 

Stan i tendencje w populacji: populacja stabilna, liczna i niezagrożona.

Stan siedlisk gatunku:  siedliska są w dobrym stanie zarówno do zakładania lęgów, jak i  żerowania. 

Działania takie jak dla jarzębatki. Korzystnie wprowadzić wypas od maja do października na łąkach 

wilgotnych, jednak z obsadą nie większą niż 0,5 DJP/ha i nie na całej powierzchni łąk (max. 20-

30%).

Zagrożenia: wycinka krzewów, uproszczenie krajobrazu, sukcesja w kierunku leśnym, zanik łąk i pastwisk, 

zbyt wysoka roślinność na łąkach i pastwiskach.

Ocena stanu ochrony populacji ptaków i ich siedlisk zamieszczonych w Załączniku I  Dyrektywy 
„ptasiej” (wskaźniki stanu ochrony)

Gatunek Ocena populacji Ocena siedliska Szanse zachowania 
gatunku

Łączna ocena stanu 
ochrony

Bąk 
Botaurus stellaris, A021 FV FV FV FV

Bączek 
Ixobrychus minutus, A022 U1 FV U1 U1

Czapla biała 
Egretta alba, A027 FV FV FV FV

Bocian czarny 
Ciconia nigra, A030 FV U1 U1 U1

Bocian biały 
Ciconia ciconia, A031 U1 U1 U1 U1

Łabędź krzykliwy 
Cygnus cygnus, A038 FV FV FV FV
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Podgorzałka 
Aythya nyroca, A060 U1 U1 U1 U1

Trzmielojad 
Pernis apivorus, A072 FV FV FV FV

Kania czarna 
Milvus migrans, A073 U1 FV U1 U1

Kania ruda 
Milvus milvus,A074 U1 FV U1 U1

Bielik 
Haliaeetus albicilla, A075 FV FV FV FV

Błotniak stawowy 
Circus aeruginosus, A081 FV FV FV FV

Błotniak zbożowy 
Circus cyaneus , A082 FV U1 U1 U1

Błotniak łąkowy 
Circus pygargus, A084 U1 U1 U1 U1

Rybołów
Pandion haliaetus, A094 U1 FV U1 U1

Cietrzew 
Tetrao tetrix tetrix , A409 U2 U1 U2 U2

Kropiatka 
Porzana porzana , A119 U1 U1 U1 U1

Zielonka 
Porzana parva, A120 U1 FV FV U1

Derkacz 
Crex crex, A122 U1 U1 FV U1

Żuraw 
Grus grus, A127 FV FV FV FV

Siewka złota 
Pluvialis apricaria, A140 FV FV FV FV

Batalion 
Philomachus pugnax, 
A151

U2 U1 U1 U2

Łęczak 
Tringa glareola, A166 U2 U1 U1 U2

Mewa czarnogłowa 
Larus melanocephalus, 
A176

XX U1 XX XX

Rybitwa rzeczna 
Sterna hirundo, A193 FV U1 U1 U1

Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida, A196 U1 U1 U1 U1

Rybitwa czarna
Chlidonias niger, A197 U1 U1 U1 U1

Sowa błotna 
Asio flammeus, A222 FV U1 U1 U1

Zimorodek 
Alcedo atthis, A229 FV FV FV FV

Dzięcioł zielonosiwy 
Picus canus, A234 U1 FV FV U1

Dzięcioł czarny 
Dryocopus martius, A236 FV FV FV FV

Dzięcioł średni 
Dendrocopos medius, A238 FV FV FV FV

Podróżniczek 
Luscinia svecica, A272 U1 FV FV U1
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Gąsiorek 
Lanius collurio, A307 FV FV FV FV

Jarzębatka 
Sylvia nisoria, A338 FV FV FV FV

FV = właściwy, U1 = niezadowalający, U2 = zły, XX = nieznany. 

Gatunki  ptaków  niewymienione  w  Załącznika  I  Dyrektywy  „ptasiej”, regularnie  występujące 
i migrujące

Obszar  jest  ważnym  terenem  dla  wielu  lęgowych  i  migrujących  gatunków  nie  wymienionych 

w załączniku I Dyrektywy „ptasiej”, szczególnie dla ptaków wodno-błotnych głównie kaczkowatych 

Anatidae, których koncentracja wynosi powyżej 20 000 osobników. Stosunkowo dużo przebywa 

takich  gatunków  jak:  łabędź  niemy,  krzyżówka,  łyska.  W  okresie  wędrówek  występuje  duża 

populacja gęsi zbożowej, krakwy, płaskonosa i głowienki, stosunkowo liczny jest rycyk. W okresie 

lęgowym Obszar zasiedla liczna populacja gęgawy, zausznika, wąsatki w mniejszej, ale znaczącej 

ilości łabędź niemy, czernica, głowienka i wodnik. Obszar jest ważnym pierzowiskiem dla łyski, 

łabędzia  niemego,  gęgawy,  krzyżówki  i  innych  kaczek.  Szczególnej  uwagi  wymagają 

zamieszczone  poniżej  gatunki.  Są  wśród  nich  również  gatunki,  które  kształtują  siedliska  dla 

gatunków umieszczonych w załączniku II Dyrektywy „ptasiej” (np. śmieszka). Wśród nich znajduje 

się  6  gatunków,  które  umieszczono  w  Polskiej  Czerwonej  Księdze  Zwierząt  i  dwa  gatunki 

zagrożone w skali globalnej (rycyk, kulik wielki). Pozostałe nie są zagrożone lub ich siedliska są 

należycie  chronione przy działaniach  podejmowanych  dla  gatunków analizowanych.  Symbolikę 

statusu ochrony i kategorii zagrożenia wyjaśniono na początku tego rozdziału. 

Lp.
Gatunek

nazwa polska/ 
nazwa łacińska

Status i liczebność Miejsce 
występowania Siedlisko gatunku

Status 
ochrony 
kategoria 

zagrożenia

1 Perkozek 
Tachybaptus 
ruficollis
A004

Lęgowy, 
10-30 par

Gnieździ się głównie 
na stawach: 
Ostaszowskim, 
Łąkowym, Brzozowym, 
Olchowym, Stawach 
Wołowych

Miejsca o urozmaiconej strukturze 
(wyspy trzcinowe, małe oczka 
wodne wśród roślinności, sterczące 
korzenie w dnie) i żyznym dnie

Non-SPEC
Europa - S

2 Perkoz 
rdzawoszyi 
Podiceps 
grisegena
A006

Lęgowy, 
8 do 22 par

Głównie na małych 
Stawach Wołowych, 
również na Łąkowym, 
Ostaszowskim

Zasiedla nawet niezbyt duże 
zbiorniki, wymaga jednak stawów 
płytkich, o dnie silnie zarośniętym 
roślinnością zanurzoną

Non-SPEC
Europa - S

3 Zausznik 
Podiceps 
nigricollis
A008

Lęgowy, 
30 do 50 par

Głównie na stawie 
Nowym i Brzozowym 

Na stawach szczególnie w pobliżu 
kolonii śmieszek - osłona przed 
drapieżnikami, strefy silnie 
podmokłych turzycowisk oraz 
większych płatów pływających wysp 
(trzcina, szuwar)

Non-SPEC
Europa - S
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4 Kormoran 
czarny
Phalacrocorax 
carbo
A391

Lęgowy, 
jedna kolonia do 5-6 
gniazd max 11 par, 
żerowanie do 85 
osobników

Wszystkie większe 
stawy z zadrzewionymi 
wyspami, głównie 
Serce, żeruje na 
wszystkich stawach

Wyspy na stawach, drzewa 
i krzewy, żeruje na stawach

Non-SPEC
Europa – S
OC

5 Łabędź niemy 
Cygnus olor
A036

Lęgowy, pierzenie, 
migrujący
10 - 22 par, pierzenie 
się do 400 osobników, 
przeloty 37-130 
osobników

Na całym kompleksie 
stawów

Na stawach dużych, jak i małych, 
gniazduje w rozmaitego rodzaju 
trzcinowiskach, nawet w wąskich 
pasach trzcin lub na mało 
uczęszczanych groblach

Non-SPECE

Europa - S

6 Gęś zbożowa 
Anser fabalis
A039

Migrujący, największe 
stada w okresie jesieni 
do 8000 osobników

Większe stawy Otwarte lustro wody, żeruje na 
polach i łąkach w okolicy, często 
wiosną na oziminach

Non-SPECEW
Europa – S
PZŁ

7 Gęgawa 
Anser anser
A043

Lęgowy, migrujący, 
pierzenie
14 - 80 par, pierzenie 
do 769 osobników, 
przeloty 5-75 
osobników

W rozproszeniu na 
wszystkich dużych 
stawach, z wyjątkiem 
stawu Lubuskiego

Wyspy na stawach porośnięte 
szuwarem, zwłaszcza trzcinowym

Non-SPEC
Europa – V
PZŁ

8 Świstun
Anas penelope
A050

Migrujący, 
16-877 osobników

Wszystkie stawy, 
zwłaszcza o większej 
powierzchni otwartego 
lustra wody

Otwarte lustro wody, żeruje na 
stawach

Non-SPECE

PCK - CR
Europa – S

9 Krakwa 
Anas strepera
A051

Lęgowy, migrujący, 
pierzenie, 1 – 5 par, 
pierzenie do 1000 
osobników,
przeloty do 500 
osobników

Gniazduje na 
pobliskich łąkach 
w otoczeniu stawów, 
żerowanie, pierzenie 
i przeloty na stawach

Głównie wilgotne łąki, na stawach 
w strefie silnie wypłyconych 
brzegów porośniętych kępiastymi 
turzycami albo na wyspach 
zarośniętych trawą,

SPEC 3
Europa – V
PZŁ

10 Cyraneczka 
Anas crecca
A052

Lęgowy, migrujący, 
2-3 pary, migracja 8 - 
970 osobników, jesienią 
liczniejsza niż na 
wiosnę.

Lęgi głównie na 
stawach Brzozowym 
i Nowym Śląskim, 
przelot wszystkie stawy

Małe zarośnięte stawki, oczka 
wodne wśród trzcinowisk na 
stawach, w okresie przelotów na 
stawach w stadach z innymi 
kaczkami

Non-SPEC
Europa – S
PZŁ

11 Krzyżówka 
Anas 
platyrhynchos
A053

Lęgowy, migrujący, 
pierzenie, 80 - 100 par,
pierzenie 1500 - 4000 
osobników,
przeloty 400 - 7800 
osobników

Gniazduje na 
wszystkich stawach, 
też na pobliskich 
łąkach w otoczeniu 
stawów, pierzenie 
i przeloty na stawach

Niewielkich wymaganiach odnośnie 
do miejsca lęgu, stawy są ważnym 
miejscem pierzenia się kaczorów 
oraz w czasie przelotów miejsce 
odpoczynku i żerowania

Non-SPEC
Europa – S
PZŁ

12 Rożeniec
Anas acuta
A054

Migrujący, największe 
stada w okresie jesieni 
do 120 osobników

Wszystkie stawy, 
zwłaszcza o większej 
powierzchni otwartego 
lustra wody

Otwarte lustro wody, żeruje na 
stawach

SPEC 3
PCK – EN
Europa - D
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13 Cyranka 
Anas 
querquedula
A055

Lęgowy, migrujący, 
1 - 5 par, migracja 32-
45 osobników, wiosną 
liczniejsze niż jesienią.

Stawy i wyspy na 
stawach (głównie 
Brzozowy i Nowy 
Śląski oraz Śluzowy). 
podmokłe łąki 
otaczające kompleksu 
stawów

Głównie zalewowe łąki w dolinach 
rzek, na stawach w strefie silnie 
wypłyconych brzegów porośniętych 
kępiastymi turzycami albo na 
wyspach zarośniętych trawą, 
zaroślami pokrzyw itp.

SPEC 3
Europa - V

14 Płaskonos 
Anas clypeata
A056

Lęgowy, migrujacy, 
1-3 par, obserwuje się 
w sezonie lęgowym 3-7 
par, w okresie 
wędrówek stada 17-400 
ptaków.

gniazduje na 
podmokłych łąkach na 
wschód i północ od 
stawów oraz na 
stawach (głównie 
Łąkowy i Olchowy)

Siedliska podobne jak cyranki SPEC 3
Europa - S

15 Głowienka 
Aythya ferina
A059

Lęgowy, migrujący, 
pierzenie, 7 - 200 par, 
migracja 100- 8000 
osobników, liczniejsza 
jesienią, pierzenie do 
50 osobników

Wszystkie stawy, lubi 
sąsiedztwo koloni mew

Gatunek o niewielkich wymaganiach 
odnośnie do miejsca lęgu, 
gniazdujący w szuwarach na 
wszystkich stawach.

SPEC 2
Europa – S
PZŁ

16 Czernica 
Aythya fuligula
A061

Lęgowy, migrujący, 
pierzenie, 20 - 170 par,
migracja 332-2600 
osobników

Wszystkie stawy, lubi 
sąsiedztwo koloni mew

Gatunek o niewielkich wymaganiach 
odnośnie do miejsca lęgu, 
gniazdujący w szuwarach na 
wszystkich stawach.

SPEC 3
Europa – S
PZŁ

17 Gągoł
Bucephala  
clangula
A067

Migrujący, 
5-115 osobników

Wszystkie stawy, 
zwłaszcza o większej 
powierzchni otwartego 
lustra wody

Otwarte lustro wody, żeruje na 
stawach

Non-SPEC
Europa - S

18 Wodnik 
Rallus aquaticus
A118

Lęgowy, 
5-38 par

W szuwarach na 
stawach głównie staw 
Brzozowy, Rola 
i Łąkowy i na terenie 
poza stawami 

Rozległe płaty roślinności 
szuwarowej

Non-SPEC
Europa - S

19 Łyska 
Fulica atra
A125

Lęgowy, migrujący, 
pierzenie, 50 - 200 par, 
pierzenie do 1700 
osobników, migracja 
280 - 10 000 
osobników, liczniejsza 
jesienią

Na wszystkich stawach 
i przyległych terenach 
ze stojąca wodą, 
pierzenie i migracja na 
stawach

W szuwarach dowolnej wielkość, 
warunkiem jest występowanie wody 

Non-SPEC
Europa – S
nie jest objęta 
ochroną 
gatunkową

20 Czajka
Vanellus  
vanellus
A142

Lęgowy, migrujący, 
0-30 par, 
przelot do 1800 
osobników

Głównie łąki między 
Kanałem Północnym 
a Szprotawą i część W 
polderu IV, żeruje  na 
spuszczonych stawach

Łąki z niską i bardzo niską runią, 
podmokłe grunty orne wśród łąk, 
pola, żeruje na spuszczonych 
stawach i gruntach ornych 

SPEC - 2
Europa - S

21 Krzyk
Gallinago 
gallinago
A153

Lęgowy, 
do 45 odzywających się 
samców

Głównie łąki między 
Kanałem Północnym 
a Szprotawą i część W 
polderu IV

Podmokłe łąki z niskim runią, 
turzycowiska

SPEC 3
Europa - D
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22 Rycyk 
Limosa limosa
A156

Lęgowy, migrujący, 
lęgi 0-3 pary, 
przelot do 45 
osobników

Głównie łąki między 
Kanałem Północnym 
a Szprotawą i część 
lubuska, żerowanie na 
spuszczonych stawach

Podmokłe łąki z turzycowiskami, 
podmokłe grunty orne w otoczeniu 
łąk, żeruje na spuszczonych 
stawach i gruntach ornych

SPEC 2
Europa - V

23 Kulik wielki
Numenius 
arquata
A160

Lęgowy, migrujący, 
0-2 pary, 
przelot 3-5 osobników

Głównie łąki między 
Kanałem Północnym 
a Szprotawą, 
żerowanie na 
spuszczonych stawach

Łąki z niską runią, pola, żeruje na 
spuszczonych stawach i gruntach 
ornych, 

SPEC 2
PCK - VU
Europa - D

24 Krwawodziób
Tringa totanus
A162

Lęgowy, migrujący, 
lęgi 0-4 par, 
przelot 5-20 osobników

Głównie łąki między 
Kanałem Północnym 
a Szprotawą i część 
lubuska, żerowanie na 
spuszczonych stawach

Podmokłe łąki z turzycowiskami, 
żeruje na spuszczonych stawach, 

SPEC 2
Europa - D

25 Mewa mała 
Larus minutus
A177

Migrujący, 
8 – 75 osobników

Na wszystkich 
stawach 

Stawy wypełnione wodą SPEC 3
PCK – LC
Europa - D

26 Śmieszka 
Larus ridibundus
A179

Lęgowy, 
50 - 500 par

Głównie na stawie 
Łąkowym 
i Ostaszowskim, 
dawniej na Brzozowym 
i Serce 

Na stawach szczególnie na 
wyspach i większych płatach 
pływających wysp (trzcina, szuwar)

Non-SPECE

Europa - S

27 Rybitwa 
białoskrzydła
Chlidonias  
leucopterus
A198

Migrujący,
do 300 osobników

Na wszystkich 
stawach 

Stawy wypełnione wodą Non-SPEC
PCK – NT
Europa - S

28 Dudek
Upupa epops
A232

Lęgowy, 
1-2 pary

Na granicy pól i łąk 
z lasami 
i zadrzewieniami na 
całym Obszarze

Łąki z niską runią, pola, żeruje na 
spuszczonych stawach i gruntach 
ornych, 

SPEC 3
Europa - D

29 Świerszczak 
Locustella  
naevia
A290

Lęgowy,
1,5/km transektu 
odzywających się 
samców, szacunkowo 
około 120 par

Otwarty teren poza 
stawami 

Mozaikowaty teren łąkowy 
z zakrzaczeniami i luźnymi 
zadrzewianiami preferuje tereny 
z wysokimi trawami i szuwarami 
poza trzcinowiskami

Non-SPECE

Europa - S

30 Brzęczka
Locustella  
luscinioides
A292

Lęgowy, 
5-19 odzywających się 
samców

Na całym Obszarze Trzcinowiska na stawach i poza 
stawami

Non-SPECE

Europa - S

31 Wąsatka 
Panurus  
biarmicus
A323

Lęgowy,
10-350 par

Głównie polder I, ale 
także i na pozostałych 
polderach i stawach

Mozaikowaty teren trzcinowisk 
i turzycowisk wybiera strefy 
przejściowe między trzcinowiskami i 
mniejsza roślinnością

Non-SPEC
PCK - LC
Europa - S

A004 Perkozek Tachybaptus ruficollis. 

Gatunek regularnie lęgowy, stwierdzono maksymalnie do 30 par, zazwyczaj 10-14 par. W latach 70/80 

oceniano populację na 4-12 par, w 1983 roku na 18-20 par, w 1997 roku oceniono populację na 10 par.  
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Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała 10-30 par lęgowych.  Gnieździ się  głównie na stawach: 

Ostaszowskim,  Łąkowym,  Brzozowym,  Olchowym,  Stawach  Wołowych  w  miejscach  o  urozmaiconej 

strukturze (wyspy trzcinowe, małe oczka wodne wśród roślinności, sterczące korzenie w dnie) i żyznym 

dnie stwarzającym mu szczególnie korzystne warunki. 

A006 Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. 

Gatunek regularnie  lęgowy,  najrzadszy  gatunek perkoza na stawach.  Liczba  par  lęgowych  waha  się 

rocznie od 10 do 22 par. Na przełomie lat 70/80 oceniano populację na 4-11 par, w 1997 szacowano na 

18-21  par.  Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009 wykazała  8-22  par  lęgowych.  Występuje  głównie  na 

małych Stawach Wołowych,  jak również  na Łąkowym i  Ostaszowskim. Gatunek ten potrafi  zasiedlać 

nawet  niezbyt  duże  zbiorniki,  wymaga jednak stawów płytkich,  o  dnie  silnie  zarośniętym roślinnością 

zanurzoną. Jednym z podstawowych zagrożeń są dla niego prace renowacyjne na stawach, usuwające 

zazwyczaj najważniejsze dla tego ptaka elementy środowiska.

A008 Zausznik Podiceps nigricollis.

Regularnie lęgowy, gniazduje kolonijnie. Gatunek ten wzrastał liczebnie na stawach do początku lat 

80,  od  roku  1983  nastąpił  spadek  liczebności,  wywołany  prawdopodobnie  zmniejszeniem  się 

wielkości  kolonii  mew  śmieszek,  w  których  perkozy  szukają  osłony  przed  drapieżnikami. 

W pierwszej  połowie  lat  80  liczbę  par  oceniano  na 50-100.  Inwentaryzacja  w latach 2008-2009 

wykazała  30-50  par  lęgowych.  Na  stawach  gniazduje  głównie  na  stawie  Śląskim  Nowym 

i Brzozowym. Głównym czynnikiem ograniczającym liczebność tego gatunku na stawach,  poza 

zmniejszeniem  się  wielkości  kolonii  mew,  jest  brak  strefy  silnie  podmokłych  turzycowisk  oraz 

większych płatów pływających wysp (trzcina, szuwar).

A391 Kormoran czarny Phalocrocorax carbo.

Lęgowy i żerujący. Gatunek, który od niedawna zakłada niewielką kolonię lęgową  do 5-6 gniazd 

maksymalnie  11 par na zadrzewionej  wyspie  na stawie  Serce. Na stawach żeruje do 85 osobników. 

Po raz pierwszy lęgi gatunku stwierdzono w 1992 roku. Kormorany założyły wówczas kilka gniazd między 

stawem Brzozowy a kanałem. Wiosną 1997 roku jego liczebność dochodziła do 350 osobników, a w 1996 

roku nawet około 500 osobników przebywających na stawach.  Zazwyczaj w tamtym okresie notowano do 

200  kormoranów.  Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009  wykazała  lęgi  4-11  par  i  przebywanie  13-85 

osobników.  Odwiedza wszystkie stawy, gdzie są ryby. Powoduje straty w rybach handlowych i z tego 

powodu jest główną przyczyną konfliktów z rybakami. Niechęć do gatunku przekłada się na niechętny 

stosunek do ochrony innych, mniej uciążliwych ptaków (bielik, rybołów, czaple).

A036 Łabędź niemy Cygnus olor.

Gatunek regularnie lęgowy. Każdego roku gnieździ się tu około 30, a nawet 41 par.  Na przełomie 

lat 70/80 w rezerwacie gnieździło się 12-14 par, jedynie w 1981 roku liczebność oceniano na 27-31 
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par, pierzyło się do 200 nielęgowych łabędzi. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęgi 10-22 

par  i  przebywanie na pierzeniu 400 osobników.  Występuje  w rozproszeniu na całym kompleksie, 

zarówno  na  stawach  dużych,  jak  i  małych.  Gniazduje  w  rozmaitego  rodzaju  trzcinowiskach, 

gniazda  znajdowano  nawet  w  wąskich  pasach  trzcin  szerokości  1  metra  lub  na  mało 

uczęszczanych groblach. Obszar jest jednym z ważniejszych miejsc lęgowych łabędzia niemego 

na Śląsku, a także ważnym miejscem pierzenia się tego gatunku (do 400 osobników). 

A039 Gęś zbożowa Anser fabalis.

Migrująca. Największe stada obserwowano w okresie jesieni i liczyły nawet  8000 osobników. Pojawia 

się  w  trzeciej  dekadzie  września  i  pozostaje  do  pierwszych  chłodów  i  zamarzania  stawów. 

Na wiosnę mniej liczna, przebywa na stawach do początków maja. Na przełomie lat 70/80 wiosną 

obserwowano maksymalnie  do 280 ptaków,  jesienią  do 500 osobników.  W 1997 roku jesienią 

zanotowano 2500 ptaków, a w 1996 8000 osobników. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała 

przebywanie  na  przelotach  od  3230  do  8000  osobników.   Stawy  są  bardzo  często  miejscem 

nocowania  ptaków,  które  w  ciągu  dnia  lecą  żerować  na  pola  w  okolicach  Głogowa.  Stada 

przemieszczają się między Stawami Przemkowskimi, doliną Odry i Baryczy. Dlatego ważnym dla 

gatunku  korytarzem  migracyjnym  jest  wschodnia  cześć  Obszaru  i  dalej  w  kierunku  Głogowa 

i doliny Baryczy.

A043 Gęgawa Anser anser.

Regularnie lęgowa. Na początku lat 80 XX wieku liczbę par lęgowych oceniono na maksymalnie 

14.  Głównym  miejscem lęgów był  wówczas  staw Brzozowy,  poza tym gęsi  gnieździły  się  też 

nielicznie na stawach Olchowym, Nowym Śląskim, Łąkowym i Rola. Obecnie gęgawa gniazduje 

w  wyraźnym  rozproszeniu  na  wszystkich  dużych  stawach,  z  wyjątkiem  stawu  Lubuskiego. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęgi  60-80 par i  przebywanie 769 osobników w czasie 

pierzenia.  Powodem  zaobserwowanej  zmiany  w  sposobie  gniazdowania  gęgawy  (rozproszenie 

gniazd na wszystkich stawach) jest rosnąca presja dzika, którego silna populacja, zamieszkująca 

poldery,  zwłaszcza  III  i  IV,  doprowadza  co  roku  do  poważnych  strat  w  lęgach.  Stawy 

są też ważnym dla gatunku miejscem pierzenia się. 

A050 Świstun Anas penelope.

Migrujący. Pojawia się na stawach dosyć regularnie w czasie przelotów, ale z rożnym natężeniem 

od kilku, kilkunastu do kilkuset osobników. W latach 80 był bardzo nielicznym ptakiem przelotnym. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała przebywanie na przelotach do 877 osobników. Obszar jest 

ważnym miejscem żerowania i odpoczynku w czasie przelotów, głównie na stawach większych 

o otwartym lustrze wody.
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A051 Krakwa Anas strepera.

Lęgowa, pierząca się i migrująca. W latach 70/80 gniazdowało 1-5 par, w latach 1997-98 oceniano 

populację na 25-30 par. Obecnie do lęgów przystępuje kilka par, dosyć regularnie, chociaż zależy 

to w dużej mierze od stanu nawilgotnienia łąk w pobliży stawów. W latach suchych zdarza się, że 

w ogóle nie notowano lęgów.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęgi 1 pary i przebywanie 

około  1000  osobników w czasie  pierzenia,  na  przelotach stwierdzono  do  500 osobników.  Siedliska 

gatunku  to  głównie  wilgotne  łąki,  na  stawach  w  strefie  silnie  wypłyconych  brzegów  porośniętych 

kępiastymi turzycami albo na wyspach zarośniętych trawą. Żeruje na stawach i podmokłych łąkach. Pierzy 

się na groblach przy większych stawach.

A052 Cyraneczka Anas crecca.

Lęgowa  i  migrująca.  Obecność dorosłych  ptaków w sezonie  lęgowym  wskazuje  na możliwość 

gnieżdżenia się 2-3 par. W latach 70/80 szacowano populację na 1-3 par. W okresie wędrówek 

widywano stada liczące nawet do 970 ptaków, jesienią liczniejsza niż na wiosnę.  Inwentaryzacja 

w latach 2008-2009 nie stwierdzono lęgów, których nie można wykluczyć, gdyż przez cały okres lęgowy 

obserwowano do 8 osobników obydwu płci.  W okresie przelotów obserwowano przebywanie do 336 

osobników. Obserwowana głównie na stawach Brzozowym i Nowym Śląskim. Siedliskiem gatunku 

są małe zarośnięte  stawki  i  oczka wodne wśród trzcinowisk  na stawach.  W okresie przelotów 

przebywa w stadach z innymi kaczkami.

A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos.

Regularnie  lęgowa,  pierząca  się  i  migrująca.  Najpospolitszy  gatunek  kaczki  na  stawach. 

Na początku lat  80 XX wieku  liczbę  par  lęgowych  krzyżówki  oceniono  na około  150,  obecnie 

ocenia  się,  że gnieździ  się  od 80 do 100 par.  Oprócz gniazdowania  stawy są także ważnym 

miejscem pierzenia  się  tego  gatunku,  przebywa  w tym  okresie  do  1500  do  4000  osobników. 

W okresie przelotów można spotkać na stawach 3700-7800 ptaków. Inwentaryzacja w latach 2008-

2009  wykazała  lęgi  80-100  par  i  przebywanie  na  pierzeniu  3000-4000  osobników,  na  przelotach 

stwierdzono od 400-6600 osobników. Gatunek o niewielkich wymaganiach odnośnie do miejsca lęgu, 

gniazdujący na wszystkich stawach. Poza tym liczne pary gnieżdżą się też na pobliskich łąkach 

w otoczeniu stawów.  Duże koncentracje ptaków są powodem strat w paszach zadawanych rybom 

handlowym.

A054 Rożeniec Anas acuta.

Migrujący.  Pojawia  się na stawach dosyć regularnie w czasie przelotów,  od kilku do około stu 

osobników. W latach 70/80 był bardzo nielicznym gatunkiem przelotnym. Na przelotach w latach 

2008-2009 stwierdzono do 120 osobników.  Obszar jest ważnym miejscem żerowania i odpoczynku 

w czasie przelotów, głównie na stawach większych o otwartym lustrze wody.
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A055 Cyranka Anas querquedula.

Lęgowa, co roku na stawach obserwowano w sezonie lęgowym od 2 do 5 par cyranki (głównie na 

stawach Brzozowym i Nowym Śląskim oraz Śluzowym). Podobnie szacowano populację w latach 

70/80, na 3 pary lęgowe. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęgi 1-5 par i przebywanie, na 

przelotach 32 osobników.  Gniazdowanie cyranki stwierdzono na podmokłych łąkach otaczających 

kompleks stawów,  skąd samice z młodymi przechodzą później  na stawy.  Cyranka jest ptakiem 

związanym głównie z zalewowymi łąkami w dolinach rzek. Na stawach rybnych, jako środowisku 

zastępczym,  osiedla  się w strefie  silnie  wypłyconych  brzegów stawów porośniętych kępiastymi 

turzycami albo na wyspach zarośniętych trawą, zaroślami pokrzyw itp. Pierwsza z tych kategorii  

środowisk w ogóle nie występuje na tutejszym kompleksie, natomiast sztuczne wyspy utworzone 

na początku lat osiemdziesiątych na stawie Adelin od czasu zarośnięcia bujnymi krzewami utraciły 

znaczenie  jako miejsce lęgów większości  kaczek.  W okresie  wędrówek  widywano na stawach 

stada do 32-45 ptaków, wiosną liczniejsze niż jesienią.

A056 Płaskonos Anas clypeata.

Gniazdowanie płaskonosa stwierdzono na podmokłych łąkach na wschód i północ od stawów oraz 

jeden lęg na stawach. Poza tym, co roku na stawach obserwuje się w sezonie lęgowym od 3 do 7 

par płaskonosa (głównie na stawach Łąkowym i Olchowym) z tym że populację lęgową ocenia się 

na 1-3 par. Wcześniej w latach 70/80 populację podobnie szacowano na 4 do 7 par. W okresie 

wędrówek  obserwowano stada do 400 ptaków.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 nie wykazała 

lęgów, których nie należy wykluczyć, gdyż w sezonie lęgowym przebywało do 5 osobników obydwu płci.  

Na  przelotach  stwierdzono  do  17  osobników.  Niska  liczebność  tego  gatunku  wynika  z  braku 

odpowiednich  dla  niego  miejsc  na  założenie  gniazda.  Płaskonos,  podobnie  jak  cyranka,  jest 

ptakiem  związanym  głównie  z  zalewowymi  łąkami  w  dolinach  rzek,  skąd  samice  z  młodymi 

przechodzą później na stawy. 

A059 Głowienka Aythya ferina.

Regularnie lęgowa, obok krzyżówki i czernicy jeden z trzech najpospolitszych gatunków kaczek na 

stawach. Na początku lat 80 XX wieku liczbę par lęgowych głowienki oceniono tu na około 250-300 

i  obecnie  ocenia  się,  że  populacja  lęgowa  osiąga  liczebność  maksymalnie  do  200  par. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała pewne lęgi 7 par (liczebności zapewne znacznie zaniżona 

z  uwagi  na  nie  przeszukiwanie  kolonii  mewy  śmieszki  na  nowo  wybudowanej  wyspie  na  stawie 

Ostaszowskim  z  powodu  ochrony  nowego  miejsca  gniazdowania,  prowadzono  jedynie  obserwacje 

z grobli) i przebywanie na pierzeniu 50 osobników, na przelotach stwierdzono od 100-608 osobników. 

Gatunek  o  niewielkich  wymaganiach  odnośnie  do  miejsca  lęgu,  gniazdujący  w szuwarach  na 

wszystkich  stawach.  Na przelotach widywano  stada do 1200  wiosną  i  do  8000  ptaków latem 

i  jesienią.  Obserwowana  od  marca  aż  do  zamarznięcia  stawów.  W  czasie  pierzenia  do 

kilkudziesięciu osobników na groblach przy większych stawach. Lubi sąsiedztwo koloni śmieszek.
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A061 Czernica Aythya fuligula.

Stale lęgowa,  obok krzyżówki  i  głowienki  jeden z trzech najpospolitszych gatunków kaczek na 

stawach. Na początku lat 80 XX wieku liczbę par lęgowych oceniono na około 250-300, obecnie 

ocenia się  na 70 do 170 par.  Gatunek o niewielkich  wymaganiach odnośnie  do miejsca lęgu, 

gniazdujący w szuwarach na wszystkich stawach. Na przelotach widywano stada od 800 do 2600 

ptaków.  Inwentaryzacja  w latach 2008-2009 wykazała pewne lęgi  20 par (liczba zapewne zaniżona 

z powodów jak przy głowience) i przebywanie na pierzeniu 100 osobników, na przelotach stwierdzono od 

332-545 osobników. Obserwowana od początku marca aż do zamarznięcia stawów. Podobnie jak 

głowienka lubi sąsiedztwo koloni śmieszki.

A067 Gągoł Bucephala clangula, migrujący.

Pojawia  się na stawach dosyć regularnie.  Obecność dorosłych ptaków w sezonie lęgowym nie 

wyklucza  w  przyszłości  lęgów.  Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009  wykazała  przebywanie  do 

5 osobników obydwu płci w sezonie lęgowym, na przelotach stwierdzono do 115 osobników. Obszar jest 

ważnym miejscem żerowania i odpoczynku w czasie przelotów. Siedliska są bardzo sprzyjające do 

lęgów, w pobliżu stawów są lasy z drzewami dziuplastymi. 

A118 Wodnik Rallus aquaticus.

Regularnie lęgowy, w szuwarach na stawach i na terenie polderów w obszarach z podtopionym 

szuwarem.  Stwierdzono do około  32-38 par,  w tym ponad 10 par w rozległych szuwarach na 

stawie Brzozowym. W 1994 roku na terenie polderów oceniono populację na 24 pary. Czasami do 

lęgów przystępuje  tylko  kilka par.  W roku 1983 stwierdzono 18-19 par wodnika w rezerwacie. 

Wcześniej szacowano populację na 6-10 par. Poza tym stawem dość licznie zasiedla stawy Rola 

i Łąkowy.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęgi 5 par.  Gatunek ten wymaga obecności 

rozległych płatów roślinności szuwarowej, w których prowadzi bardzo skryty tryb życia. Pierwsze 

osobniki  słyszano w drugiej  dekadzie marca,  ostatnie w pierwszych  dniach listopada.  Gatunek 

bardzo wrażliwy na poziom wód, przy suchych latach ma problemy z miejscami odpowiednimi do 

lęgów.

A125 Łyska Fulica atra.

Najliczniejszy lęgowy ptak wodny w Obszarze. Liczebność oszacowano na 50 - 200 par. W latach 1978-

1984 oceniani populację na 250-450 par lęgowych. Gniazduje licznie na wszystkich stawach, w szuwarach 

dowolnej wielkości. Ponadto liczne gniazda łyski znajdowano w trzcinowiskach porastających wypełnione 

wodą zagłębienia na polderach. Wiosną obserwowano stada do 800, a jesienią do ponad 10 000 ptaków. 

Inwentaryzacja  w latach  2008-2009 wykazała przebywanie  na pierzeniu  ponad 1700 osobników,  na 

przelotach stwierdzono 280-442 osobników. Stwierdzana przez cały rok z wyjątkiem okresów całkowitego 

zamarznięcia stawów.
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A142 Czajka Vanellus nvanellus.

Nieregularnie lęgowa, regularnie migrująca. W okresie przelotów bardzo liczna, w stadach liczących od 

kilkuset  do ponad tysiąca osobników.  Do lęgów przystępuje znacznie mniejsza populacja, a ilość par 

wprost jest  uzależniona,  od warunków panujących na wilgotnych łąkach.  Na stawach w latach 70/80 

ocenianio populację lęgową na 16 par. Na polderach oceniano, że w roku 1994 gniazdowało 15-20 par. 

Koncentrowała się ona wówczas w północno-wschodniej części Obszaru.  Gdy poziom wód szybko opada 

i  łąki  są  przesuszone  lub  ruń  jest  za  wysoka,  zdarza  się  brak  lęgów.  Przez  ostatnie  lata,  gdy  nie 

użytkowano  łąk,  zdarzało  się  to  dosyć  często.  Obecnie,  dzięki  programom  rolnośrodowiskowym, 

wznowiono wypas i użytkowanie kośne. Czajki częściej przystępują do lęgów. Bardzo często żerują, ale 

także  zakładają  lęgi  na  przyległych  do  Obszaru  gruntach  ornych,  o  ile  są  podtopione.  Żerują  na 

spuszczonych  stawach  i  na  okolicznych  podtopionych  lub  wilgotnych  łąkach  i  gruntach  ornych. 

Inwentaryzacja  w  latach  2008-2009  wykazała  lęgi  10  par,  na  przelotach  stwierdzono  560-1800 

osobników. 

A153 Krzyk Gallinago gallinago.

Regularnie  lęgowy  i  migrujący.  W  1994  roku  populację  na  polderach  oceniano  na  około  35  par, 

z koncentracja na północ od Kanału Północnego.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała do 45 

odzywających się samców.  Preferuje wilgotne łąki o dosyć wysokim poziomie wód gruntowych, aż do 

wystąpienia  wody  w  postaci  podtopień.  Wymaga  średniowysokiej  runi,  nie  znosi  silnie  zarośniętych 

nieużytkowanych przez wiele lat łąk. Najkorzystniejsze warunki ma na łąkach między Kanałem Północnym 

a Szprotawą, część W polderu IV, we wschodniej części polderu III.

A156 Rycyk Limosa limosa.

Obecnie nieregularnie lęgowy i migrujący. Na początku lat 80 populacja lęgowa oceniana była na 19-20 

par,  obecnie  co najwyżej  1-3 par mogą wyprowadzać lęgi,  ale poza zaniepokojonymi osobnikami nie 

stwierdzono gniazd.  Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała do 7 osobników w okresie lęgowym, 

w tym 2 wykazywały zajęte terytoria. W czasie przelotów obserwowano do 45 osobników. Główny powód 

spadku populacji to zmiany siedliskowe - zanik turzycowisk, osuszanie terenu.

A160 Kulik wielki Numenius arquata.

Obecnie nieregularnie lęgowy i migrujący. Wcześniej regularnie lęgowy, kilka par co roku wyprowadzało 

lęgi  na  użytkowanych  łąkach  i  pastwiskach,  głównie  we  wschodniej  części  polderu  II.  Obecnie 

prawdopodobnie lęgi wyprowadza co najwyżej jedna, dwie pary i  to nie co roku. W sezonie lęgowym 

obserwowano broniące terytorium osobniki. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała do 2 osobników 

w  okresie  lęgowym,  w  tym  1  para  wykazywała  zajęte  terytorium.  Bardzo  często  obserwowany  na 

podtopionych gruntach ornych między drogą dębową a Szprotawą (przy granicy Obszaru, ale poza nim). 
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A162 Krwawodziób Tringa totanus. 

Obecnie nieregularnie lęgowy i migrujący. Dawniej regularnie lęgowy. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 

wykazała  do  4  osobników  w  okresie  lęgowym,  w  tym  3  wykazywały  zajęte  terytoria. Preferował 

turzycowiska  z  torfiankami,  mozaikę  małych  wysepek  porośniętych  kępami  turzyc  wśród  torfianek. 

Po skoszeniu trzcinowisk na polderze I założył lęgi, ale z powodu presji drapieżników nie było sukcesu 

lęgowego. Obecnie, po wznowieniu użytkowania łąk (program rolnośrodowiskowy) i poprawie warunków 

wodnych na łąkach ponownie obserwowano osobniki tokujące i broniące terytorium. Ocenia się, że do 

lęgów przystępuje do czterech par.  

A177 Mewa mała Larus minutus.

Migrująca. W latach 1978-84 widziana na przelotach maksymalna liczba 14 osobników. Podczas migracji 

żeruje  na  wszystkich  stawach.  Ostatnio  dosyć  regularnie  przylatuje  coraz  więcej  osobników. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała 8-75 osobników w okresie przelotów.

A179 Śmieszka Larus ridibundus.

Regularnie lęgowa. W latach 1993-1995 liczebność tego gatunku wahała się od 560 do 660 par, w 1997 

roku  oceniono  populację  na  1100  par.  Najwięcej  gnieździło  się  na  stawie  Brzozowym.  Najliczniej 

gnieździła się w 1982 roku, odnotowano wówczas aż 2700 par, z tego na stawie Brzozowym 1700 par, 

Serce 900 par,  Nowym Śląskim 100 par.  Obecnie gatunek odbudowuje swój stan, po załamaniu, jaki 

nastąpił na przełomie wieku. Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała lęgi 50-500 par i koczujących 

lub na przelotach 300-550 osobników. Główną przyczynę upatruje się w mniej dogodnych warunkach do 

zakładania kolonii. Wyspy na Brzozowym porosły szuwarem trzcinowym, który nie był łamany z powodu 

bezśnieżnych zim. Nastąpiło też przesuszenie terenu i brak pływających szuwarowych tratw (kolonia na 

stawie  Serce).  Obecnie  najliczniejsza  kolonia  jest  na  sztucznie  wybudowanej  wyspie  na  stawie 

Ostaszowskim, druga kolonia na stawie Łąkowym. Gatunek ważny dla wielu cenniejszych i rzadszych 

gatunków jako osłonowy i tworzący siedliska lęgowe (np. podgorzałka, rybitwy).

A198 Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus.

Migrująca. W maju 1997 roku stwierdzono bardzo intensywny przelot, na stawach było wówczas 530-550 

ptaków, trwał jeden dzień. Wcześniej obserwowano po kilka osobników.  Inwentaryzacja w latach 2008-

2009  wykazała  300  osobników  na  przelotach.  Populacja  migrująca  o  bardzo  dużych  fluktuacjach 

liczebnościowych. Obecność dorosłych ptaków w sezonie lęgowym nie wyklucza w przyszłości lęgów. 

A232 Dudek Upupa epops.

Lęgowy.  Zasiedla  mozaikę  krajobrazu  ze  strefami  ekonotonymi  między  terenami  otwartymi  z  łąkami 

wilgotnymi a zadrzewianiami i zakrzewieniami. Populacja stabilna. Gatunek coraz częściej obserwowany. 

Sprzyja mu kształtowanie strefy ekotonowej między innymi poprzez powrót użytkowania łąk (zwłaszcza 

wypas) w Obszarze i w jego otoczeniu. Szczególnie widoczne jest to na użytku ekologicznym i na łąkach 
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na południe od Obszaru (łąki poza Obszarem). Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała 2 pary. 

A290 Świerszczak Locustella naevia.

Lęgowy. W 1994 roku oceniano populację na polderach na 300-400 samców. Od tego czasu nastąpiły 

zmiany w siedlisku gatunku i spadek jego liczebności. Część terenów zarosła krzakami, cześć w wyniku 

sukcesji  zmieniła  się  w  lasy  łęgowe.  Spore  powierzchnie  porośnięte  zostały  szuwarem  trzcinowym. 

Obecnie  populacja  odbudowuje  się,  jest  to  zapewne  związane  z  czynną  ochroną  wrzosowisk,  łąk 

zmiennowilgotnych, odkrzaczaniem i powrotem do użytkowania łąk. Inwentaryzacja w 2007 wykazała 1,5 

odzywających  się  samców  na  1  km  transektu  w  części  lubuskiej  Obszaru.  W  części  dolnośląskiej 

stwierdzono 30 odzywających się samców w części południowej obszaru. Na tej podstawie oceniono 

przybliżona liczebność dla całego obszaru na około 120 par.

A292 Brzęczka Locustella luscinioidesa.

Lęgowa.  W latach 1997-98 liczebność na stawach oceniano na 9-11 par, a w 1994 roku populację na 

polderach na 18-20 śpiewających samców. Na stawach stwierdzano ją na Łąkowym, Rola, Brzozowym, 

Adelin i Ostaszowskim. Na polderach najczęściej występowała w ich centralnej części. Inwentaryzacja 

w latach 2008-2009 wykazała max. 19 odzywających się samców. 

A323 Wąsatka Panurus biarmicus.

Lęgowa.  W  roku  1997  oceniono  na  stawach  populację  na  10-15  par.  Stwierdzano  ją  na  stawach: 

Łąkowym, Rola, Brzozowym. Wcześniej na początku lat 80 oceniano jej populację na 3-4 pary. Populacja 

w  wyraźnej  ekspansji.  Jedno  z  najważniejszych  miejsc  lęgowych  tego  gatunku  na  Dolnym  Śląsku. 

Inwentaryzacja w latach 2008-2009 wykazała maksymalnie 350 par. Populacja zmienna i na przełomie 

2010/2011 zauważono wyraźny jej spadek.

Ocena stanu ochrony populacji ptaków i ich siedlisk nie zamieszczone w Załączniku I  Dyrektywy 
„ptasiej”, regularnie występujące i migrujące (wskaźniki stanu ochrony)

Gatunek Ocena populacji Ocena siedliska Szanse zachowania 
gatunku

Łączna ocena stanu 
ochrony

Perkozek 
Tachybaptus ruficollis, A004 FV FV FV FV

Perkoz rdzawoszyi 
Podiceps grisegena, A006 FV FV U1 U1

Zausznik 
Podiceps nigricollis, A008 U1 U1 U1 U1

Kormoran czarny
Phalacrocorax carbo,  
A391

FV FV FV FV

Łabędź niemy Cygnus olor
A036 FV FV FV FV

Gęś zbożowa 
Anser fabalis, A039 FV FV FV FV

Gęgawa 
Anser anser, A043 FV FV FV FV

Świstun
Anas penelope, A050 FV FV FV FV
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Krakwa 
Anas strepera, A051 U1 U1 U1 U1

Cyraneczka 
Anas crecca, A052 U1 FV FV U1

Krzyżówka 
Anas platyrhynchos, A053 FV FV FV FV

Rożeniec
Anas acuta, A054 FV FV FV FV

Cyranka 
Anas querquedula, A055 U1 U1 FV U1

Płaskonos 
Anas clypeata, A056 U1 U1 FV U1

Głowienka 
Aythya ferina, A059 U1 U1 FV U1

Czernica 
Aythya fuligula, A061 U1 U1 FV U1

Gągoł
Bucephala clangula, A067 U1 FV FV U1

Wodnik 
Rallus aquaticus, A118 U1 U1 FV U1

Łyska 
Fulica atra, A125 FV FV FV FV

Czajka
Vanellus vanellus, A142 U1 U1 U1 U1

Krzyk
Gallinago gallinago, A153 FV U1 FV U1

Rycyk 
Limosa limosa, A156 U2 U1 U1 U2

Kulik wielki
Numenius arquata, A160 U1 U1 U1 U1

Krwawodziób
Tringa totanus, A162 U1 U1 U1 U1

Mewa mała 
Larus minutus, A177 FV FV FV FV

Śmieszka 
Larus ridibundus, A179 U1 U1 FV U1

Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus,  
A198

U1 FV FV U1

Dudek
Upupa epops, A232 FV FV FV FV

Świerszczak 
Locustella naevia, A290 U1 U1 FV U1

Brzęczka
Locustella luscinioides,  
A292

FV FV FV FV

Wąsatka 
Panurus biarmicus, A323 FV FV FV FV

1.9. Znaczenie Obszaru dla ogólnej spójności sieci Natura 2000

Gatunki ptaków kwalifikujące ostoję Stawy Przemkowskie jako Obszar Specjalnej Ochrony 
ptaków Natura 2000.

Kryteria  wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia  jako obszary specjalnej  ochrony 

ptaków Natura 2000 są następujące17:

17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
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1)  występowanie  gatunków ptaków  wymienionych  w  załączniku  2  do  rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz z 2008 r. Nr 198, poz. 1226), gdy 

stwierdzono:

a) występowanie co najmniej 1% lęgowej populacji krajowej gatunku,

b) regularne występowanie co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego,

c) regularne  występowanie  co  najmniej  20000  osobników  jednego  lub  wielu  gatunków 

wędrownych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania,  lub co najmniej 

10000 par jednego lub wielu wędrownych ptaków morskich,

d) regularne występowanie w sumie co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi, lub 

3000 ptaków drapieżnych  stwierdzonych  w ciągu całego okresu migracji  wiosennej  lub 

jesiennej,

e) że obszar jest jednym z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków 

zagrożonych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej,

f) regularne występowanie gatunku zagrożonego w skali globalnej;

2)  powierzchnię  obszaru,  która powinna zapewniać  skuteczne i  trwałe  występowanie  populacji 

gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnie populacji 

gatunków,  dla  których  ochrony  obszar  ten  został  wyznaczony,  lub  kluczowe  dla  ich  ochrony 

miejsca występowania;

3)  znaczenie  obszaru  dla  przemieszczania  się  ptaków  określonych  w  załączniku  nr  2  do 

rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  lipca  2004  r.  w  sprawie  obszarów  specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000,  a w szczególności  jego położenie  na trasie przelotów gatunków 

wędrownych.

Obszar spełnia następujące kryteria:

• regularnie  występują  gatunki  zagrożone  w  skali  globalnej:  podgorzałka,  kania  ruda, 

derkacz,  rycyk,  kulik  wielki,  kryterium IUCN A1, C1 spełnia rycyk  na przelotach (do 45 

osobników), 

• regularnie  występuje  co  najmniej  20000  osobników  jednego  lub  wielu  gatunków 

wędrownych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek, lub zimowania, kryterium IUCN 

A4iii, C4 spełnione przez liczebność na przelotach (podano najliczniejsze populacje): łyska 

10000, gęś zbożowa 8000, głowienka 8000, krzyżówka 7800, siewka złota 5000, czernica 

2600, czajka 1800, cyraneczka 970,

• regularnie występuje co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego, kryterium 

IUCN A4i, B1i, C3 spełnione przez liczebność na przelotach: gęś zbożowa 8000,

• występuje  co  najmniej  1%  lęgowej  populacji  krajowej  gatunku,  kryterium  IUCN  C6 

spełnione przez liczebność par lęgowych: łabędź krzykliwy 3 pary.

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510)
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Obszar  spełnia  również  kryterium  obszarowe,  obejmuje  odpowiednią  wielkość  i  ilość  siedlisk 

gatunków chronionych, jak również jest położony na trasie przelotów gatunków wędrownych.

Ocena znaczenia Obszaru dla gatunków ptaków.

Ocenę dokonano dla poszczególnych gatunków ptaków, przyjmując następujące kryteria.

Ocena  populacji,  polegająca  na  oszacowaniu  jej  wielkości  lub  zagęszczenia  w  stosunku  do 

populacji krajowej:

A >15-100%; 

B >2-15%; 

C >0.0-2%

D populacja nieistotna, występowanie gatunku w Obszarze nie ma większego znaczenia. 

Przy ocenie D populacja nie jest  dalej  analizowana.  Populację lęgową oceniano na podstawie 

danych zawartych w opracowaniu  Chylarecki  P.,  Sikora A.  2007.  Ocena liczebności  gatunków 

lęgowych w Polsce. W:  Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 

2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Stan  zachowania.   Ocenie  podlegają  elementy  siedliska  gatunku  istotne  dla  jego  biologii, 

a szczególnie mające wpływ na dynamikę populacji.  Oceniano też możliwość jego odtworzenia. 

Ocenie podlegał stopień zachowania cech siedlisk ważnych dla danego gatunku, gdy siedlisko 

było w stanie niewłaściwym, oceniano możliwości jego odtworzenia. 

A doskonały stan zachowania,  elementy zachowane w doskonałym stanie,  niezależnie od

możliwości renaturyzacji; 

B dobry stan zachowania, elementy zachowane w stanie dobry, gdy elementy zachowane     

w stanie przeciętnym lub nawet częściowo zdegradowane, renaturyzacja jest łatwa; 

C przeciętny lub zubożały stan zachowania, elementy zachowane w stanie przeciętnym lub

nawet częściowo zdegradowane a renaturyzacja jest możliwa, ale utrudniona, trudna lub

niemożliwa.

Izolacja.  Kryterium  ocenia  stopień  izolacji  populacji  występującej  w  Obszarze  w  stosunku  do 

naturalnego zasięgu danego gatunku.

A populacja (prawie) izolowana; 

B populacja nie izolowana, ale występuje na peryferiach zasięgu gatunku;

C populacja nie izolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania.

Ocena ogólna. Na podstawie wcześniejszych kryteriów ocenia się wartość Obszaru dla gatunku. 

Oprócz  tego  bierze  się  pod  uwagę  dodatkowe  czynniki  mogące  mieć  wpływ  na  zachowanie 
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gatunku,  takie  jak  rodzaj  działalności  człowieka  w  Obszarze  i  jego  otoczeniu,  stosunki 

własnościowe, status prawny Obszaru, a także ekologiczne związki między gatunkami i siedliskami 

gatunków.

A znakomita; 

B dobra;

C znacząca.

Ocenę zestawiono w tabeli, osobno dla gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

„ptasiej”,  osobno  dla  gatunków  nie  wymienionych  w  załączniku,  ale  stale  przebywających 

i migrujących służących waloryzacji Obszaru. 

Ocena znaczenia Obszaru dla ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy „ptasiej”.

Kod Gatunek Ocena znaczenia Obszaru

Populacja Stan zachowania Izolacja Ogólnie

A021 Bąk Botaurus stellaris C B C C
A022 Bączek Ixobrychus minutus C B C C
A027 Czapla biała Egretta alba D
A030 Bocian czarny Ciconia nigra C B C C
A031 Bocian biały Ciconia ciconia C C C C
A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus B B B B
A060 Podgorzałka Aythya nyroca B B B B
A072 Trzmielojad Pernis apivorus D
A073 Kania czarna Milvus migrans C B C C
A074 Kania ruda Milvus milvus C B C B
A075 Bielik Haliaeetus albicilla C B C C
A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus C B C B
A082 Błotniak zbożowy Circus cyaneus D
A084 Błotniak łąkowy Circus pygargus D
A094 Rybołów Pandion haliaetus D
A409 Cietrzew Tetrao tetrix tetrix D
A119 Kropiatka Porzana porzana C B C C
A120 Zielonka Porzana parva C B C C
A122 Derkacz Crex crex C B C B
A127 Żuraw Grus grus C A C A
A140 Siewka złota Pluvialis apricaria C B C C
A151 Batalion Philomachus pugnax D
A166 Łęczak Tringa glareola D
A176 Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus D
A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo D
A196 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus D
A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger D
A222 Sowa błotna Asio flammeus D
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A229 Zimorodek Alcedo atthis C B C C

A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus D

A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius D

A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius D

A272 Podróżniczek Luscinia svecica C B C C

A307 Jarzębatka Sylvia nisoria C A C C

A338 Gąsiorek Lanius collurio C A C C

Ocena znaczenia Obszaru  dla  ptaków nie wymienionych w Załączniku  I  Dyrektywy „ptasiej”,  regularnie  
występujących lęgowych lub migrujących.

Kod Gatunek Ocena znaczenia Obszaru

Populacja Stan zachowania Izolacja Ogólnie

A004 Perkozek Tachybaptus ruficollis C B C B

A006 Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena C B C B

A008 Zausznik Podiceps nigricollis C B C C

A391 Kormoran czarny Phalacrocorax carbo D

A036 Łabędź niemy Cygnus olor C B C B

A039 Gęś zbożowa  Anser fabalis C B C B

A043 Gęgawa Anser anser B B C B

A050 Świstun Anas penelope C B C B

A051 Krakwa Anas strepera C C C C

A052 Cyraneczka Anas crecca C B C C

A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos C A C B

A054 Rożeniec Anas acuta D

A055 Cyranka Anas querquedula C C C C

A056 Płaskonos Anas clypeata C C C C

A059 Głowienka Aythya ferina. C B C B

A061 Czernica Aythya fuligula C B C B

A067 Gągoł Bucephala clangula D

A118 Wodnik Rallus aquaticus C B C B

A125 Łyska Fulica atra C A C C

A142 Czajka Vanellus vanellus C B C B

A153 Krzyk Gallinago gallinago C C C B

A156 Rycyk Limosa limosa C C C C

A160 Kulik wielki Numenius arquata C C C C

A162 Krwawodziób Tringa totanus C B C B

A177 Mewa mała Larus minutus D

A179 Śmieszka Larus ridibundus C B C B

A198 Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus D

A232 Dudek Upupa epops D

A290 Świerszczak Locustella naevia C B C B

A292 Brzęczka Locustella luscinioides C B C B

A323 Wąsatka Panurus biarmicus A A C A
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Rola Obszaru w funkcjonowaniu populacji ptaków będących przedmiotem ochrony.

Obszar  jest  jednym  z  niewielu  rozległych  mokradeł  w  południowo-zachodniej  Polsce.  Dolina 

Szprotawy została w tym miejscu dosyć dawno przekształcona i  zagospodarowana jako stawy 

rybne  i  rozległe,  wilgotne,  silnie  zmeliorowane  łąki  i  pastwiska.  Znajduje  się  on  w  pasie 

sprzyjającym migracjom ptakom wodno-błotnym, a takie są w większości przedmiotem ochrony 

w Obszarze. Pas obejmuje od wschodu Dolinę Baryczy, następnie dolinę Odry a dalej na zachód 

dolinę Bobru, Kwisy i tereny stawowe w Borach Dolnośląskich i w Saksonii.  Istotne jest też, że 

Obszar od dawna jest  doskonałym miejscem, gdzie ptaki  znajdują dogodne dla siebie miejsca 

lęgowe. Gatunki w wielu miejscach zanikłe, tu są nadal w dobrym stanie lub odbudowują swoje 

populacje.  Sprzyja  temu sposób  zarządzania  Obszarem,  który  w  prawie  90% jest  własnością 

Skarbu Państwa i w dużej części zarządzany przez służby ochrony przyrody (Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych).  Tworzy to stabilność  ostoi,  a  dla  ptaków pewność  i  bezpieczeństwo 

w zakładaniu  lęgów i  wyprowadzaniu  młodych,  a  w  okresie  migracji  spokój  i  bezpieczeństwo 

w czasie odpoczynku i żerowania. Czynnikiem sprzyjającym jest też rozległość i zróżnicowanie 

Obszaru, od stawów, poprzez zabagnione szuwary i łąki, po lasy łęgowe i bagienne. Obszar pełni 

istotną rolę jako miejsce lęgów, żerowania i migracji  wszystkich ptaków będących przedmiotem 

ochrony. Dla żurawia jest to jedno z najważniejszych i największych lęgowisk na Dolnym Śląsku. 

Powiązania Obszaru z innymi obszarami.

Obszar powiązany jest ekologiczne z położnym w jego otoczeniu Obszarami Specjalnej Ochrony 

ptaków Natura 2000:

 PLB020005 Bory Dolnośląskie;

 PLB020008 Łęgi Odrzańskie;

 PLB020001 Dolina Baryczy;

 PLB080004 Dolina Środkowej Odry.

Na Stawach żerują ptaki gnieżdżące się w Borach  (np. 

bielik i  inne szponiaste).  W czasie przelotów wędrują 

ptaki,  które  odwiedzają  Dolinę  Baryczy,  Łęgi 

Odrzańskie  i  Dolinę  Środkowej  Odry.  Zapewne 

następuje  wymiana  między  populacjami  ptaków 

zasiedlającymi  te  obszary  (np.  gęgawa,  łabędź 

krzykliwy i niemy, kaczki, siewkowate).

W krajowej sieci ekologicznej Stawy są biocentrum w 

obszarze węzłowym 09K – Obszar Borów Dolnośląskich. Obszar łączy się z Borami Dolnośląskimi, 
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Łęgami Odrzańskimi i Doliną Środkowej Odry korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym. Z 

Doliną  Baryczy  ma  powiązania  za  pośrednictwem  korytarza  ekologicznego  o  znaczeniu 

międzynarodowym  w  dolinie  Odry  i  korytarza  o  tej  samej  randze  biegnącego  wzdłuż  doliny 

Baryczy. Główne przeloty z i do Obszaru odbywają się z kierunku wschodniego i południowego. 

Korzystne jest włączenie do Obszaru terenów siedlisk gatunków położonych na południe (korytarz 

ekologiczny do PLB020005) i na wschód (zachowanie siedlisk w kierunku obszarów: PLB020008 i 

PLB020001).

1.10.  Określenie priorytetów ochrony.

Priorytety ochrony zostały określone na podstawie analizy zebranych informacji o przedmiotach 

ochrony.  Wskazane  priorytety  powodują,  że  działania  ochronne  są  nakierowane  na  gatunki 

ptaków, będące przedmiotem ochrony w Obszarze, które mają największe znaczenie dla Obszaru. 

Ochrona pozostałych gatunków ptaków powinna być realizowana w ramach ochrony gatunkowej 

oraz w ramach pozostałych form ochrony przyrody tego terenu.  Uznano, że priorytetem będą 

gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy „ptasiej”, których populacja jest co najmniej 

z kategorią C i  ze względu na specyfikę obszaru mają tu swoje istotne siedliska,  oraz gatunki 

ptaków spoza załącznika, które waloryzują obszar (kryteria IUCN) lub mają istotne znaczenie dla 

ochrony  siedlisk  ptaków  priorytetowych  z  Załącznika  I.  Gatunki  priorytetowe  stają  się 

automatycznie priorytetami ochrony Obszaru i  dla nich będą określone warunki  utrzymania lub 

otworzenia właściwego stanu ochrony i działania ochronne. Pomimo znaczenia obszaru dla łyski 

i  krzyżówki  nie  umieszczono  ich  wśród  gatunków  priorytetowych,  gdyż  populacje  są  liczne 

i  niezagrożone.  Spadek  liczebności  w  okresie  analizy  może  wynikać  z  sezonowych  wahań. 

Gatunki  mają dobre warunki  siedliskowe w Obszarze.  Czernica  zajmuje  podobne siedliska jak 

głowienka,  dlatego  wystarczające  jest  skupienie  się  nad  jednym  z  tych  gatunków.  Wybrano 

głowienkę jako ptaka liczniejszego na przelotach.

Lista gatunków, których ochrona została uznana za priorytetową w Obszarze.
Ptaki z Załącznika I Dyrektywy „ptasiej” Ptaki nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy „ptasiej”

Kod Gatunek Kod Gatunek

A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus A039 Gęś zbożowa Anser fabalis

A060 Podgorzałka Aythya nyroca A052 Cyraneczka Anas crecca

A074 Kania ruda Milvus milvus A059 Głowienka Aythya ferina

A075 Bielik Haliaeetus albicilla A142 Czajka Vanellus vanellus

A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus A156 Rycyk Limosa limosa

A122 Derkacz Crex crex A179 Śmieszka Larus ridibundus

A127 Żuraw Grus grus

A140 Siewka złota Pluvialis apricaria
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1.11. Analiza i opis istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności 
z ochroną Obszaru

Analizie  poddano  obowiązujące  dokumenty  planistyczne  takie  jak:  studia  uwarunkowań 

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowe  plany  zagospodarowania 

przestrzennego,  plany  zagospodarowania  przestrzennego  województw,  strategie  gminne, 

powiatowe  i  wojewódzkie.  Poza  kilkoma  możliwościami  kolizji  (zalesienia  łąk,  budowa  osad 

leśnych,  modernizacja dróg gminnych)  nie stwierdzono zapisów,  których realizacja naruszy lub 

stworzy ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o  ochronie  przyrody  (podejmowanie  działań  mogących,  osobno  lub  w  połączeniu  z  innymi 

działaniami,  znacząco  negatywnie  oddziaływać  na  cele  ochrony  Obszaru,  z  zastrzeżeniem 

zawartym w art. 34 ustawy). 

W  Gminie  Gaworzyce  obowiązujące  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  przewiduje  możliwość  zalesiania  łąk  w  granicach  Obszaru  (obręb 

Gaworzyce  i  Koźlice).  Miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Przemków 

i  Gminy  Gaworzyce,  obejmujące  działki  leżące  w  Obszarze,  przewidują  leśny  kierunek 

zagospodarowania  terenu z możliwością  lokowania  osad leśnych (gajówek)  oraz modernizację 

dróg  gminnych.  Wskazano  konieczność  zmiany  w  studium  i  wprowadzenia  zapisu 

o  nieprzekształcaniu  trwałych  użytków  zielonych  leżących  w  Obszarze  na  inne  formy 

zagospodarowania gruntów, jak również doprecyzowanie zapisów o kierunku leśnym o ile będzie 

on wynikał  z naturalnej sukcesji,  a nie zalesień. Należy usunąć zapisy o możliwości lokowania 

osad leśnych w graniach Obszaru. Poprawa jakości dróg gminnych w Obszarze powinna dotyczyć 

tylko  możliwości  realizacji  jako drogi  gruntowe,  bez  uszlachetniania  nawierzchni.  Drogi  nie  są 

istotne  dla  komunikacji,  a  zwiększą  niekontrolowaną  penetrację  i  antropopresję.  Zapisy  planu 

ograniczają  wjazd  pojazdów  mechanicznych  tylko  do  funkcji  związanych  z  gospodarowaniem 

gruntami i urządzeniami w Obszarze. Oceniono również, że może być wprowadzona nowa funkcja 

zagospodarowania  terenów w okolicach Przemkowa (tereny wskazane w planie do wyłączenia 

z  Obszaru).  Uwzględniono  to  w  dokumencie  planu  we  wskazaniach  i  zaleceniach  do 

zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty  planistyczne  województwa  lubuskiego,  jak  i  dolnośląskiego  nie  zawierają  zapisów 

niezgodnych  z celami  ochrony Obszaru.  Jedyną  kontrowersję  budzi  planowany  przebieg  drogi 

szybkiego ruchu S3 (w przyszłości  autostrady) w pobliżu wschodniej granicy Obszaru. Może to 

rodzić zagrożenia dla migrujących ptaków, gdyż ten kierunek jest preferowany zwłaszcza przez 

gęsi żerujące na polach w okolicach Głogowa. Odległość jest na tyle duża, że wystarczającym 

zabezpieczeniem będzie wykonanie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

82



Plan ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie 

Zestawienie analizowanych dokumentów:

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego

Akt ustanawiający Zapisy dotyczące Obszaru Uwagi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gmina 
Gaworzyce

Uchwała Rady Gminy 
Gaworzyce Nr II/10/1998 
z dnia 14 listopada 1998 r.

1.Tereny lasów i planowanych zalesień
2.Pozostałe tereny użytkowania rolniczego i/lub 
nieużytków

Wyłączenie 
z zalesienia terenów 
leżących w Obszarze

Miasto i Gmina 
Przemków

Uchwała Rady Miejskiej 
w Przemkowie 
Nr XXXIII/192/98 
z dnia 18 czerwca 1998 r.

1.Tereny ekstensywnej gospodarki rolnej lub 
nieużytków
2.Tereny gospodarki rybackiej - RR
3.Tereny lasów i planowanych zalesień - RL
4.Tereny zabudowy mieszkaniowo-produkcyjno-
usługowej (na obszarach wiejskich i peryferiach 
miasta) - MP

Tereny lasów 
i planowanych 
zalesień to tereny 
zalesione, zabudowa 
w granicach obecnej 
zabudowy 

Gmina 
Niegosławice

Uchwała Rady Gminy 
w Niegosławicach 
Nr XXI/100/2000 
z dnia 30 października 
2000 r., zmieniona 
Uchwałą Rady Gminy 
w Niegosławicach 
Nr XXIX/149/2009 z dnia 
26 października 2009 r.

1. Tereny bagien
2. Tereny łąk i pastwisk
3. Strefa leśna. Tereny lasów

Użytkowanie łąkowe 
i pastwiskowe 
zgodnie ze 
wskazaniem studium 
z zachowaniem 
obecnej struktury 
krajobrazu 
(zadrzewienia, wody, 
krzewy i szuwary)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina 
Gaworzyce

Uchwała Rady Gminy 
Gaworzyce Nr 
XVIII/164/2000 z dnia 29 
grudnia 2000 r. w sprawie 
uchwalenia zmian 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Gaworzyce w obrębie 
Gaworzyce i Koźlice 
(uchwała dotyczy działek 50, 
52, 55, 57, 59, 1117, 1179, 
1209 obręb Gaworzyce i 739 
obręb Koźlice, wszystkie 
działki z wyjątkiem 59 leżą w 
granicach Obszaru)

Przewiduje użytkowanie w kierunku leśnym, 
z pozostawieniem części terów jako bagien, 
usuwanie części nadmiernie rozwiniętych 
zakrzewień wierzbowych w celu zwiększenia 
terenów otwartych oraz w części wschodniej 
prowadzenie ekstensywnej gospodarki łąkowej 
lub/i pastwiskowej, podniesienie poziomu wód 
gruntowych oraz spowolnienie odpływu, 
renaturyzację cieków, a także przeznaczenie 
części ternu na polder – jako zbiornik retencyjny 
w okresie powodziowych spiętrzeń rzeki 
Szprotawy i jej dopływów. Dopuszcza lokalizację 
pojedynczych osad leśnych – gajówek na 
terenach, które będą w przyszłości zalesione. 
Dopuszcza budowę wież widokowych. 
Dopuszcza odbudowę i pokrycie twardą 
nawierzchnią nieścieralną dróg gminnych 
łączących Przemków z Gaworzycami. 
Dopuszcza ruch pojazdów mechanicznych 
wyłącznie związanych z parkiem krajobrazowym, 
gospodarką rolną i leśną. Na terenie użytku 
ekologicznego wskazuje na konieczność 
zaprojektowania ścieżki rowerowej i pieszej, 
w tym ścieżki dydaktycznej.

Użytkowanie leśne 
tylko na części terenu 
obecnie zalesionej 
i lasy powstałe w 
wyniku naturalnej 
sukcesji bez zalesień, 
lokalizacja osad 
leśnych poza 
Obszarem, drogi 
gminne w Obszarze 
łączące Gaworzyce 
i Przemków tylko jako 
lokalne o nawierzchni 
gruntowej

Miasto i Gmina 
Przemków

Uchwała Rady Miejskiej 
w Przemkowie Nr IV/28/99 
z dnia 15 marca 1999 r.
(uchwała dotyczy działki nr 
345 obręb Ostaszów leżącej w 
granicach Obszaru) 

1. Tereny bagienne
2. Tereny podmokłych łąk i zakrzewień
Użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”
zapisy identyczne z planem miejscowym 
Gaworzyc

Uwagi jak powyżej

Gmina 
Niegosławice

Uchwała Rady Gminy 
Nr XXXIV/177/2010 z dnia 
30 marca 2010 r.

Uchwała dotyczy terenów w rejonie miejscowości 
Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna – między 
innymi lokalizacja elektrowni wiatrowych

Lokalizacja 
w odległości około 4- 
5 km od granic 
Obszaru wymaga 
oceny oddziaływania 
na Obszar
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Województwo 
Dolnośląskie

Uchwała Nr 
XLVIII/873/2002 
Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 30 
sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. 
województwa dolnośląskiego 2003 
r. nr 4, poz. 100)

Dla fragmentu województwa z Obszarem 
określono strefę o funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej, na wschód od obszaru 
ulokowano potencjalny przebieg drogi szybkiego 
ruchu (w przyszłości autostrada) 

Przedsięwzięcie - 
budowa drogi musi 
zawierać ocenę 
oddziaływania na 
przeloty ptaków do 
Obszaru

Województwo 
Lubuskie

Uchwała Nr 
XXXVII/272/2002 
Sejmiku Województwa 
Lubuskiego z dnia 
2 października 2002 r. 
(Dz. Urz. województwa lubuskiego 
2002 r. nr 105, poz. 1279)

Gmina Niegosławice znalazła się w obszarze 
rozwoju gospodarki rolnej

2. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń

Efektywność  ochrony  gatunków  priorytetowych  w  dużej  mierze  zależy  od  właściwego 

zaplanowania  działań ochronnych.  Działania powinny być reakcją na istniejące lub potencjalne 

zagrożenia  i  problemy,  jakie  napotykają  lub  mogą  napotkać  chronione  ptaki  w  Obszarze. 

Zdecydowano na spojrzenie na Obszar z szerszej perspektywy. Pozwoliło to zauważyć nie tylko 

działania, które należy podjąć w Obszarze, ale również szereg wyzwań poza Obszarem. Wymaga 

to podjęcia wyzwania, jakim jest zarządzanie Obszarem. Przy opracowaniu planu wykorzystano 

plan  zarządzania  Obszarem (wcześniej  opracowany)  możliwy  do zastosowania  jako  narzędzie 

wspomagające  realizację  planu  ochrony.  Jego  realizacja  zależy  od  podjęcia  wyzwań  w  nim 

zawartych przez szereg osób, instytucji i innych zainteresowanych stron. Do identyfikacji zagrożeń 

i analizy stanu Obszaru użyto narzędzia planowania w postaci analizy SWOT.

2.1. Analiza SWOT 18

Analiza została przeprowadzona podczas prac warsztatowych uwzględniających całość zagadnień 

związanych z Obszarem. Wyniki zostały wyodrębnione na podstawie opracowanych materiałów 

i usystematyzowane w postaci tabeli (matrycy). Materiał zaktualizowano na podstawie konsultacji  

społecznych prowadzonych w 2008 i 2009 roku.

18 Analiza SWOT - technika analizy planistycznej, związaną z badaniem silnych i słabych stron Obszaru, a z drugiej strony - szans i zagrożeń 
pojawiających się w jego otoczeniu. Słabe i silne strony dotyczą teraźniejszości (stanu obecnego) Obszaru. Szanse i zagrożenia dotyczą 
przyszłości łącznie ze wpływami z zewnątrz, które mogą wystąpić w otoczeniu Obszaru i w nim samym. 
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Mocne strony Słabe strony

 Większość Obszaru jest własnością Skarbu 
Państwa

 Użytek ekologiczny jest zarządzany przez DZPK
 Prowadzona jest czynna ochrona przyrody na 

części Obszaru
 Istnieją inne prawne formy ochrony przyrody
 Dobra współpraca między różnymi podmiotami
 Naturalna sukcesja w kierunku zgodnym z ochroną 

(lasy łęgowe, trzcinowiska)
 Przychylne nastawienie władz lokalnych do ochrony 

Obszaru
 Zaangażowanie w ochronę lokalnych i regionalnych 

organizacji pozarządowych
 Łączenie ochrony przyrody z rozwiązywaniem 

problemów społecznych i działalnością gospodarczą
 Prowadzona jest gospodarka rybacka na stawach
 Rozwija się turystyka i rekreacja oparta o walory 

przyrodnicze

 Okresowe przesuszenie Obszaru, funkcjonujący 
system melioracji nastawione na odprowadzanie wód

 Urządzenia i budowle wodne utrudniają 
doprowadzenie wód do stawów i pozostałej części 
Obszaru

 Gospodarka rybacka nie w pełni dostosowana do 
celów ochrony, konflikt produkcji z ptakami

 Sukcesja w części Obszaru w kierunku siedlisk 
nieodpowiednich dla gatunków chronionych 
(ziołorośla i zakrzewienia na łąkach)

 Niska świadomość ekologiczna i małe 
zaangażowanie w ochronę Obszaru społeczności 
lokalnych i innych użytkowników

 Niewystarczająca wymiana informacji pomiędzy 
administracją rządową a władzami lokalnymi

 Niedostatecznie przygotowana infrastruktura 
turystyczna – szansa pogodzenia celów społecznych i 
ochronnych

 Utrudnienie w zarządzaniu Obszarem z powodu 
położenia w dwóch województwach

 Gospodarka rolna w Obszarze i jego otoczeniu 
utrudnia ochronę ptaków

Szanse Zagrożenia

 Gospodarka wodami w zlewni Szprotawy 
zapewniająca utrzymanie terenów wodno-błotnych

 Przywrócenie rozlewania się wód wezbraniowych na 
części użytku ekologicznego i OChK

 Ekstensywna gospodarka rybacka i rolna 
sprzyjająca ochronie Obszaru

 Rozwój zrównoważony turystyki, rekreacji, edukacji
 Wzrost świadomości ekologicznej i zaangażowanie 

w zarządzanie Obszarem lokalnej społeczności
 Wsparcie działań ochronnych z zewnątrz i różnymi 

metodami (organizacyjne, finansowe, prawne)
 Władanie i zarządzanie Obszarem dostosowane do 

skutecznej jego ochrony
 Pozostawienie lasów w Obszarze do naturalnej 

sukcesji

 Zmiana sposobu zarządzania stawami – prywatyzacja 
lub „nieodpowiedzialny” użytkownik

 Zaniechanie lub intensywna gospodarka rybacka
 Zarządzanie wodą w zlewni Szprotawy w sposób 

zagrażający gatunkom chronionym
 Zanieczyszczenie wód wpływających do Obszaru
 Zmiana sposobu użytkowania użytków zielonych 

(zaniechanie, zalesienie, zaoranie, zabudowa)
 Niewłaściwa gospodarka w lasach prowadzona 

niezgodnie z planem ochrony
 Za małe środki finansowe na realizację planu
 Zwiększona penetracja terenu przez ludzi
 Niewłaściwa i nieelastyczna czynna ochrona
 Zmiany klimatyczne, susze
 Niespójne prawo utrudniające ochronę Obszaru
 Zagospodarowanie terenów wokół zagrażające celom 

ochrony Obszaru (np. wysokie budowle, intensywne 
rolnictwo w tym fermy zwierząt, przemysł, zabudowa)

OChK – Obszar Chronionego Krajobrazu 31- Dolina Szprotawki, użytek ekologiczny - Przemkowskie Bagno

Podczas analizy mocnych i słabych stron zwrócono uwagę, że zasadnicza dla ochrony gatunków 

część Obszaru w postaci stawów rybnych i przyległych rozległych bagien i terenów podmokłych 

jest własnością Skarbu Państwa. Własność prywatna pojawia się na obrzeżach Obszaru i sposób 

zarządzania tymi terenami ma znacznie mniejszy wpływ na ochronę siedlisk i gatunków. Prawie 

cały  Obszar  objęty  jest  rożnymi  formami  ochrony  przyrody,  które  wprowadzają  ograniczenia 

w użytkowaniu terenu sprzyjające celom ochrony. Dodatkowo mocną stroną jest prowadzona od 

wielu lat aktywna ochrona siedlisk.  Polega ona głównie na wykaszaniu trzciny, usuwaniu drzew 

i krzewów (co wynika z ochrony łąk) przez miejscową ludność (opał), użytkowanie łąkowe, wypas 

bydła,  owiec i  koni,  modernizacje systemu nawadniania terenu, tworzenie miejsc do lęgów dla 

ptaków wodno – błotnych, edukacji ekologicznej i rozwóju turystyki kwalifikowanej. Sprzyja temu 

zarządzanie użytkiem ekologicznym przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, a także od 

wielu  lat  wspólne  działanie  organizacji  pozarządowych,  samorządów i  służb  ochrony  przyrody 
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z miejscową ludnością. 

Podejmowane działania są mocną strona, ale nadal istnieją słabe strony, które powodują wiele 

problemów. Najpoważniejsze problemy wiążą się z gospodarką wodą. Jakość wody i jej zasoby 

oraz sposób nawadniania terenu decydują o gospodarce rybackiej, istnieniu siedlisk podmokłych 

i  bagiennych niezbędnych  dla ptaków wodno-błotnych,  głównie  dla których ochrony utworzono 

Obszar.  Dawno  temu  zaburzono  naturalny  bieg  Szprotawy.  Utworzono  sztuczny  system 

meliorujący tereny użytkowane rolniczo oraz wybudowano jaz doprowadzający wody do stawów 

rybnych. Z biegiem lat urządzenia uległy zużyciu, ale też zmienił się sposób użytkowania gruntów. 

Obecnie zarówno sposób funkcjonowania systemu melioracyjnego, jak i stan urządzeń takich jak 

jaz,  groble  stawowe,  przepompownia  to  najsłabsza  strona  Obszaru.  Dodatkowo  gospodarkę 

wodną  komplikuje  konieczność  zabezpieczenia  Przemkowa  i  terenów  położonych  w  dolinie 

Szprotawy  przed  powodzią.  Standardowe  działania  przeciwpowodziowe  sprowadzają  się  do 

stałego pogłębiania Szprotawy i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Powoduje to dalsze 

problemy z utrzymaniem, odpowiedniego do celów ochrony, poziomu wód gruntowych. Szansą jest 

przywrócenie  naturalnych  wylewów  Szprotawy  na  tym  terenie.  Rozlana  na  poldery  woda 

wezbraniowa zmniejszyłaby zagrożenie powodziowe, a dolina rzeczna odzyskała naturalny dla niej 

cykl  zalewów.  Poprawiłoby to też możliwości  utrzymania terenów wodno-błotnych.  Gospodarka 

rybacka to z jednej strony mocna strona, bo dzięki jej prowadzeniu na stawach są warunki do życia 

dla chronionych ptaków, ale sposób jej prowadzenia ma duże znaczenie dla ich ochrony. Konflikt 

interesów rybaków i ptaków żerujących na stawach jest słabą stroną. Pojawia się on co pewien 

czas.  Wynika  z  dążenia  do  osiągania  wysokich  zysków z  produkcji  rybackiej,  w  której  straty 

powodują żerujące na stawach ptaki (szczególnie czaple, kormoran, blaszkodziobe). Słaba strona 

to  sukcesja  w  kierunku  siedlisk  nieodpowiednich  dla  gatunków  chronionych  (np.:  dominacja 

trzcinowisk  i  zakrzaczeń,  zanik  turzycowisk  i  podmokłych  łąk),  chociaż  na  części  Obszaru 

zachodzą procesy bardzo korzystne i są mocną stroną (odtwarzanie się lasów łęgowych z mozaiką 

szuwarów).  Do  słabości  należy  wliczyć nadal  zbyt  niską  świadomość  ekologiczną  i  małe 

zaangażowanie  w  ochronę  Obszaru  społeczności  lokalnych  i  innych  użytkowników  Obszaru. 

Szczególnie  przejawia  się  to  w  opieraniu  swoich  poglądów  na  niepełnych  informacjach  lub 

potocznych  opiniach  o  funkcjonowaniu  obszarów  Natura  2000.  Często  powodem  jest 

niezadowalający  przepływ  informacji  pomiędzy  administracją  ponadlokalną  a  samorządami 

gminnymi  i  powiatowymi,  instytucjami  lokalnymi.  Dosyć  istotnym  problemem  jest  też 

niedostatecznie  przygotowana  infrastruktura  turystyczna.  Z  jednej  strony  nie  do  końca 

wykorzystana jest mocna strona i szansa polegająca na powiązaniu ekonomicznym mieszkańców 

z  Obszarem,  a  z  drugiej  strony  stwarza  to  zagrożenie  nadmierną  presją  turystyki  na  gatunki 

chronione  i  ich  siedliska.  Oznacza  to,  że  istnieje  potrzeba  precyzyjnego  oraz  skutecznego 

zarządzania  Obszarem,  aby  osiągnąć  najkorzystniejszą  równowagę  między  tymi  działaniami. 

Do słabych stron zaliczono również położenie Obszaru w dwóch województwach. Już obecnie są 

pewne  różnice  w  zarządzaniu  Obszarem  leżącym  w  województwie  lubuskim  i  dolnośląskim. 
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Wydaję  się,  że  rozwiązaniem  byłoby  stosowne  porozumienie  instytucji  odpowiedzialnych  za 

zarządzanie  terenami  i  Obszarem  z  województwa  dolnośląskiego  i  lubuskiego,  usprawniające 

osiąganie  celów ochrony.  Istotne jest  dalsze dostosowywanie  gospodarki  rolnej,  zwłaszcza  na 

trwałych użytkach zielonych, oraz rybackiej do uwarunkowań specyficznych dla Obszaru. Ma to 

znaczenie  przy  wykorzystaniu  takich  instrumentów  jak  program  rolnośrodowiskowy  i  program 

związany z rybactwem, realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi19.

2.2. Zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony.

Na podstawie  zebranych  informacji,  przeprowadzonych  analiz,  dyskusji  i  spotkań  ze  stronami 

zainteresowanymi,  w  tym  przygotowanej  na  warsztatach  analizy  SWOT,  zidentyfikowano 

zagrożenia  dla  utrzymania  lub  osiągnięcia  właściwego  stanu  ochrony  przedmiotów  ochrony 

w Obszarze. Podzielono je na dwie kategorie. Zagrożenia wewnętrzne, które pojawiły się lub mogą 

się pojawić w samym Obszarze. Dla tych zagrożeń można zaplanować działania zapobiegawcze 

lub naprawcze w dużej mierze do zrealizowana na miejscu, na terenie Obszaru lub w niewielkiej 

od niego odległości. Druga kategoria to zagrożenia zewnętrzne. Źródła tych zagrożeń znajdują się 

lub pojawią się poza Obszarem. Aby im zapobiegać, zminimalizować negatywne oddziaływanie 

lub  wyeliminować,  potrzebne  są  działania  realizowane  w  zdecydowanej  większości  poza 

Obszarem.

Zagrożenia wewnętrzne
Istniejące:

1. Okresowe przesuszenie terenów wodno-błotnych, obniżenie poziomu wód gruntowych.

2. Konflikt produkcji rybackiej z ptakami rybożernymi i pobierającymi pokarm ryb handlowych.

3. Część potencjalnych łąk nieużytkowana jako ekstensywne użytki zielone.

4. Nadmierna sukcesja, w części Obszaru, w kierunku siedlisk nieodpowiednich dla gatunków 

chronionych.

Potencjalne:
1. Dalsze przesuszenie terenów wodno-błotnych, obniżenie poziomu wód gruntowych i wód 

w  stawach,  głównie  jako  wynik  niewłaściwego  funkcjonowania  melioracji  i  gospodarki 

wodnej.

2. Zanik gospodarki łąkarskiej i pastwiskowej lub jej niewłaściwe prowadzenie.

3. Zaniechanie lub zbyt intensywna gospodarka rybacka (niesprzyjająca ochronie).

4. Zmiana  sposobu  zagospodarowania  użytków  rolnych  (zalesienie,  zaoranie  łąk, 

monokultury, chemizacja, intensyfikacja produkcji, GMO i gatunki inwazyjne).

5. Niewłaściwy sposób władania i zarządzania Obszarem.

6. Zaniechanie prowadzenia czynnej ochrony przyrody (związanej z przedmiotami ochrony).

19 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i 
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.
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7. Nadmierna penetracja terenu przez ludzi, presja turystyki i rekreacji na przedmioty ochrony.

8. Prace na ciekach i rowach w Obszarze nie związane z ochroną ptaków, funkcjonowaniem 

gospodarki rybackiej i polderową ochroną przeciwpowodziową.

9. Niewłaściwa  gospodarka w lasach eliminująca dogodne miejsca do lęgów,  utrudniająca 

żerowanie.

10. Presja gatunków zagrażających gatunkom chronionym.

Zagrożenia zewnętrzne:
Istniejące:

1. Niska świadomość ekologiczna i małe zaangażowanie w ochronę Obszaru społeczności 

lokalnych i innych użytkowników.

2. Utrudnienie  w  zrządzaniu  Obszarem  z  powodu  położenia  administracyjnego  w  dwóch 

województwach.

3. Za  małe  możliwości  realizacji  działań  służących  utrzymaniu  właściwego  stanu  ochrony 

gatunków i ich siedlisk (środki finansowe, programy wspierające, regulacje prawne).

Potencjalne:
1. Pogorszenie jakości i ilości wód zasilających Obszar prowadzące do obniżenia poziomu 

wód  gruntowych,  przesuszenia  terenów  wodno–błotnych,  utrudnienia  w  gospodarce 

stawowej.

2. Zmiany  klimatyczne  prowadzące  do  radykalnych  zmian  w  siedliskach  gatunków 

chronionych.

3. Zagospodarowanie terenów położonych w otoczeniu Obszaru powodujące zagrożenia dla 

gatunków  chronionych  i  ich  siedlisk  (np.:  wysokie  budowle,  linie  energetyczne,  drogi 

o intensywnym ruchu, intensywne osadnictwo w pobliżu granic Obszaru).

4. Rozwój  intensywnych  form  gospodarki  rolnej  w  otoczeniu  Obszaru  (np.:  fermy  chowu 

i hodowli zwierząt w tym futerkowych, intensywne rolnictwo, monokultury, uprawy GMO).

5. Zmniejszenie  naturalnej  bioróżnorodności  w  ciekach  wpływających  do  Obszaru, 

powodujące  zmniejszenie  bazy  pokarmowej  ptaków odżywiających  się  rybami  i  innymi 

organizmami wodnymi.

3. Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony.

W celu określenia warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 

ochrony  Obszaru,  dokonano  analizy  istniejących  uwarunkowań  (w  tym  zagrożeń) 

w poszczególnych  zakresach.  Następnie  określono,  jakie  zachodzą  relacje  tych  uwarunkowań 

z utrzymaniem lub odtworzeniem właściwego stanu ochrony chronionych ptaków. Na tej podstawie 

określono  warunki  konieczne  do  spełnienia,  aby  nie  zachodziły  negatywne  oddziaływania. 

W pierwszej kolejności określono, co należy rozumieć przez właściwy stan ochrony przedmiotów 

ochrony.
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3.1. Wskaźniki właściwego stan ochrony przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony w  Obszarze  są  gatunki  ptaków będące  przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty oraz ich  siedliska.  Warunkiem jest,  aby Obszar  miał  znaczenie  dla zachowania  ich 

krajowych lub regionalnych zasobów. Ustalając priorytety ochrony,  wybrano taką właśnie grupę 

ptaków i one są przedmiotem ochrony w tym Obszarze. W dalszej części mówiąc o przedmiotach 

ochrony, należy przez to rozumieć, że są to gatunki uznane za priorytety ochrony Obszaru.

Właściwy stan ochrony przedmiotów ochrony został zdefiniowany w ustawie o ochronie przyrody 

(art. 5 pkt 24) i należy go rozumieć jako:  „sumę oddziaływań na gatunek, mogącą w dającej się 

przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na terenie kraju lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego gatunku, przy której dane 

o dynamice liczebności  populacji  tego gatunku wskazują,  że gatunek jest  trwałym składnikiem 

właściwego  dla  niego  siedliska,  naturalny  zasięg  gatunku  nie  zmniejsza  się  ani  nie  ulegnie 

zmniejszeniu  w  dającej  się  przewidzieć  przyszłości  oraz  odpowiednio  duże  siedlisko  dla 

utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało”.

Do ustalenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wziąć pod uwagę trzy cechy: 

liczebność populacji, cechy populacji świadczące o jej kondycji, stan i jakość siedliska gatunku.

Analizując listę ptaków, które są przedmiotem ochrony, uznano że do określenia właściwego stanu 

ochrony  należy  przyjąć  łatwo  mierzalne  cechy,  jakim  są:  liczebność  populacji  i  zasięg 

występowania (rozpowszechnienie). Ptaki z łatwością się przemieszczają, reagując opuszczeniem 

terenu na niekorzystne warunki w siedlisku. Spadek populacji lub zasięgu występowania będzie 

dosyć szybko wskazywał na niewłaściwy stan ich ochrony.

Ptaki migrujące w znacznie mniejszym stopniu swoją liczebnością wskażą zachodzące zmiany. 

Dlatego  nie  są  dobrym  wskaźnikiem  właściwego  stanu  ochrony.  Spośród  ptaków  lęgowych 

wybrano te, które są dobrym wskaźnikiem dla stanu siedlisk w Obszarze. Stan ich populacji będzie 

świadczył o zachodzących zmianach w siedliskach istotnych również dla pozostałych gatunków, 

tak więc będą również wskaźnikiem właściwego stanu ochrony pozostałych gatunków będących 

przedmiotem ochrony. Pominięto gatunki gniazdujące nielicznie w Obszarze lub nowo przybyłe, od 

niedawna  gniazdujące.  Ustalono  wielkość  wskaźnikową  populacji  na  podstawie  badań 

prowadzonych przy opracowaniu planu i danych o wcześniejszych jej wielkościach. Uwzględniono 

zmiany  siedliskowe,  jakie  zachodziły  w  ostatnich  latach  i  które  mogą  wpływać  na  wielkość 

populacji. Ostateczne wielkości są wypadkową tych czynników. 
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Wskaźniki  właściwego  stanu  ochrony  gatunków  ptaków  i  ich  siedlisk,  będących  przedmiotem  
ochrony Obszaru

Lp Kod Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika

1. A038 Stan populacji lęgowej łabędzia 
krzykliwego Cygnus cygnus

Co najmniej 3 zajęte stanowiska lęgowe w okresie od trzeciej 
dekady kwietnia do końca sierpnia

2. A060 Stan populacji podgorzałki 
Aythya nyroca w okresie lęgowym

Obecność w okresie maja-czerwca co najmniej jednej pary lub 
jednego samca

3. A074 Stan populacji kani rudej Milvus milvus 
w okresie lęgowym

Obecność w okresie kwiecień-czerwiec co najmniej jednej pary

4. A075 Stan populacji lęgowej bielika 
Haliaeetus albicilla

Co najmniej 1 zajęte stanowisko lęgowe (rewir) obejmujący 
przynajmniej część Obszaru

5. A081 Stan populacji lęgowej błotniaka 
stawowego Circus aeruginosus

Co najmniej 10 zajętych stanowisk lęgowych (rewirów)

6. A122 Stan populacji lęgowej derkacza 
Crex crex

Co najmniej 20 odzywających się głosem godowym 
samców w sezonie lęgowym (przełom: maj/czerwiec, 
czerwiec/lipiec)

Stan siedlisk lęgowych derkacza 
Crex crex

Występowania co najmniej 300 ha łąk i szuwarów 
odpowiednich do lęgów

7. A127 Stan populacji lęgowej żurawia Grus grus Co najmniej 8 terytorialnych par w sezonie lęgowym 

8. A140 Stan populacji przelotnej siewki złotej 
Pluvialis apricaria

Obecność gatunku w Obszarze w okresie przelotów 
ze średnią co najmniej 300 osobników/rok

9. A039 Stan populacji przelotnej gęś zbożowej 
Anser fabalis

Obecność gatunku w Obszarze w okresie przelotów 
ze średnią co najmniej 3000 osobników/rok

10. A052 Stan populacji przelotnej cyraneczki 
Anas crecca

Obecność gatunku w Obszarze w okresie przelotów 
ze średnią co najmniej 300 osobników/rok

11. A059 Stan populacji przelotnej głowienki 
Aythya ferina

Obecność gatunku w Obszarze w okresie przelotów ze średnią 
co najmniej 300 osobników/rok

12. A142 Stan populacji lęgowej czajki 
Vanellus vanellus

Co najmniej 10 zajętych stanowisk lęgowych (rewirów)

13. A156 Stan populacji przelotnej rycyka 
Limosa limosa

Obecność gatunku w Obszarze w okresie przelotów 
ze średnią co najmniej 30 osobników/rok

Stan siedlisk do żerowania rycyka 
Limosa limosa

Co najmniej 1 staw w okresie przelotów z odsłoniętym 
mulistym dnem 

14. A179 Stan populacji lęgowej śmieszki 
Larus ridibundus

Co najmniej jedna kolonia lęgowa i co najmniej 50 par 
przystępujących do lęgów (założonych gniazd)

3.2. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony.

Warunki  utrzymania  lub  odtworzenia  właściwego  stan  ochrony przedmiotów ochrony Obszaru, 

zachowanie integralności Obszaru oraz spójności sieci Natura 2000 zostały ustalone na podstawie 

dotychczasowych  badań,  obserwacji  i  opracowań  dotyczących  przedmiotów  ochrony  dla  tego 

Obszaru.

A. Rozpoznanie lub zmiana celów ochrony w innych formach ochrony przyrody położonych 
w Obszarze.

• Rezerwat  przyrody  „Stawy  Przemkowskie”  cele  zgodne  z  planem  ochrony  Obszaru. 

Doprecyzowania wymagają poniższe zapisy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody w rezerwatach zabrania się: 

 prowadzenia  działalności  wytwórczej,  handlowej  i  rolniczej,  z  wyjątkiem  miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony;
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 stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;

 połowu  ryb  i  innych  organizmów  wodnych,  z  wyjątkiem  miejsc  wyznaczonych 

w planie ochrony lub zadaniach ochronnych.

Plan ochrony Obszaru przewiduje  prowadzenie  ekstensywnej  gospodarki  rybackiej  na stawach 

rybnych. Efektywność produkcji rybackiej jest gwarantem utrzymania najistotniejszych dla Obszaru 

ekosystemów związanych  ze  stawami  rybnymi.  Dlatego        we  wskazaniach  uwzględniono 

stosowanie  wapna  jako  nawozu  i  stosowanie  środków  farmakologicznych  tylko  w  wypadkach 

koniecznych,  niemożliwych  do  zastąpienia  innymi  metodami  i  jako  zabiegi  zapobiegające 

chorobom i  pasożytom  (z  uwagi  na  problemy dotykające  ostatnio  produkcję  rybacką).  Należy 

rozważyć,  czy  zakazy,  o  których  mowa  powyżej,  nie  muszą  być  stosowane  z  uwagi  na 

wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony, o jakim mowa w art. 15. ust. 2, pkt. 1.

 Użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - cele zgodne z planem ochrony Obszaru.

 Przemkowski Park Krajobrazowy - cele zgodne z planem ochrony Obszaru.

 Obszar Chronionego Krajobrazu 31 - Dolina Szprotawki  - cele zgodne z planem ochrony 

Obszaru.

B.  Wskazanie  terenów,  na  których  sposób  zagospodarowania  powodowałby  lub  może 
powodować znaczące negatywne oddziaływania na Obszar.
Nie  ma  obecnie  takich  terenów.  Potencjalne  zagrożenia  związane  z  zagospodarowaniem  łąk 

i  terenów,  dopuszczone  w studiach  i  planach  miejscowych,  umieszczono  we  wskazaniach  do 

zmiany studiów i planów.

C. Wskazanie sposobów gospodarowania wodami.
Zlewnia Szprotawy jest tu rozumiana jako ta jej część, z której wody spływają do Obszaru.

 Gospodarka  wodami  w  zlewni  Szprotawy  powinna  być  prowadzona  racjonalnie, 

dostosowana  do  potrzeb  ochrony  przedmiotów  ochrony,  uwzględniająca  działania 

i wskazania planu ochrony. Głównie oznacza to że w zlewni Szprotawy powyżej Obszaru 

nie należy budować stawów rybnych, stawów rekreacyjnych i innych zbiorników wodnych, 

chyba że służą bezpośrednio ochronie przeciwpożarowej, lub są związane z renaturyzacją 

terenów i  ochroną  przyrody.  Nie  należy  również  wykorzystywać  wód  do  intensywnego 

deszczowania lub nawadniania upraw. Każda taka budowa lub wykorzystanie wód musi 

podlegać ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 i być uzgodniona ze sprawującym 

nadzór nad Obszarem. Powodem są już istniejące problemy z zapewnieniem dopływu do 

Obszaru ilości  wody zapewniającej  właściwy stan ochrony siedlisk  ptaków.  Ten sposób 

zagospodarowania terenu i pobór wód może być potencjalnym znaczącym oddziaływaniem 

na przedmioty ochrony w Obszarze z powodu zmniejszenia ilości wód zasilających Obszar.

 Działania  w  zlewni  Szprotawy  prowadzące  do  renaturyzacji  cieków,  zwiększenia 

retencjonowania  wody:  korytowego,  glebowego,  dolinowego  (bez  budowania  nowych 

urządzeń  i  zbiorników  z  wyjątkiem  przedsięwzięć  związanych  z  polderem 

przeciwpowodziowym),  a  także  działania  przywracające  zbiorowiska  właściwe  dla  dolin 
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rzecznych  i  odtwarzanie  trwałych  użytków  zielonych  w  strefie  oddziaływania  wód 

wezbraniowych  i  podtopień  są  działaniami  służącymi  zachowaniu  właściwego  stanu 

ochrony  przedmiotów  ochrony  w  Obszarze.  Korzystne  jest  podejmowanie  działań 

prowadzących do poprawy dostępności wód na potrzeby rybackie i nawadniania Obszaru, 

utrzymania  wilgotnych  i  zabagnionych  łąk  i  szuwarów,  wzrostu  i  utrzymania  naturalnej 

bioróżnorodności w nurtach, na brzegach i w dolinach cieków, renaturyzacji cieków i dolin 

rzecznych, zachowania lub odtworzenia łąk i lasów łęgowych w obszarach zalewowych.

 Obszar  może  służyć  jako  poldery  przeciwpowodziowe,  odgrywać  rolę  obszaru 

retencjonowania  wody,  o  ile  funkcją  główną  tych  form  zagospodarowania  będzie 

zapewnienie skuteczniejszej i bardziej efektywnej realizacji celu, jakim jest właściwy stan 

ochrony  przedmiotów  ochrony  Obszaru (zapobieganie  przesuszeniu  terenu,  optymalne 

uwilgotnienie siedlisk gatunków, naturalny cykl wezbrań i zalewania doliny rzecznej).

 Wszelkie przedsięwzięcia w zlewni Szprotawy poniżej Buczyny związane z melioracjami 

i  gospodarowaniem  wodami  poza  bieżącą  konserwacją  (bez  znacznych  zmian 

w  parametrach  cieków  w  tym  wynikających  ze  wcześniejszego  braku  takich  prac) 

i  odbudową  istniejących  przepustów  mogą  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 

przedmioty  ochrony  Obszaru  (zmniejszenie  ilości  i  pogorszenie  jakości  wód,  zmiany 

siedlisk).

 Przedsięwzięcia służące poprawie jakości wód w zlewni Szprotawy, zwłaszcza związane 

z utylizacją ścieków są działaniami służącymi właściwemu stanowi ochrony przedmiotów 

ochrony w Obszarze. Do Obszaru powinna stale dopływać woda o jakości spełniającej co 

najmniej wymagania produkcji rybackiej na stawach karpiowych.

 W  Obszarze  nie  należy  prowadzić  prac  melioracyjnych  poza  bieżącą  konserwacją 

i  utrzymaniem,  z  wyjątkiem  prac  koniecznych  do  utrzymania  ekstensywnej  tradycyjnej 

gospodarki rybackiej na stawach karpiowych, funkcji przeciwpowodziowych polderów oraz 

działań  związanych  z  czynną  ochroną  przyrody  oraz  racjonalnego  pod  względem 

środowiskowym funkcjonowania rolnictwa i funkcji  osadniczych. Urządzenia melioracyjne 

powinny  w maksymalnym stopniu  służyć  do utrzymania  właściwego  stanu nawadniania 

terenu Obszaru. Wskazanie nie dotyczy terenów zabudowanych położonych w Obszarze.

 Piętrzenie na jazie na rzece Szprotawa na terenie Obszaru powinno zapewniać właściwy 

stan ochrony siedlisk ptaków na stawach rybnych i produkcji rybackiej i tej funkcji powinno 

być przyporządkowane pozwolenie wodno-prawne dla tej budowli (rzędna piętrzenia jazu 

na obecnym poziome = 129,60 m npm).

 Konserwacja  odprowadzalnika  I,  II,  III,  rowu Syfon  oraz  kanału  Przemków – Krępa na 

odcinku  Staw  Ostaszowski  do  ujścia  rzeki  Szprotawy,  nie  powinna  naruszać  skarp 

brzegowych, ograniczając się tylko do odmulania dna. Prace muszą być prowadzone poza 

okresem lęgowym ptaków, zwłaszcza zimorodka.

 Od marca do końca lipca gleba na polderze I  i  II  powinna być wysycona wodą, tak że 
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tworzą  się  małe  oczka  wodne,  niewielkie  rozlewiska,  płaty  podtopionych  szuwarów 

turzycowych  ze  stojącą  wodą.  Rzędna  piętrzenia  (zwierciadło  wody  spiętrzonej):  Rów 

Syfon I km 0+020 przepust piętrzący = 128,30 m n.p.m, dwa przepusty pod drogą między 

polderem II i  III  = 126,60 m n.p.m20.  Na pozostałym obszarze powinien być zachowany 

minimalny spływ grawitacyjny zgodny z ukształtowaniem terenu, bez wymuszania spływu 

poprzez prace melioracyjne.

 Korzystne jest zachowanie i tworzenie małych oczek wodnych, odtwarzanie starorzeczy, 

meandryzacja cieków i gruntów podmokłych.

D. Wskazanie sposobów prowadzenia gospodarki rybackiej, rolnej, leśnej.
Wskazania dotyczą gruntów położonych w Obszarze, na których jest lub może być prowadzona 

gospodarka rolna, leśna lub rybacka,  niezależnie od oznaczenia w ewidencji  gruntów.  Poniżej 

wymienione  wskazania  dotyczą  sytuacji,  gdy  dla  danej  powierzchni  nie  określono  bardziej 

szczegółowych działań (umieszczone w tabeli zadań ochronnych), które są nadrzędne w stosunku 

do tych wskazań.

Gospodarka rybacka

 Na  stawach  korzystne  jest  prowadzenie  nadal  ekstensywnej  tradycyjnej  gospodarki 

rybackiej w stawach karpiowych (produkcja 50-350 kg/ha lustra wody),  dostosowanej do 

ochrony  gatunków  chronionych  ptaków  i  ich  siedlisk.  Dopuszczalna  jest  możliwość 

zwiększenia  produkcji  do  800  ton  produkcji  końcowej  rocznej  łącznej  (organizmów 

wodnych).  Produkcja  powinna  być  zgodna  z  dobrostanem  ryb,  uwzględniać  działania 

i  wskazania  zawarte  w  planie  ochrony  i  wymogi  ustanowione  w  pozostałych  formach 

ochrony przyrody obejmujących stawy.

 Gospodarka  ekstensywna  powinna  się  charakteryzować  również:  niestosowaniem 

pestycydów,  pasz  zawierających  odpady  z  produkcji  zwierzęcej  lub  organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, nawozów sztucznych z wyjątkiem wapna (wymaga zgody 

służb  ochrony  przyrody  z  uwagi  na  rezerwat  przyrody).  Stosowanie  środków 

farmakologicznych tylko w wypadkach koniecznych,  niemożliwych do zastąpienia innymi 

metodami i jako zapobiegające, uznane przez lekarza weterynarii, zagrożeniom masowego 

wystąpienia chorób lub pasożytów. 

 Na  stawach,  w  których  prowadzone  jest  dokarmianie  ryb,  powinny  być  wyznaczone 

karmiska poprzez odpowiednie  ich oznakowanie  i  prowadzona  stała kontrola wyjadania 

karmy celem ograniczenia nadmiernego obciążania środowiska biogenami, pochodzącymi 

z nie wyjadanej przez ryby paszy.

 Należy  używać  nieagresywnych  metod  płoszenia  zwierząt  bytujących  na  stawach, 

20 Dane z opracowania „Utrzymanie optymalnego uwilgotnienia i wykorzystanie terenu użytku ekologicznego „Bagna 
przemkowskie” do retncjonowania wód powodziowych. Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”. Hydromel s.c. 
Legnica, 1999 r.
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stwarzających  problemy  w  produkcji  rybackiej  (wymaga  zgody  służb  ochrony  przyrody 

z uwagi na rezerwat przyrody).

 Niekorzystne jest utrzymywanie populacji lęgową kormorana czarnego większej niż 15 par. 

Większa populacja stwarza zagrożenie dla utrzymania ekstensywnej gospodarki rybackiej, 

a  ta  jest  podstawą  utrzymania  i  kształtowania  najważniejszych  siedlisk  przedmiotów 

ochrony w Obszarze. Redukcja wymaga zgody służb ochrony przyrody z uwagi na rezerwat 

przyrody.

 Korzystne  jest  zachowanie  lub  odtworzenie  zróżnicowania  przestrzennego  stawów 

wynikającego zarówno ze specyfiki  produkcji  rybackiej  (spuszczone i  napełnione stawy, 

odsłonięte muliste dno, wykaszanie roślinności pływającej i szuwarów, wykaszanie grobli 

zgodnie  z  dotychczasowa praktyką i  wymogami  produkcji  rybackiej)  jak i  nie związanej 

bezpośrednio z produkcją rybacką (wymienione poniżej). 

 Korzystne  jest  utrzymywanie  zróżnicowanych  wysp  lub  odkosów  ziemnych  grobli  lub 

terenów  przyległych,  wchodzących  w  skład  powierzchni  ewidencyjnej  gospodarstwa, 

pokrytych  trawą,  roślinnością  zielną,  krzewami  lub  drzewami  lub  zakładanie  sztucznych 

siedlisk co najmniej na 30% powierzchni ewidencyjnej kompleksu stawowego.

 Korzystne jest utrzymywanie na stawach rozległych łanów szuwarów zwłaszcza szuwaru 

wysokiego,  płatów  roślinności  wynurzonej,  większych  wysp  porośniętych  szuwarami. 

Pożądane  powierzchnia  płatów  szuwaru  i  roślinności  wynurzonej  od  10  do  20% 

powierzchni  ogólnej  stawów:  Bolesław,  Lubuski,  Duży,  Serce,  Albert,  Kompleks 

Gospodarczy na stawach 2 i 12 i Kompleksie Brzozowym (Nowy Śląski).  Korzystne jest 

ograniczanie powierzchni szuwarów trzcinowych (w wypadku nadmiernego występowania 

powyżej 20% powierzchni stawów) poprzez częściowe wykaszanie. Wykaszanie szuwarów 

tylko w terminach od 1 września do 1 marca.

 Korzystne jest wykaszanie w styczniu i lutym fragmentów trzcinowisk o  powierzchni 100-

200  m2,  corocznie  w  tym  samym  miejscu  na  stawach:  Łąkowym,  Dużym,  Sercowym, 

Brzozowym i Śląskim Nowym w Kompleksie Brzozowym.

 Korzystne jest tworzone wysp w tym wysp pływających na stawach jako siedliska ptaków, 

szczególnie dla kolonii mew i rybitw. Roślinność na wyspach powinna być dostosowana do 

potrzeb  przedmiotów ochrony.  Sprzyjające  jest  wykaszanie  trzcin  na  wyspach  stawów: 

Nowy  Śląski,  Łąkowy,  Brzozowy,  Serce,  wymaga  też  tworzenie  wysp  z  namułów  na 

stawach:  Bolesław,  Lubuski,  Łąkowy,  Duży,  Serce.  Konieczne  jest  też usuwanie  drzew 

i krzewów na już istniejących wyspach na stawach: Ostaszowskim, Adelin (prace 1 styczeń 

-31  marca),  konieczne  też  jest  zachowywanie  płatów  roślinności  na  tych  wszystkich 

stawach.

 Fragmenty grobli powinny pozostać porośnięte zakrzaczeniami i ziołoroślami wraz ze strefą 

roślinności na brzegach cieków i w ciekach.  Należy zachować zakrzaczenia na groblach 

i  wzdłuż  rowów  w  Kompleksie  Gospodarczym  i  Brzozowym.  Konserwacje  rowów 
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w Kompleksie Gospodarczym i Brzozowym ograniczyć do odmulania dna z ograniczonym 

wykaszaniem brzegów porośniętych trzciną i inną roślinnością zielną.

 Jeżeli staw zostanie odłowiony pomiędzy 15 lipca a 15 września, zaleca się nienapełnianie 

go przez okres 1 miesiąca od daty odłowu.

 Korzystne jest usuwanie wynurzonej roślinności naczyniowej, aby nie porastała ona więcej 

niż 20% powierzchni stawów.

 W  trakcie  produkcji,  jak  również  podczas  remontów,  konserwacji  i/lub  przebudowy 

gospodarstwa korzystniejsze jest utrzymywanie co najmniej jednego stawu napełnionego 

przez cały rok wodą, na którym co najmniej 10% powierzchni zajęte jest przez wynurzoną 

roślinność  przybrzeżną  szuwarowo  -  oczeretową  lub  roślinność  o  liściach  pływających 

z grupy nimfeidów.

 Korzystne jest zachowanie miejsc lęgowych dla ptaków na drzewach i krzewach w obrębie 

stawów.

 Przy  planowaniu  produkcji  należy  uwzględnić  konieczność  realizacji  wskazań  i  działań 

zawartych  w  planie  ochrony  Obszaru  w  tym  tolerowanie  gatunków  rybożernych, 

zachowanie drobnych ryb służących za pokarm, kształtowanie siedlisk i miejsc żerowania 

ptaków.

Gospodarka rolna

 Korzystne  jest  użytkowanie  rolne  ekstensywne,  zwłaszcza  łąk  i  pastwisk,  zgodnie 

z  Zasadami  Wzajemnej  Zgodności  (cross-compliance)21,  wskazaniami  i  działaniami 

zawartymi w planie ochrony, łąki powinny zajmować na najmniej 300 ha, z powstrzymaną 

sukcesją w kierunku niełąkowym.

 Niekorzystne jest przekształcanie łąk w inne tereny w tym leśne, grunty orne, również na 

gruntach przyległych do Obszaru (proponowane do włączenia do Obszaru) z wyjątkiem łąk 

w  obrębie  Koźlice  położonych  na  działkach  1171  i  1173,  które  mogą  być  zalesione 

(zbiorowisko leśne zgodne z siedliskiem) w celu odtworzenia ciągłości kompleksu leśnego. 

Użytkowanie łąk powinno być dostosowane do potrzeb przedmiotów ochrony, użytkowane 

jako łąka kośna, pastwisko lub przemiennie.

 Niekorzystna  jest  zmiana  użytkowania  trwałych  użytków  zielonych  i  lasów  w  terenach 

zalewowych lub wrażliwych na podtopienia, w zlewni Szprotawy powyżej Obszaru, na inne 

typy użytkowania z wyjątkiem zamiany tych typów użytkowania między sobą. Zwiększa to 

niekorzystne oddziaływanie na jakość wód wpływających do Obszaru.

 Przy użytkowaniu łąk i pastwisk korzystne jest stosowanie poniższych zasad:

a) nie należy użytków zielonych wałować lub włókować od 1 kwietnia do 1 września;

b) nie  należy  na  trwałych  użytkach  zielonych  stosować  nawożenia  nawozami 

21 Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez 
beneficjentów określonych wymogów (obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 w sprawie wykazu 
wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, 
poz. 224 z późniejszymi zmianami). 
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sztucznymi,  wapnowania,  środków ochrony roślin,  ścieków i  osadów ściekowych, 

gnojowicy;

c) dopuszczalne  jest  stosowanie  nawozów,  wapnowania  i  środków  ochrony  roślin 

stosowanych  w  rolnictwie  ekologicznym  (należy  wziąć  pod  uwagę  ograniczenia 

wynikające z pozostałych form ochrony przyrody);

d) należy  rozpocząć  koszenie  łąk  od  15  czerwca  a  zakończyć  wykaszanie  do  31 

grudnia, w okresie od 15 czerwca do 31 lipca nie może być skoszone więcej niż 10-

30%  powierzchni  łąk;  wskazanie  dotyczy  również  pakietów  programów 

rolnośrodowiskowych służących ochronie ptaków i ich siedlisk;

e) należy pozostawić 5-10% powierzchni działki  nieskoszonej,  przy czym w każdym 

roku powinno to dotyczyć innej powierzchni;

f) należy usunąć lub złożyć w stogi ściętą biomasę w terminie do 2 tygodni po pokosie, 

w  uzasadnionych  przypadkach  w  dłuższym  terminie,  niezwłocznie  po  ustaniu 

przyczyny zwłoki czynność należy wykonać;

g) nie  należy kosić  okrężnie  od zewnątrz  do środka koszonej  powierzchni,  dotyczy 

wszystkich gruntów rolnych;

h) nie  należy  stosować  zabiegów  pielęgnacyjnych  i  agrotechnicznych,  poza 

koszeniem, od 1 kwietnia do 1 sierpnia;

i) wypas należy rozpocząć od 1 maja zakończyć do 15 października,  konie i  owce 

mogą być  wypasane  przez cały  rok;  obsada zwierząt  nie  może przekroczyć  0,5 

DJP/ha i obciążenie pastwiska nie może przekroczyć 10 DJP/ha;

j) niedojady mogą być wykaszane między 1 sierpnia a 30 września;

k) nie należy wzbogacać runi poprzez podsiew z wyjątkiem podsiewania gatunkami 

roślin rodzimych, występujących w Obszarze, pożądanych dla wzbogacenia siedlisk 

przyrodniczych;

l) nie należy niwelować terenu, prowadząc do zaniku mikrorzeźby terenu w postaci 

zróżnicowania na mikro dolinki  i  mikro wyniesienia, rzeźba terenu musi pozostać 

bez  zmian;  dopuszczalne  jest  wyrównanie  terenu  poprzez  usuwanie  elementów 

utrudniających koszenie łąk, ale tylko jako elementy punktowe takie jak np.: pniaki, 

kretowiska, elementy obce dla siedliska;

m) dopuszczalne jest grodzenie pastwisk z zastosowaniem ogrodzeń w postaci palików 

i żerdzi drewnianych z pozostawieniem wolnej przestrzeni od dolnej żerdzi do ziemi 

w  granicach  co  najmniej  30  cm,  możliwe  jest  też  stosowanie  elektrycznych 

pastuchów;

n) dopuszczalne  jest  pozostawianie  niewykoszonych  fragmentów łąk,  które  w  roku 

koszenia  były  nadmiernie  nawilgotnione i  z  tego powodu trudne do wykoszenia, 

niezależnie jak duże będą to powierzchnie;

o) nie należy usuwać z łąk, miedz i przydroży zakrzaczeń i zadrzewień starszych niż 
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10 letnie, jednocześnie nie należy dopuszczać do zarastania łąk zakrzaczeniami, 

zadrzewianiami  i  ziołoroślami  (usuwanie  drzew i  krzewów  wymaga  zgody  służb 

ochrony przyrody ze względu na pozostałe formy ochrony przyrody);

p) pożądane jest tworzenie małych błotnistych miejsc wśród łąk jako miejsc żerowania 

ptaków wodno-błotnych o powierzchni 0,1-0,15 ha od 1 kwietnia do 30 października;

q) z  uwagi  na  tworzenie  korzystnych  siedlisk  dla  ptaków  szponiastych,  bociana 

białego, gęgawy, ptaków siewkowatych, sowy błotnej pozostawienie na koszonych 

łąkach od 2 do 10 stogów (beli) siana/ha do następnego sezonu, przy ponownym 

zbiorze stogi z poprzedniego roku usunąć;

r) należy eliminować  gatunki  roślin  uznanych za inwazyjne  lub obce florze polskiej 

(usuwanie drzew i krzewów wymaga uzgodnienia ze służbami ochrony przyrody).

Gospodarka leśna

 W lasach położonych w Obszarze korzystne jest nieprowadzenie gospodarki leśnej, poza 

cieciami wynikającymi z wymogów bezpieczeństwa i czynnej ochrony przyrody.

 Powierzchnia  gruntów będących w zarządzie  Lasów Państwowych  obejmuje  166,82 ha 

(dodatkowo zaproponowano powiększenie Obszaru obejmujące 15,64 ha). Powierzchnia ta 

to w 85% drzewostany  na siedliskach  wilgotnych,  łęgowych  i  bagiennych,  w 4% są to 

grunty leśne niezalesione (bez wskazań gospodarczych), w 7% są to nieużytki (bagna bez 

wskazań  gospodarczych)  i  w 4% łąki  (bez  wskazań  gospodarczych).  Realizacja  zadań 

przewidzianych  planami  urządzenia  lasu  (po  rezygnacji  z  ingerencji  w  drzewostany 

w Nadleśnictwie Szprotawa) sprowadza się do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na 

niewielkiej powierzchni z zachowaniem następujących zasad:

 w drzewostanach liściastych powyżej 100 lat, bez obcych domieszek nie prowadzić 

żadnych prac,

 pozostawiać drzewa liściaste zamierające i martwe do naturalnego rozpadu,

 w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW, CP, TW, TP) regulować składy gatunko

we poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie,

 melioracje i konserwacje cieków i rowów muszą podlegać ocenie oddziaływania na 

obszar Natura 2000;

 Korzystny jest proces naturalnej regeneracji lasów, w tym lasów łęgowych, nadrzecznych 

zarośli wierzbowych w Obszarze.

E.  Wskazanie  sprzyjających  ochronie  Obszaru  kierunków  rozwoju  społecznego, 
gospodarczego.
Sprzyjającymi ochronie Obszaru kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego są:

• turystyka zwłaszcza kwalifikowana, rekreacja i zajęcia edukacyjne,

• ekstensywna gospodarka rybacka na stawach karpiowych,
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• ekstensywna gospodarka łąkarska i pastwiskowa na trwałych użytkach zielonych i terenach 

gdzie odtworzenie użytków zielonych jest możliwe,

• wykorzystanie części Obszaru do retencjonowania wód i jako polder przeciwpowodziowy,

Wskazania dla działalności turystycznej, rekreacyjnej i zajęć edukacyjnych.
 Przemieszczanie się turystów po drogach publicznych i w obrębie istniejących zabudowań, 

w terenach zabudowanych oraz terenach proponowanych do wyłączenia z Obszaru koło 

Przemkowa i na łowisku komercyjnym nie stwarza zagrożenia dla celów ochrony Obszaru.

 W Obszarze nie stwarza zagrożenia poruszanie się po istniejących i użytkowanych drogach 

publicznych  oraz  drogami  położonymi  na  nieruchomościach,  szlakach  turystycznych, 

ścieżkach  dydaktycznych  i  edukacyjnych  i  trasach  wyznaczonych  przez  sprawującego 

nadzór  nad  Obszarem.  Wstęp  do  części  Obszaru  położonego  w  rezerwacie  przyrody 

„Stawy Przemkowskie” możliwy jest tylko po szlakach wyznaczonych przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a ruch pojazdów może odbywać się zgodnie 

z ograniczeniami związanymi z tą formą ochrony przyrody.

 Korzystne jest dodatkowe uregulowanie możliwości wstępu do rezerwatu przyrody przez 

turystów,  zwłaszcza  w  okresie  lęgów  (możliwość  regulacji  w  związku  z  gospodarką 

rybacką). Regulacja powinna polegać na poruszaniu się w grupach nie większych niż 15 

osób w okresie od 1 marca do 31 lipca. Poza tym okresem grupy mogą być dwukrotnie 

większe. Najkorzystniej, gdyby grupa mogła wejść na ten teren z osobą pełniącą funkcję 

przewodnika (osoba posiadająca wiedzę o Obszarze i przedmiotach ochrony).

 Istniejące  i  funkcjonujące  w obecnej  formie  łowisko  komercyjne  na Stawach  Wołowych 

(Gospodarczych) nie stwarza zagrożenia dla przedmiotów ochrony w Obszarze.

 W Obszarze mogą być tworzone nowe ścieżki edukacyjne i dydaktyczne oraz budowane 

wieże obserwacyjne, wiaty i ukrycia do fotografowania i obserwowania ptaków w miejscach 

wskazanych  na załączonej  do planu mapie.  Na terenie  rezerwatu  przyrody  wymaga to 

zgodny Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 Turystyka  i  rekreacja  w  formie  gospodarstw  agroturystycznych  z  prowadzeniem 

gastronomii,  usług  noclegowych  i  innych  usług  związanych  z  tą  branża  realizowana 

w obrębie zabudowy (Ostaszów, Łężce, Przemków) nie stwarza zagrożenia dla Obszaru.

 Myślistwo  powinno  się  koncentrować  na  redukowaniu  liczby  gatunków  zagrażających 

przedmiotom ochrony Obszaru. Sposób redukcji  powinien być ustalany z zarządzającym 

Obszarem. Niewskazane jest polowanie na ptaki w Obszarze i co najmniej w odległości do 

500 m od jego granicy.  Corocznie powinny być ustalane zasady jesiennych polowań na 

gęsi  (jako  potencjalne  odstępstwo  dla  polowań  w  pasie  500  m  od  granicy  Obszaru), 

z terminem zakończenia do 15 stycznia między zarządzającym Obszarem a dzierżawcami 

obwodów łowieckich.

98



Plan ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie 

3.3. Zachowanie integralności Obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000.

Obszar  jest  terenem  zwartym  niepodzielonym  żadnymi  formami  liniowymi  i  przestrzennymi. 

Ułatwia  to  planowanie  działań  i  zarządzanie  Obszarem.  Nie  ma  zagrożeń  dla  zachowania 

integralności  Obszaru.  Planowany remont dróg gminnych (uszlachetnienie nawierzchni)  między 

Gaworzycami i  Przemkowem (zapis w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

gmin: Przemków i Gaworzyce), jest proponowany do zmiany.

4. Wskazania do zmian w studiach lub planach zagospodarowania przestrzennego.

Poniższe wskazania dotyczą: 

1. studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  zwanego 

dalej studium;

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej planem.

Gmina Przemków. Wskazaniem do zmiany jest obszar proponowany do wyłączenia w okolicach 

Przemkowa  (tereny  wskazane  w  planie  do  wyłączenia  z  Obszaru).  Można  na  tym  terenie 

wprowadzić  nowe  funkcje  zagospodarowania  terenów.  Uwzględniono  to  w  dokumencie  planu 

we  wskazaniach  i  zaleceniach  do  zagospodarowania  przestrzennego.  Na  tych  terenach  jest 

możliwe  swobodne  zagospodarowanie  przestrzeni,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 

wskazań zawartych w planie,  z wyjątkiem linii  napowietrznych (np.:  energetycznych,  zwłaszcza 

z  usytuowaniem  przewodów  na  jednym  poziome),  które  są  bezpośrednim  zagrożeniem  dla 

bociana białego. Zalecana jest zabudowa niska zagrodowa lub rekreacyjna oraz niezagęszczanie 

zabudowy - działki budowlane o powierzchni minimalnej 0,10-0,15 ha. Warunkiem jest utylizacja 

ścieków i gospodarka odpadami uniemożliwiająca deponowanie na Obszarze.

Gmina Gaworzyce. Należy w studium zmienić zapis umożliwiający zalesianie łąk w Obszarze 

i przy jego granicy (łąki proponowane do włączenia do Obszaru), zgodnie ze wskazaniami planu 

ochrony.  Wskazano konieczność  zawarcia  w planie  zapisu o  zakazie  przekształcania  trwałych 

użytków zielonych  leżących  w Obszarze i  przy jego granicy na inne formy zagospodarowania 

w tym nie mogą być orane i zalesiane, z wyjątkiem dwóch działek w okolicach Koźlic. 

Sposób  gospodarowania  terenami  poza  Obszarem  określono  we  wskazaniach  do 

zagospodarowania  przestrzennego,  które powinny  być  uwzględnione  przy  zmianach  studiów 

i planów.
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Zestawienie wskazań do zmian w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego

Wskazanie do zmiany – 
proponowana zawartość zmienionego zapisu

Obecnie obowiązujący 
akt ustanawiający

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gmina 
Gaworzyce

Wyłączenie z zalesienia terenów leżących w Obszarze z wyjątkiem łąk w 
obrębie Koźlice położonych na działkach 1171 i  1173, które mogą być 
zalesione (zbiorowisko leśne zgodne z siedliskiem) w celu odtworzenia 
ciągłości  kompleksu  leśnego,  jak  również  poprawa  jakości  wód 
wpływających do obszaru (ciek Kłobka)

Uchwała Rady Gminy 
Gaworzyce 
Nr II/10/1998 
z dnia 14 listopada 1998 r.

Uzasadnienie Łąki  są  istotnym  siedliskiem  lęgowym  dla  ptaków  będących  przedmiotem  ochrony  w  Obszarze  
(derkacz,  rycyk,  czajka)  i  miejscem  żerowania  wielu  gatunków  (błotniak  stawowy,  siewka  złota,  
żuraw).  Łąki  koło  Koźlic  wcinają  się  klinem  między  dwa  niewielkie  kompleksy  leśne.  Środkiem 
przepływa  ciek  wpływający  do  Obszaru.  Zalesienie  na  trwałe  zapewniłoby  poprawę  warunków 
wodnych poprzez lepszą retencję wód i poprawę ich jakości. Obecny sposób użytkowania łąkowego  
jest też korzystny z uwagi na siedliska łąkowe, ale jest mniej optymalny dla jakości wód niż las.

Miasto i Gmina 
Przemków

Część Obszaru w okolicach Przemkowa (tereny wskazane w planie do 
wyłączenia  z  Obszaru).   Na  tych  terenach  jest  możliwe  swobodne 
zagospodarowanie  przestrzeni,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wskazań  zawartych  w  planie,  z  wyjątkiem  linii  napowietrznych  (np.: 
energetycznych),  które  są  bezpośrednim  zagrożeniem  dla  bociana 
białego. Zalecana jest zabudowa niska zagrodowa lub rekreacyjna oraz 
niezagęszczanie zabudowy -  działki  min. 0,10-0,15 ha. Warunkiem jest 
utylizacja ścieków i gospodarka odpadami uniemożliwiająca deponowanie 
odpadów w Obszarze 

Uchwała Rady Miejskiej 
w Przemkowie 
Nr XXXIII/192/98 
z dnia 18 czerwca 1998 r.

Uzasadnienie Tereny to mało cenne grunty porolne o niskiej bonitacji tylko z niewielkimi powierzchniami trwałych  
użytków zielonych. Nie stwierdzono tu istotnych siedlisk gatunków będących przedmiotem ochrony 
w Obszarze.  Teren położony  jest  między  zabudową miasta a wsiami  lub zabudową włączoną do  
miasta (dawane osady lub wsie).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina 
Gaworzyce

Użytkowanie  leśne  tylko  na  części  Obszaru  obecnie  zalesionej 
w  administracji  Lasów  Państwowych  (zgonie  ze  wskazaniami  do 
użytkowania  leśnego zawarte  w planie),  nowe lasy powstałe  w wyniku 
naturalnej  sukcesji  bez  zalesień  i  bez  użytkowania,  lokalizacja  osad 
leśnych poza Obszarem, drogi gminne w Obszarze łączące Gaworzyce 
i Przemków tylko jako lokalne o nawierzchni gruntowej

Uchwała Rady Gminy 
Gaworzyce 
Nr XVIII/164/2000 
z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uzasadnienie Łąki  są  istotnym  siedliskiem  lęgowym  dla  ptaków  będących  przedmiotem  ochrony  w  Obszarze  
(derkacz, rycyk, czajka) i miejscem żerowania wielu gatunków (błotniak stawowy, siewka złota, żuraw)  
i  ich  zalesianie  jest  niewskazane.  Sukcesja  w  części  obszaru  w  kierunku  leśnym  uzasadniona  
naturalnymi  procesami  zachodzącymi  w  dolinie  rzecznej  i  tworzeniem  siedlisk  dla  gatunków 
związanych z zadrzewieniami (kania ruda, bielik, dzięcioły również żuraw).Lokalizacja osad leśnych 
nie  znajduje  uzasadnienia  z  uwagi  na  nieleśny  typ  użytkowania  Obszaru.  Drogi  uszlachetnione  
zwiększą penetrację terenu przez ludzi, co może niekorzystnie wpłynąć na przedmioty ochrony.

Miasto i Gmina 
Przemków

Użytkowanie  leśne  tylko  na  części  Obszaru  obecnie  zalesionej 
w  administracji  Lasów  Państwowych  (zgonie  ze  wskazaniami  do 
użytkowania  leśnego zawarte  w planie),  nowe lasy powstałe  w wyniku 
naturalnej  sukcesji  bez  zalesień  i  bez  użytkowania,  rezygnacja 
z lokalizacji osad leśnych, drogi gminne w Obszarze łączące Gaworzyce 
i Przemków tylko jako lokalne o nawierzchni gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej 
w Przemkowie 
Nr IV/28/99 
z dnia 15 marca 1999 r.

Uzasadnienie Łąki  są  istotnym  siedliskiem  lęgowym  dla  ptaków  będących  przedmiotem  ochrony  w  Obszarze  
(derkacz, rycyk, czajka) i miejscem żerowania wielu gatunków (błotniak stawowy, siewka złota, żuraw)  
i  ich  zalesianie  jest  niewskazane.  Sukcesja  w  części  obszaru  w  kierunku  leśnym  uzasadniona  
naturalnymi  procesami  zachodzącymi  w  dolinie  rzecznej  i  tworzeniem  siedlisk  dla  gatunków 
związanych z zadrzewieniami (kania ruda, bielik, dzięcioły również żuraw).Lokalizacja osad leśnych 
nie  znajduje  uzasadnienia  z  uwagi  na  nieleśny  typ  użytkowania  Obszaru.  Drogi  uszlachetnione  
zwiększą penetrację terenu przez ludzi, co może niekorzystnie wpłynąć na przedmioty ochrony.
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4.1. Wskazania dla zagospodarowania przestrzennego Obszaru i jego otoczenia.

 Należy utrzymać dotychczasowe kierunki zagospodarowania przestrzennego po wniesieniu 

zawartych powyżej wskazań do zmian studiów i planów. 

 Niekorzystne jest lokalizowanie w graniach Obszaru instalacji  napowietrznych mogących 

powodować  kolizję  z  ptakami,  zwłaszcza  linii  energetycznych  o  poziomym  układzie 

przewodów.

 Remont, rozbudowa i modernizacja istniejących: zabudowań, dróg, urządzeń komunalnych 

w  obrębie  jednostek  osadniczych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003  roku 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 

z pózn.  zm.);  terenów,  które w obowiązujących w dniu wejścia w życie  rozporządzenia 

miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  lub  uchwalonych  studiach 

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  takie  warunki 

zabudowy przewidują, nie stwarza zagrożenia dla Obszaru (z uwzględnieniem wskazań do 

zmiany studiów i planów).

 Trwałe użytki zielone (TUZ) leżące w dolinach cieków wpływających do Obszaru w strefie 

wrażliwej  na  zalania  lub  podtopienia  nie  powinny  być  zamieniane  na  grunty  orne, 

zabudowywane,  lub  użytkowane  w  sposób  powodujący  szkody  z  powodu  podtopienia 

i  powodzi inne niż podtopienie i  zalanie TUZ lub lasów łęgowych,  lub innych naturalnie 

wykształconych  zbiorowisk  roślinnych  w  tego  typu  uwarunkowaniach  siedliskowych. 

Dotyczy  to  cieków  w  zlewni  Szprotawy.  Inny  sposób  zagospodarowania  może  być 

potencjalnie  znaczącym oddziaływaniem na przedmioty ochrony w Obszarze z powodu 

pogorszenia jakości i ilości wód zasilających Obszar.

 W bezpośrednim otoczeniu Obszaru i strefie co najmniej 3 km od granicy nie powinny być 

lokalizowane intensywne formy gospodarki rolnej (np.: przemysłowe fermy chowu i hodowli 

zwierząt  w  tym  futerkowych,  monokulturowe  uprawy  wielkopowierzchniowe  związane 

z  intensywną  chemizacją  rolnictwa,  intensywne  uprawy  warzyw,  uprawy  GMO,  uprawy 

roślin  obcego  pochodzenia  uznane  w  Polsce  za  inwazyjne).  Z  powodu  możliwości 

pogorszenia  w  znacznym  stopniu  jakości  wód  wpływających  do  Obszaru,  jak  również 

z  powodu  zwiększonego  zapotrzebowania  na  wodę  do  produkcji  w  tym  transpirację 

(zmniejszenie  dostępności  wód  dla  Obszaru),  oraz  możliwe  skażenie  terenu  Obszaru 

gatunkami  inwazyjnymi,  obcymi  genetycznie  i  geograficznie  może  być  potencjalnym 

znaczącym oddziaływaniem na przedmioty ochrony w Obszarze z powodu zagrożenia dla 

siedlisk gatunków.

 W bezpośrednim otoczeniu Obszaru i strefie co najmniej 0,5 km od granicy nie powinno się 

lokalizować  intensywnej  zabudowy  mieszkaniowej,  zakładów przemysłowych,  prowadzić 

wydobycia  kopalin  lub  lokalizować  innych  form  aktywności  gospodarczej  mogących 

stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego. Nie dotyczy terenu miasta Przemkowa, 

miejscowości Gaworzyce i pozostałych istniejących jednostek osadniczych.
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 W bezpośrednim otoczeniu Obszaru i w strefie co najmniej  2 km od granicy nie należy 

lokalizować  obiektów  i  budowli  utrudniających  przelot  ptakom  (np.:  wysokie  budowle, 

wiatraki, linie napowietrzne wysokiego napięcia).

 Niepożądane  jest  uproszczenie  krajobrazu  prowadzące  do  zaniku  miedz,  zadrzewień 

śródpolnych, mozaikowego układu upraw rolnych. Dlatego niekorzystne jest prowadzenie 

scaleń gruntów w strefie do 3 km od granic Obszaru.

5. Określenie działań ochronnych.

5.1. Jednostki odpowiedzialne za Obszar i ich obowiązki

Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska nadzorują i koordynują funkcjonowanie Obszaru. Dla 

części dolnośląskiej jest to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dla części 

lubuskiej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków 

nadzorującego należy między innymi sporządzenie projektu planu ochrony. Plan jest ustanawiany, 

w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska. Plan może być zmieniony, jeżeli wynika to 

z  potrzeby  ochrony  gatunków ptaków i  ich  siedlisk,  dla  których  ochrony  wyznaczono  Obszar. 

Sprawujący nadzór nad Obszarem są zobowiązani do sporządzenia i przekazania Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska co 3 lata oceny realizacji ochrony Obszaru. 

Generalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  nadzoruje  funkcjonowanie  Obszaru  poprzez 

prowadzenie ewidencji danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie ich ochrony.

Nadzór nad funkcjonowaniem obszarów polega na:

 wydawaniu zaleceń i wytycznych w zakresie ochrony i funkcjonowania obszaru;

 określaniu zakresu i żądaniu informacji dotyczących ochrony i funkcjonowania obszaru;

 kontroli realizacji ustaleń planu ochrony obszaru.

Na  terenach  zarządzanych  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe, 

a  znajdujących  się  w  Obszarze,  zadania  z  zakresu  ochrony  przyrody  wykonują  samodzielnie 

nadleśniczowie,  zgodnie  z  ustaleniami  planu  ochrony.  Ustalenia  muszą  być  uwzględnione 

w planach  urządzania  lasu.  W części  lubuskiej  dotyczy  to  Nadleśnictwa  Szprotawa,  w części 

dolnośląskiej Nadleśnictw Przemków i Głogów. 

Wszyscy  użytkownicy  Obszaru,  zgodnie  z  art.  33  ustawy  o  ochronie  przyrody,  nie  mogą 

podejmować  działań  mogących,  osobno  lub  w  połączeniu  z  innymi  działaniami,  znacząco 

negatywnie  oddziaływać  na cele  ochrony Obszaru  (ustawa przewiduje  odstępstwa od zakazu, 

umożliwiające  realizację  niektórych  działań  po  spełnieniu  określonych  wymagań). Jeżeli  takie 

działania  zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia (art.34 w/w ustawy) lub decyzji (art.35a w/w 

ustawy),  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  nakaże  ich  natychmiastowe  wstrzymanie 
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i  podjęcie w wyznaczonym terminie  niezbędnych czynności  w celu przywrócenia poprzedniego 

stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków. Dotyczy to również działań 

niezgodnych z ustaleniami planu ochrony.

Dodatkowo  obowiązują  zakazy  i  obowiązki  wprowadzone  dla  innych  form  ochrony  przyrody 

położnych  w  Obszarze:  rezerwat  przyrody  „Stawy  Przemkowskie”,  użytek  ekologiczny 

„Przemkowskie  Bagno”,  Przemkowski  Park  Krajobrazowy,  Obszar  Chronionego  Krajobrazu 

„31 - Dolina Szprotawki”.

W Obszarze nie podlega ograniczeniu  działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów 

służących  bezpieczeństwu  przeciwpowodziowemu  oraz  działalność  gospodarcza,  rolna,  leśna, 

łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele 

ochrony Obszaru.  Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wprowadzonych przez inne formy 

ochrony przyrody, które nadal obowiązują. 

Jeżeli  działalność  gospodarcza,  rolna,  leśna,  łowiecka  lub  rybacka  wymaga  dostosowania  do 

wymogów  ochrony  Obszaru,  na  którym  nie  mają  zastosowania  programy  wsparcia  z  tytułu 

obniżenia  dochodowości,  regionalny  dyrektor  ochrony  środowiska  może  zawrzeć  umowę 

z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, 

która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy 

rozliczenia  należności  za  wykonane  czynności,  a  także  wartość  rekompensaty  za  utracone 

dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń.

5.2. Plan działań ochronnych.

Działania  to  najważniejsze  przedsięwzięcia  i  aktywność  konieczna  do  tworzenia  warunków 

w  Obszarze,  poprzez  które  zostanie  osiągnięty  właściwy  stan  ochrony  przedmiotów  ochrony. 

Realizowane są w określonym czasie, a za ich realizację powinien odpowiadać określony podmiot. 

Cechą działania jest dosyć precyzyjnie określony podmiot, który może je wykonać. Postępy przy 

realizacji  działań,  ocena  efektów  powinny  być  monitorowane.  Zaplanowano  działania,  które 

w zdecydowanej  większości  będą  mogły  być  zrealizowane  na terenie  Obszaru.  Środki  na ich 

realizację mogą pochodzić z różnych źródeł,  między innymi pozyskane na realizację projektów 

przez  organizacje  pozarządowe  na  zasadzie  współpracy  z  partnerem  odpowiedzialnym  za 

działanie  oraz  innymi  zainteresowanymi.  W  ten  sposób  zostało,  na  terenie  Obszaru, 

zrealizowanych  dotychczas  wiele  działań  ochronnych.  Należy  zauważyć,  że  realizacja  planu 

ochrony to zespół wielu działań realizowanych przez szereg podmiotów.

103



Plan ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie 

Działania  ochronne dla utrzymania  lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów  
ochrony Obszaru.

Z uwagi  na  realizację  działań  na terenie  dwóch województw  w uwagach  wprowadzono  oznaczenie,  gdzie  dane  działanie  będzie  
realizowane: D – województwo dolnośląskie, L – województwo lubuskie. 
Zastosowane w tekście skróty: ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych, DZPK – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Nr Rodzaj działania ochronnego
Podmiot 

odpowiedzialny/
podmiot 

współpracujący

Czas 
realizacji Uwagi

Działania na stawach

Działania w ramach gospodarki rybackiej

1. Prowadzenie j tradycyjnej ekstensywnej 
gospodarki rybackiej na stawach karpiowych 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w planie 
ochrony

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem + ANR

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D
Lokalizacja: teren rezerwatu przyrody 
„Stawy Przemkowskie”
Ochrona siedlisk: gatunki związane 
z siedliskami na stawach rybnych 
między innymi: bąk, bączek, łabędź 
krzykliwy, błotniak stawowy, bielik, 
kanie, zielonka, rybitwy, perkozek, 
perkozy, łabędź niemy, gęgawa, 
krakwa, cyraneczka, krzyżówka, 
cyranka, płaskonos, głowienka, 
czernica, wodnik, łyska, mewy, 
siewkowate, brzęczka, wąsatka

2. Utworzenie wysp na stawach: Lubuski, 
Łąkowy, Duży, Serce, Śląski Nowy, w ramach 
ich utrzymania do celów rybackich, w kształcie 
lagun o zróżnicowanej głębokości, 
maksymalnie do 0,25 metra
wymiary wyspy ok.1000 m2 bez powierzchni 
laguny, co najmniej jedna wyspa na każdym 
stawie, lokalizacja ustalana przed 
rozpoczęciem robót z udziałem ornitologa 
i użytkownika stawów (uwzględnienie 
zmiennych warunków siedliskowych 
i wymogów gospodarki rybackiej)

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2031, 
budowa 
uzależniona od 
cyklu 
produkcyjnego i 
możliwości 
wykonania 
użytkownika 
stawów

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na działkach: 1219, 1220, 
1222, 1225/2, 1228/1, 1223.
Ochrona siedlisk: podgorzałka, mewa 
czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa 
białowąsa, perkozek, perkoz 
rdzawoszyi, zausznik, gęgawa, krakwa, 
cyraneczka, krzyżówka, cyranka, 
płaskonos, głowienka, czernica, czajka, 
kszyk, mewa mała, śmieszka, rybitwa 
białoskrzydła, 

3. Utrzymywanie na co najmniej 1 stawie, co roku 
innym, minimalnego piętrzenia, tak aby 
odsłoniło się muliste dno, nie doprowadzając 
do jego całkowitego wyschnięcia od 1 lipca do 
końca przelotów (30 listopada), ustalany 
corocznie z udziałem ornitologa 
(uwzględnienie zmiennych warunków 
siedliskowych i wymogów gospodarki 
rybackiej). Powierzchnia odsłoniętego dna 
(łącznie z płytkimi wodami) nie mniejsza niż 20 
ha.

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2031
co roku

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na działkach: 1237/8
1285, 1286, 1253, 1283, 1282, 1238/4 
(część działki o powierzchni ok. 46 ha),
356, 138/2, 140, 1230, 1233/1, 1233/2, 
1234/2, 136, 137, 1236/2, 1236/3, 
1236/1, 1281, 1227/1, 1227/2, 1219 
(część działki o powierzchni ok. 44 ha), 
1220, 1222, 1223, 1225/2, 1228/1, 
1303, 1280, 1228/2, 1235, 1232.
Ochrona siedlisk: łęczak, batalion, 
siewka złota, rycyk, kulik wielki, czajka, 
kszyk, krwawodziób, 

4. Utrzymywanie populacji lęgowej kormorana 
czarnego na poziomie nieprzekraczającym 15 
par poprzez utrudnienia w zakładaniu gniazd 
(wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo 
od zakazów na obszarze rezerwatu przyrody)

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2031 Obszar realizacji: D
lokalizacja: teren stawów rybnych
Utrzymanie ekstensywnej gospodarki 
rybackiej warunkującej ochronę siedlisk 
ptaków związanych z użytkowanymi 
stawami rybnymi

Działania ochronny czynnej

5. Wykaszanie trzciny w okresie od 1 stycznia do 
1 marca na wyspach (20% każdego roku) na 
stawach: Brzozowy, Łąkowy, Serce, Śląski 
Nowy

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2031 
co roku

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na działkach: 1222, 1225/2, 
1227/1, 1228/1.
Ochrona siedlisk: podgorzałka, 
śmieszka

6. Wykaszanie trzcinowisk w okresie od 
1 stycznia do końca lutego na stawach: 
Brzozowy, Łąkowy, Serce, Śląski Nowy, Duży, 
tak aby powstawała co najmniej jedna 
wykoszona powierzchnia 100-200 m2 

corocznie w tym samym miejscu na każdym 
stawie, lokalizacji ustalana raz na trzy lata

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2031 
co roku

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na działkach: 1222, 1225/2, 
1227/1, 1228/1, 1223.
Ochrona siedlisk: rybitwa czarna, 
śmieszka, 

7. Utworzenie pływających wysp o powierzchni Użytkownik stawów / Do 2031 Obszar realizacji: D
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około 100 m2 na stawach: Bolesław, Lubuski, 
Łąkowy, Serce, Brzozowy, co najmniej jedna 
wyspa na każdym stawie

sprawujący nadzór nad 
Obszarem

co dwa-trzy 
lata

Lokalizacja na działkach: 1230, 1220, 
1222, 1219, 1225/2, 1227/1.
Ochrona siedlisk: rybitwa rzeczna, 
rybitwa czarna, śmieszka 

8. Usuwanie 100% drzew i krzewów od 
1 listopada do końca lutego z wysp na 
stawach: Ostaszowskim, Adelin (wymaga 
zezwolenia i uzyskania zgody regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska - rezerwat 
przyrody)

Użytkownik stawów / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2031
co trzy lata

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na działkach: 140, 1235.
Ochrona siedlisk: podgorzałka, rybitwa 
rzeczna

Działania związane z łąkami i terenami otwartymi

Działania w ramach gospodarki rolnej

9. Użytkowanie ekstensywne łąk zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w planie ochrony 
z zastosowaniem metodyki PROW 2007-2013 
program rolnośrodowiskowym pakiet 5 lub 3 
(realizacja tego działania oparta jest na 
dobrowolnej zgodzie na jego realizację przez 
użytkownika)

Użytkownicy łąk, 
DZPK / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D, L 
lokalizacja na działkach: istniejące 
trwałe użytki zielone (wykaz w 
załączniku 10.5.2) plus możliwe do 
odtworzenia łąki i pastwiska na terenie 
użytku ekologicznego (działki lub ich 
części: 354/1, 354/2, 354/3, 354/5; 
354/6, 354/7, 1209) i Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (działka lub jej 
część: 730) łącznie nie mniej niż 500 
ha. Z uwagi na trudne i bardzo zmienne 
warunki użytkowania ilość 
użytkowanych łąk powinna być ustalana 
z użytkownikiem przed rozpoczęciem 
ich użytkowania.
Ochrona siedlisk: bocian biały, błotniak 
łąkowy, błotniak zbożowy, derkacz, 
sowa błotna, gąsiorek, gęś zbożowa, 
czajka, kszyk, rycyk, kulik wielki, 
krwawodziób, śmieszka, dudek, 
świerszczak

Działania ochronny czynnej

10. Na zwartych trzcinowiskach na polderze I, II, 
III i IV, należy w okresie od stycznia do końca 
lutego, wykaszać płaty trzcin o powierzchni 
około 1 ha, 5-10 płatów 

DZPK / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

Do 2031
co roku

Obszar realizacji: D, L polder I, II, III, IV
461, 730, 916/1, 1209, 354/1, 354/2, 
354/4, 354/6
Ochrona siedlisk: cyranka, wąsatka

11. W trzcinowiskach na użytku ekologicznym, 
wykaszać co najmniej 3-4 płaty (na każdym 
polderze) roślinności o powierzchni od 5000 
do 10000 m2 każdy, z pozostawieniem 
biomasy na wałkach, termin koszenia od 
stycznia do końca lutego

DZPK / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

Do 2031
co roku

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na części działek: 354/1, 
354/2, 354/4, 354/6, 1209
Ochrona siedlisk: krwawodziób, czajka, 
cyraneczka

Działania z zakresu gospodarowania wodami

12. Utrzymanie stabilnych wód gruntowych od 
1 marca do 1 sierpnia na użytku ekologicznym 
poprzez piętrzenie na urządzeniach 
hydrotechnicznych: przegroda piętrząca na 
polderze I przy Kanale Północnym wysokość 
piętrzenia 128,30 cm, 2 przepusty w drodze 
między polderem I i II wysokość piętrzenia 
128,60 cm – napełnianie rowów z 
doprowadzalnika do przepompowni

DZPK + zarządca 
wodami22/ sprawujący 
nadzór nad Obszarem

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D
Lokalizacja na części działek: 354/1, 
354/4.
Ochrona siedlisk: bąk, bączek, czapla 
biała, łabędź krzykliwy, cietrzew, 
błotniak łąkowy, błotniak stawowy, 
zielonka, kropiatka, żuraw, łęczak, 
batalion, siewka złota, sowa błotna, 
łabędź niemy, gęgawa, świstun, krakwa, 
cyraneczka, krzyżówka, rożeniec, 
cyranka, płaskonos, głowienka, wodnik, 
łyska, czajka, kszyk, rycyk, kulik wielki, 
krwawodziób, rybitwa białoskrzydła, 
świerszczak, brzęczka, wąsatka

13. Przywrócenie naturalnych wylewów 
wezbraniowych na polderach I, II, III i IV 
połączone ze zmniejszeniem zagrożenia 
powodziowego w zlewni Szprotawy (polder 
przeciwpowodziowy)

Zarządca wodami/ 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2020 Obszar realizacji: D, L 
Lokalizacja polder I, II, III i IV (działki 
461, 730, 916/1, 1209, 354/1, 354/2, 
354/4, 354/5; 354/6, 354/7 z możliwą 
korektą wynikającą z projektu)
Ochrona siedlisk: bąk, czapla biała, 
cietrzew, żuraw, dzięcioły, kanie, bielik, 
trzmielojad

22 Organ sprawujący nadzór lub zarządzający wodami, urządzeniami hydrotechnicznymi i melioracjami
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Działania w lasach i zadrzewieniach

Działania w ramach gospodarki leśnej

14. Pozostawienie lasów w Obszarze do 
naturalnej sukcesji

Nadleśnictwa 
Przemków 
i Szprotawa / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D, L 
Lokalizacja Nadleśnictwo Przemków 
obręb Przemków oddziały: 212, 213, 
214, 215, 216 i Nadleśnictwo Szprotawa
Ochrona siedlisk: bocian czarny, bielik, 
kanie, trzmielojad, dzięcioły, gągoł, 
dudek

Działania w celu odtworzenia w obszarze siedlisk gatunków

15. Pozostawienie do naturalnej sukcesji (obecnie 
w kierunku lasów łęgowych, ziołorośli, 
trzcinowisk) tereny polderu IV z wyłączeniem 
terenów wrzosowiska i gdzie jest możliwość 
odtworzenia gospodarki rolnej – ekstensywna 
gospodarka łąkowa, pastwiskowa

Sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D, L 
Lokalizacja na części działek: 461, 
916/1, 1209
Ochrona siedlisk: czapla biała, bocian 
czarny, dzięcioły, kanie, trzmielojad, 
żuraw, bielik, gągoł, dudek, świerszczak

Działania dla całego Obszaru

Działania ochronny czynnej

16. Redukcja populacje gatunków 
oddziaływujących negatywnie na populacje 
ptaków (dzik, lis, jenot, norka amerykańska) 
w Obszarze 

Polski Związek 
Łowiecki / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D, L
Lokalizacja: cały obszar
Ochrona siedlisk: wszystkie gatunki 
zakładające lęgi poza koronami drzew

Działania pożądane dla zrównoważonego rozwoju obszaru

17. Budowa wieży obserwacyjnej przy stawie 
Śląskim Nowym, Rola, drodze dębowej

DZPK / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

2012-2020 Obszar realizacji: D
Działanie ma znaczenie dla akceptacji 
społecznej Obszaru i zrównoważonej 
turystyki

18. Budowa wiaty i ukrycia do obserwacji 
i fotografowania ptaków przy stawach 
Łąkowym, Brzozowym, Ostaszowskim, 
Olchowym i przy drogach na użytku 
ekologicznym

DZPK / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

2012-2018 Obszar realizacji: D
Działanie ma znaczenie dla akceptacji 
społecznej Obszaru i zrównoważonej 
turystyki

19. Wytyczenie ścieżki turystycznej i edukacyjnej 
od przepompowni do mostu na Kanale 
Północnym i drogą dębową do miejscowości 
Krępa

DZPK / sprawujący 
nadzór nad Obszarem

2012-2015 Obszar realizacji: D
Działanie ma znaczenie dla akceptacji 
społecznej Obszaru i zrównoważonej 
turystyki

20. Korekta granic obszaru do granic działek 
ewidencyjnych w celu ułatwienia zarządzania 
obszarem i terenami przyległymi – planowanie 
przestrzenne, 

Minister Środowiska/ 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2012 Obszar realizacji: D, L
Lokalizacja: cały Obszar 
skorygowanie przebiegu granic Obszaru 

21. Wyłączenie z Obszaru terenów wskazanych 
w planie – okolice Przemkowa

Minister Środowiska/ 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2012 Obszar realizacji: D
Lokalizacja: na południe od Obszaru
Poprawa struktury obszaru 

Działania związane z monitoringiem

22. Realizacja programu monitorowania Sprawujący nadzór nad 
Obszarem 

Do 2031 Obszar realizacji: D, L 
Lokalizacja: zgodnie z programem 
monitorowania

Działania potrzebne dla poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych

23. Powiększenie terenu Obszaru o wskazane 
w planie obszary

Minister Środowiska/ 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Do 2012 Obszar realizacji: D
Lokalizacja: na południe i wschód od 
Obszaru
Poprawa struktury obszaru 
Ochrona siedlisk: derkacz, żuraw, 
siewka złota,

Pożądane działania dla terenów proponowanych do włączenia do Obszaru (działanie fakultatywne)

24. Użytkowanie łąk (TUZ) zgodnie z wymogami 
programu rolnośrodowiskowego pakiet 4.

Użytkownicy łąk / 
sprawujący nadzór nad 
Obszarem

Działanie 
stałe

Obszar realizacji: D
Lokalizacja: na południe i wschód od 
Obszaru
Ochrona siedlisk: bocian biały, błotniak 
łąkowy, błotniak zbożowy, derkacz, 
sowa błotna, gąsiorek, gęś zbożowa, 
czajka, kszyk, rycyk, kulik wielki, 
krwawodziób, śmieszka, dudek, 
świerszczak
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Oprócz wyżej wymienionych działań, dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony Obszaru, konieczne jest stosowanie wskazań dla różnych form użytkowania 

terenu.

6. Aktualizacja Standardowego Formularza Danych Obszaru

Standardowy Formularz Danych uległ zmianie z uwagi na zebrane w trakcie opracowania planu 

informacje  i  dane.  Zaktualizowano listę  ptaków z Załącznika  I  Dyrektywy  „ptasiej”.  Naniesiono 

powierzchnię Obszaru zgodnie z ewidencją gruntów po korekcie przebiegu granic po działkach 

ewidencyjnych. W konsekwencji zmieniły się też inne powiązane powierzchnie, które uwzględniono 

w formularzu. Zaktualizowano spis gatunków z załącznika I i II Dyrektywy „ptasiej”. Zaktualizowany 

formularz stanowi załącznik nr 10.2 do planu.

7. Propozycja korekty granic Obszaru

Przeanalizowano  przebieg  granic  Obszaru  i  dokonano  korekty  polegającej  na  dostosowaniu 

granicy do działek ewidencyjnych. Korekta ta jest konieczna ze względu na dostosowanie granic 

do ewidencji gruntów i planów miejscowych. Nie stwarza ona zagrożenia dla ptaków chronionych 

w Obszarze i nie ma wpływu na właściwy stan ochrony ich siedlisk. Treść planu ochrony przy 

uwzględnieniu korekty granic nie ulegnie zmianie.

Podczas prac nad planem ustalono, że część Obszaru nie ma cech kwalifikujących do pozostania 

w Obszarze. Proponuje się wyłączyć z Obszaru teren w okolicach Przemkowa. Nie stwierdzono na 

tych  terenach  istotnych  i  godnych  uwagi  siedlisk  i  gatunków  ptaków,  dla  których  ochrony 

ustanowiono  Obszar.  Teren  to  mozaika  gruntów  ornych,  odłogów,  nieużytków  z  niewielkim 

udziałem  trwałych  użytków  zielonych  i  terenów  zabudowanych.  Zestawienie  gruntów 

proponowanych do wyłączenia z ich graficznym przedstawieniem zawarto w załączniku nr 10.3 do 

planu. Po wyłączeniu w/w terenów treść planu ochrony nie ulegnie zmianie.

Analizą i obserwacjami objęto tereny przyległe do Obszaru. W wyniku tych działań ustalono, że 

cześć terenów przyległych cechuje się walorami pozwalającymi na zaproponowanie powiększenia 

Obszaru, poprawi to strukturę Obszaru i powiązanie z przyległymi obszarami takimi jak PLB02005 

Bory Dolnośląskie, PLB020008 Łęgi Odrzańskie, a także PLB020001 Dolina Baryczy. Pierwszy 

obszar to tereny łąkowe między użytkiem ekologicznym a Szprotawą oraz łąki położone w dolinie 

Szprotawy  na  lewym  brzegu  (po  drugiej  stronie  rzeki).  Na  tym  odcinku  Szprotawa  płynie 

w  sztucznie  utworzonym  korycie  powyżej  terenu.  Wynika  to  z  potrzeby  piętrzenia  wody  do 

napełniania  stawów  rybnych  (Stawy  Przemkowskie).  Łąki  dzięki  temu są  wilgotne,  porośnięte 

mozaiką traw i szuwarów. Gromadzi się tam na żer i lęgi sporo gatunków ptaków wymienionych 

w Załącznikach I  i  II  Dyrektywy  „ptasiej”  (siewka  złota,  błotniak  zbożowy,  czapla biała,  łabędź 

krzykliwy, rycyk, kulik wielki, krwawodziób, bekas, czajka) jak również są dosyć istotnym miejscem 

lęgowym derkacza. Włączenie fragmentu między użytkiem ekologicznym a Szprotawą jest bardzo 
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pożądany,  gdyż  obecnie  poprawi  to  znacznie  funkcjonowanie  Obszaru.  Został  bardzo  dobrze 

rozpoznany i nie wymaga korekty planu (poza zamianami dotyczącymi danych powierzchniowych). 

Teren na lewym brzegu Szprotawy poprawi funkcje korytarza ekologicznego z PLB02005. Drugi 

obszar  obejmuje  łąki  w  górnych  odcinkach  cieków  wpływających  do  Obszaru  od  wschodu. 

Większość to łąki  wilgotne o podobnych  cechach jak opisane wcześniej,  z  tym że dodatkowo 

z  uwagi  na  mozaikę  z  łęgami  i  olszynami  stanowią  istotne  lęgowisko  żurawia.  Propozycja 

włączenia tych terenów wynika ze znaczenia dla przedmiotów ochrony w Obszarze i zachowania 

siedlisk gatunków w korytarzu ekologicznym w kierunku doliny Odry i Baryczy. Istotne jest też, że 

dzięki temu w znacznej mierze ułatwione będzie zachowanie właściwego stanu ochrony siedlisk 

gatunków  ptaków  w  całym  Obszarze.  Obszary  te  są  miejscami  wrażliwymi  na  poziom  wód 

gruntowych i ulegają miejscowym podtopieniom, gdy utrzymuje się odpowiedni do ochrony siedlisk 

poziom wód na terenie Obszaru. Ma to szczególne znaczenie, gdy łąki są zamieniane w grunty 

orne. Obecnie większość łąk jest w programie rolnośrodowiskowym i rolnicy nie wnoszą sprzeciwu, 

aby  je  włączyć  do  Obszaru.  Powiększenie  Obszaru  jest  korzystne  dla  utrzymania  właściwego 

stanu  ochrony  siedlisk  ptaków  na  terenie  Obszaru.  Propozycja  powiększenia  zawarta  jest 

w  postaci  graficznej  i  zestawienia  powierzchni  (załącznik  nr  10.5.9  do  planu). Propozycje 

powiększenia omówiono z gminami Przemków, Radwanice i Gaworzyce. Samorządy przychyliły 

się do propozycji i je wstępnie zaakceptowały. Pozytywna opinii była oparta na ocenie, iż w ich 

planach są to tereny użytkowane rolniczo i nie przewidują innych sposobów zagospodarowania. 

Nie omawiano zmian na sesjach Rad Gmin, ale z pracownikami urzędów gmin i władzami gmin. 

Włączenie  tego  terenu  do  Obszaru  wymaga  zmian  w  planie  ochrony  (dodatkowe  dane 

wprowadzone do planu w tym uzupełnienie informacji o przedmiotach ochrony). 

Opinie do zmiany granic zgłoszone przez nadleśnictwa:

 Nadleśnictwo  Głogów  pozytywnie  zaopiniowało  powiększenie  Obszaru  obejmujące 

11 drzewostanów stanowiących oderwane małe kompleksy, o łącznej powierzchni 6,92 ha. 

Są to drzewostany na siedliskach wilgotnych  i  bagiennych  w zdecydowanej  przewadze 

z olszą, w jednym przypadku jesionem i z sosną.

 Nadleśnictwo  Przemków  pozytywnie  zaopiniowało  powiększenie  Obszaru  obejmujące 

10 drzewostanów stanowiących oderwane małe kompleksy, o łącznej powierzchni 8,72 ha. 

Są to siedliska wilgotne i bagienne z panującą olszą.

8. Program monitorowania

Celem planu jest właściwy stan ochrony ptaków i ich siedlisk, przedmiotów ochrony w Obszarze. 

Ocena  stopnia  osiągania  celu  wymaga  okresowej  analizy  skuteczności  realizacji  działań 

ochronnych,  a  także  oceny  różnic  między  stanem  obecnym  populacji  ptaków  i  ich  siedlisk 

a stanem pożądanym, określonym we wskaźnikach właściwego stanu ich ochrony.  Służy temu 

odpowiednio zaplanowany system monitorowania.  Umożliwia  on oprócz oceny stanu osiągania 

celu  możliwość  reagowania,  gdy  zachodzą  procesy  niezamierzone  i  niepożądane.  Wyniki 
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monitoringu powinny być  podstawą do analiz  i  ocen,  a następnie  podjęcia  decyzji  o  sposobie 

dalszej  realizacji  działań  zawartych  w  planie.  Może  też  być  podstawą  do  podjęcia  decyzji 

o  potrzebie  aktualizacji  planu  ochrony,  gdy  wynik  monitoringu  wskaże  na  nieskuteczność 

dotychczasowych  działań  lub  potrzebę określenia  nowych  zadań.  Jedyną  przesłanką do takiej 

decyzji  jest  potrzeba ochrony gatunków ptaków,  przedmiotów ochrony w Obszarze,  której  nie 

zapewnia dotychczasowy plan. Wyniki monitoringu będą podstawą do sporządzania okresowego 

raportu o efektywności  wdrażania  planu ochrony.  W przyszłości  analiza raportów powinna być 

ważnym źródłem informacji  do planowania nowego okresu ochrony Obszaru. Monitoring oparty 

jest o stałe metody zbierania informacji. Przyjęto zasadę, że mają to być metody proste, ale dające 

obiektywny  obraz  rzeczywistości  i  przydatne  do  ocen  i  analiz.  Wykorzystano  dotychczasowe 

doświadczenia. Założono również, że w monitoringu można wykorzystać potencjał, jaki do tej pory 

był  zaangażowany w tym terenie w postaci wolontariuszy i organizacji  pozarządowych.  Metodę 

monitoringu ptaków przyjęto z opracowań:  „Monitoring  ptaków lęgowych.  Poradnik  metodyczny 

dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią” (Chylarecki i inni, 2009), „Monitoring ptaków 

wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny” (Sikora i inni, 2011).

8.1. Monitoring realizacji działań ochronnych

Monitoring  polega  na  zestawieniu  przewidzianych  do  realizacji  działań  ochronnych, 

zawartych w planie, z ich faktyczną realizacją. Zebrane informacje powinny być podstawą 

do oceny stopnia realizacji działań ochronnych, stopnia osiągania celu ochrony, analizy  

rozbieżności między oczekiwanymi skutkami realizacji  działań a faktycznie osiągniętymi 

oraz przyczyn  tych  rozbieżności.  Wyniki  analiz pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie 

Obszarem. Oceniane powinno być nie tylko wykonanie działań, ale też, jakie efekty dzięki  

temu osiągnięto. Przyjęto sześcioletni okres analizy monitorowania działań ochronnych, 

licząc od  2011  roku.  W tym celu  określono  wskaźniki  dla  głównych  grup działań,  nie 

określano wskaźników dla poszczególnych  działań,  gdyż  stwarzałoby to  problem z ich 

monitorowaniem i niepotrzebnie angażowało dużą ilość czasu. Ocenie podlegają efekty 

podejmowanych  działań,  a  nie  same  działania.  Ocena  będzie  przeprowadzana  na 

podstawie informacji własnych oraz sprawozdań instytucji  współpracujących, od których 

zazwyczaj będzie zależało podjęcie i wykonanie działania. Sprawozdania powinny opierać 

się na materiałach źródłowych i mieć formę oświadczenia (przekazywane jako dokument 

sygnowany  przez  osoby  mogące  reprezentować  dany  podmiot  jak  również  w  formie 

cyfrowej możliwej do przetworzenia). Sprawozdania powinny być przekazywane co roku 

do 31 marca za rok ubiegły. Odbiorcą sprawozdań powinien być sprawujący nadzór nad 

Obszarem. 
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Działanie 
monitorowane 

[nr]
Wskaźnik monitoringu Źródło informacji

Częstotliwość 
zbierania 
informacji

1 Wielkość produkcji końcowej rocznej łącznej 
organizmów wodnych [kg/ha lustra wody]

Sprawozdanie użytkownika stawów 
na podstawie dokumentów 
źródłowych z działalności 

gospodarczej

Co roku 
do 31 marca 

2 Ilość i wielkość wysp na stawach 
[lokalizacja, ilość i powierzchnia wysp w m2, rok 
wykonania]

Sprawozdanie użytkownika stawów Co roku 
do 31 marca 

3 Ilość i powierzchnia stawów z mulistym dnem 
w okresie od 1 lipca do 30 listopada (średnia 
dla całego okresu) [ha/miesiąc]

Sprawozdanie użytkownika stawów Co roku 
do 31 marca 

4 Uzyskane zezwolenia Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska na odstępstwa od 
zakazów na obszarze rezerwatu przyrody 
[ilość zezwoleń, zakres, sposób realizacji]

Dane własne RDOŚ, sprawozdanie 
użytkownika stawów z realizacji 
uzyskanych zezwoleń

Co roku 
do 31 marca

5, 6 Powierzchnia wykoszonych trzcinowisk
[data wykonania, lokalizacja, powierzchni w m2]

Sprawozdanie użytkownika stawów Co roku 
do 31 marca

7 Powierzchnia utworzonych wysp 
[data wykonania, lokalizacja, powierzchni w m2]

Sprawozdanie użytkownika stawów Co roku 
do 31 marca

8 Wydane zgody do zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów na terenie rezerwatu 
przyrody [ilość zezwoleń, zakres, sposób realizacji]

Dane własne RDOŚ, sprawozdanie 
użytkownika stawów z realizacji 
uzyskanych zezwoleń

Co roku 
do 31 marca

9, 24 Powierzchnia łąk, na których jest realizowane 
działanie [lokalizacja, rodzaj płatności (pakiet), 
powierzchnia w ha, okres realizacji]

Dane własne RDOŚ lub dane 
uzyskane z agencji płatniczej 
(ARiMR) na podstawie złożonych 
wniosków o płatność

Co roku 
do 30 czerwca 

10, 11 Powierzchnia wykoszonych trzcinowisk
[data wykonania, lokalizacja, powierzchni w m2]

Sprawozdanie DZPK Co roku 
do 31 marca

12 Wysokość piętrzenia odczytana na 
przegrodach piętrzących: 1 marca, 1 maja, 1 
lipca, 1 sierpnia [wysokość lustra wody w cm] 

Sprawozdanie DZPK lub zarządcy 
wodami

Co roku 
do 31 marca 
(za rok ubiegły)

13 Zaawansowanie realizacji projektu
[forma opisowa zaawansowania projektu]

Zarządca wodami Co roku 
do 31 marca 

14 Opis czynności realizowanych w oddziałach 
leśnych [data podjętej czynności, zakres, 
przyczyna podjęcia czynności]

Sprawozdanie Nadleśnictwa 
Przemków i Nadleśnictwa 
Szprotawa

Co roku 
do 31 marca 

15 Powierzchnia pozostawiona do naturalnej 
sukcesji [lokalizacja, ha]

Dane własne RDOŚ Co roku 
do 31 marca 

16 Podjęte działania 
[data, lokalizacja, rodzaj działań, efektywność]

Sprawozdanie kół łowieckich Co roku 
do 31 marca 

17, 18, 19 Zaawansowanie realizacji projektów
[forma opisowa zaawansowania projektów]

Sprawozdanie DZPK Co roku 
do 31 marca 

20, 21, 23 Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska Dane własne RDOŚ Co roku 
do 31 marca 

22 Ilość zebranych danych monitoringowych 
[% zebranych danych= ilość danych (źródeł danych) 
wynikających z monitoringu/ilość zebranych danych]

Dane własne RDOŚ Co roku 
do 31 maja 
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8.2. Monitoring stanu ptaków i ich siedlisk, przedmiotów ochrony

Monitoring  polega  na  zebraniu  aktualnych  danych  o  stanie  przedmiotów  ochrony,  kierunkach 

i tempach zmian zachodzących w ich populacjach i ich siedliskach. Zebrane dane są podstawą do 

oceny różnic między aktualnymi wskaźnikami stanu ochrony przedmiotów ochrony a wskaźnikami 

właściwego stanu ich ochrony.

Założenia monitoringu

Z uwagi na zwarty charakter Obszaru ocenie będzie podlegał głównie jeden parametr: liczebność 

gatunku  w  okresie  lęgów  lub  migracji.  Dane  z  monitoringu  zostaną  przekazane  podmiotowi 

sprawującemu  nadzór  nad  Obszarem.  Dane  wyjściowe  będą  porównywane  z  wynikami 

inwentaryzacji przeprowadzonymi na potrzeby tego planu i danymi historycznymi. Do monitoringu 

wybrano  gatunki,  których  zmiany  liczebności  powinny  być  dobrym  wskaźnikiem  zmian 

zachodzących  w danym typie  siedliska,  a  poprzez to wskazywać  na  możliwe zmiany  w innych 

gatunkach  preferujących  to  siedlisko.  Wybrano  gatunki  ptaków,  biorąc  pod  uwagę  to  aby 

wskazywały na stan siedlisk istotnych dla wszystkich pozostałych przedmiotów ochrony. Wzięto 

też  pod uwagę  czy  jest  to  gatunek  łatwy do obserwacji  terenowej  i  rozpoznania  przez  mniej  

zaawansowanych  ornitologów.  Założono  również,  że  monitorowanie  siedlisk  będzie  pośrednio 

realizowane  w  monitorowaniu  realizacji  działań  ochronnych.  Stan  populacji  będzie  świadczył 

o jakości siedlisk. Gdy wynik oceny i analizy wskażą, że zachodzą niekorzystne zmiany, wówczas  

należy przeprowadzić analizę przyczyn. 

Gatunki ptaków wybrane do monitoringu: 

 dla siedlisk leśnych i zadrzewień: bielik, dzięcioł średni, kania ruda;

 dla szuwarów wysokich na stawach: bąk, łabędź krzykliwy, błotniak stawowy;

 dla siedlisk szuwarów wysokich poza stawami: żuraw;

 dla siedlisk związanych z wyspami na stawach: podgorzałka, śmieszka;

 dla siedlisk związanych z ciekami: zimorodek;

 dla siedlisk z roślinnością wynurzoną na stawach: zausznik;

 dla siedlisk otwartych wód w okresie przelotów: gęś zbożowa, cyraneczka, głowienka;

 dla siedlisk wilgotnych łąk: kszyk, derkacz, bocian biały;

 dla bagnistych gruntów w okresie przelotów: rycyk, siewka złota, czajka.

Założono, że nie ma konieczności corocznego monitorowania wszystkich gatunków, gdyż Obszar 

jest dosyć stabilny, jeśli chodzi o możliwość gwałtownych zmian siedlisk. Uznano, że trzyletni cykl 

jest  wystarczający  dla  oceny  trendów  w  populacjach  ptaków  wskaźnikowych.  Dla  niektórych 

gatunków, ze względu na silną fluktuację liczebności, należy liczenia prowadzić co roku.
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Z uwagi  na wielkość  obszaru i  wybrane  gatunki  należy prowadzić  ocenę populacji  dla  całego 

Obszaru.  Obserwacje  należy  rozpocząć  od  roku  2011.  Liczenie  powinno  sprowadzać  się  do 

ustalenia  jak  najwyższego  kryterium  lęgowości,  stosowanej  w  metodzie  kartograficznej  lub 

maksymalnej  zanotowanej ilości  osobników na przelotach.  Metodę monitoringu ptaków przyjęto 

z  opracowań:  „Monitoring  ptaków  lęgowych.  Poradnik  metodyczny  dotyczący  gatunków 

chronionych Dyrektywą Ptasią”  (Chylarecki  i  inni,  2009),  „Monitoring  ptaków wodno-błotnych w 

okresie  wędrówek.  Poradnik  metodyczny”  (Sikora  i  inni,  2011).  Szczegółowe  wskazówki  do 

monitoringu  są  zawarte  w  tych  opracowaniach,  umieszczono  je  w  wersji  elektronicznej  jako 

załączniki nr 10.5.7 i 10.5.8.

Metodyka prowadzenia monitoringu ptaków

Gatunek Wskaźnik 
monitoringu

Rodzaj 
powierzchni Metoda obserwacji Liczba 

kontroli
Termin kontroli Jednostka 

monitoringuI II III

Siedliska związane ze zbiorowiskami leśnymi, zadrzewieniami

Bielik 
Haliaeetus 
albicilla

Liczba 
zajętych 
rewirów 
gniazdowych 

Cały Obszar 
poszerzony o 
tereny przyległe 
do pow. 400 km2 

(kwadraty 10x10 
km)

Bezpośrednia obserwacja w terenie i 
wyszukiwanie gniazd

3 20 I – 
20 II

21 II – 
20 III

10-30 
IV

Zajęte gniazdo 
lub rewir 
gniazdowy

Dzięcioł średni 
Dendrocopos 
medius

Liczba 
zajętych 
terytoriów 
w okresie 
przedlęgowym

Cały Obszar Trzykrotne mapowanie terytoriów z 
użyciem symulacji głosowej, kombinowana 
odmiana metody kartograficznej

3 20-25 
III

25-31 
III

1-10 
IV

Reagujący na 
stymulację 
osobnik lub para 
ptaków

Kania ruda 
Milvus milvus

Liczba 
zajętych 
rewirów 
lęgowych

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie i 
wyszukanie gniazd

2 10-30 
IV

1-30 VI - Zajęte gniazdo 
lub rewir 
gniazdowy

Siedliska szuwarów wysokich na stawach

Bąk 
Botaurus 
stellaris

Liczba 
zajętych 
rewirów

Cały Obszar Mapowanie terytoriów godowych, nasłuch 
od 1 h przed wschodem do 1 h po 
wschodzie i 1 h przed zachodem do 1 h po 
zachodzie słońca, liczenie co roku

3 20 
-30 IV

1-10 V 11-20 
V

Odzywający się 
głosem 
godowym 
samiec

Łabędź 
krzykliwy 
Cygnus cygnus

Liczba 
stanowisk 
lęgowych

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie i 
wyszukiwanie gniazd, ptaków z młodymi

2 20 IV-
31 V

20 VII – 
31 VIII

- Zajęte gniazdo 
lub stanowisko 
lęgowe

Błotniak 
stawowy Circus 
aeruginosus

Liczba 
zajętych 
rewirów 
lęgowych

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie, 
mapowanie terytoriów gniazdowych

2 20 IV-
10 V

1-31 VII - Zajęte gniazdo 
lub rewir 
gniazdowy

Siedliska szuwarów wysokich poza stawami

Żuraw 
Grus grus

Liczba 
terytorialnych 
par

Cały Obszar Nasłuch odzywających się par z kilku 
punktów z nanoszeniem azymutów na 
mapie, rozpoczęty pół godz. przed świtem 
do 3 h po wschodzie słońca (1 h w każdym 
punkcie)

1 15 III-
15 IV

- - Odzywająca się 
para ptaków

Siedliska związane z wyspami na stawach

Podgorzałka 
Aythya nyroca

Liczba  par 
lęgowych

Wszystkie 
zbiorniki wodne

Bezpośrednia obserwacja wszystkich 
zbiorników wodnych

2 25 IV-
30 VI

 Po 10 
dniach - Para lub samiec 

w okresie V-VI

Śmieszka
Larus 
ridibundus

Ilość kolonii,
szacunkowa 
liczba  gniazd/ 
par lęgowych

Cały Obszar Obserwacja i szacowanie wielkości koloni 
na podstawie ilości osobników nad kolonią 
(metoda pomocnicza - wykonanie 
fotografii)

2 20 IV-
10 V

20-31 V - Osobnik/kolonia

Siedliska związane z ciekami

Zimorodek 
Alcedo atthis

Liczba 
zajętych nor 
oraz rewirów

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie 
wzdłuż cieków, kanałów, rowów i grobli z 
nanoszeniem na mapie stanowisk, liczenie 
co roku przez trzy lata, następne po trzech 
latach przerwy, 

1 1 –31 
V

- - Para ptaków
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Siedliska związane z roślinnością wynurzona na stawach

Zausznik 
Podiceps 
nigricollis

Liczba par 
lęgowych/ 
koloni

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie – 
mapowanie spostrzeżeń

2 1 -15 
V

1-15
VI

- Para ptaków/ 
kolonie

Siedliska związane z otwartymi wodami w okresie przelotów

Gęś zbożowa 
Anser fabalis

Liczba 
stwierdzonych 
osobników

Cały Obszar Liczenie na porannym wylocie z 
noclegowiska rozpoczynane 30-40 min. 
przed wschodem słońca, corocznie

3 10-25 
III

15- 30 
X 

5 – 20 
XI

Osobnik

Cyraneczka
Anas crecca

Liczba 
stwierdzonych 
osobników

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie z 
wykorzystaniem lunety – mapowanie 
spostrzeżeń, corocznie

3 1- 15 
IV

15- 30 
X 

5 – 20 
XI

Osobnik

Głowienka
Aythya ferina

Liczba 
stwierdzonych 
osobników

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie z 
wykorzystaniem lunety – mapowanie 
spostrzeżeń, corocznie

3 1- 15 
IV

15- 30 
X 

5 – 20 
XI

Osobnik

Siedliska związane z wilgotnymi łąkami

Krzyk 
Gallinago 
gallinago

Liczba 
tokujących 
samców

Cały Obszar Bezpośrednia obserwacja w terenie 3 15 IV 
– 10 

V

11-31 V 1-15 
VI

Tokujący samiec

Derkacz 
Crex crex

Liczba 
zajętych 
rewirów

Cały Obszar Nasłuch na transektach od 22.00 do 
wschodu słońca, mapowanie wyników z 
podaniem azymutów 

2 20 V-
10 VI

15-30 
VI

- Odzywający się 
głosem 
godowym 
samiec

Bocian biały 
Ciconia ciconia

Liczba 
zasiedlonych 
gniazd

Cały Obszar i 
teren przyległy 
obejmujący 
przyległe 
miejscowości 
kwadrat o pow. 
100 km2

Wyszukanie wszystkich gniazd w 
granicach powierzchni

2 10 IV-
10 V

1-20 VII - Zajęte gniazdo

Siedliska bagnistych gruntów w okresie przelotów

Rycyk 
Limosa limosa

Liczba 
stwierdzonych 
osobników

Cały Obszar i 
teren między 
Szprotawą a 
Obszarem

Liczenie ptaków na żerowisku – 
mapowanie spostrzeżeń, corocznie

3 20-30 
III

1-15
IV

1-15 
IX

Osobnik

Siewka złota 
Pluvialis 
apricaria

Liczba 
stwierdzonych 
osobników

Cały Obszar i 
teren między 
Szprotawą a 
Obszarem

Liczenie ptaków na żerowisku z 
wykorzystaniem lunety – mapowanie 
spostrzeżeń, corocznie

3 20-30 
III

20-30
X

20-30
XI

Osobnik

Czajka 
Vanellus 
vanellus

Liczba 
stwierdzonych 
osobników

Cały Obszar i 
teren między 
Szprotawą a 
Obszarem

Liczenie ptaków na żerowisku z 
wykorzystaniem lunety – mapowanie 
spostrzeżeń, corocznie

3 20-30 
III

20-30
X

20-30
XI

Osobnik
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16. Dane GIS (w wersji cyfrowej).

10.4. Rejestr gruntów 

10.5.Synteza opracowań szczegółowych 
10.5.1 Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Obszarze i jego otoczeniu
10.5.2 Wykaz trwałych użytków zielonych w Obszarze
10.5.3 Mapa z nazewnictwem terenów w Obszarze
10.5.4 Fotografie Obszaru (wersja cyfrowa)
10.5.5 Wyniki badań terenowych ptaków PLB02003 Stawy Przemkowskie lata 2007-2009
10.5.6 Opis do mapy występowania roślinności rzeczywistej
10.5.7 Monitoring ptaków lęgowych poradnik metodyczny (wersja cyfrowa)
10.5.8 Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek poradnik metodyczny (wersja cyfrowa)
10.5.9 Opis granicy proponowanej Obszaru (powiększenie)
10.5.10 Zmiany w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Szprotawa
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