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Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty –  

projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 

 

1 Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dolina Dolnej Kwisy 

Kod obszaru PLH020050 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF - SDF stanowiący załącznik nr 1)  

Położenie Obszar leży na terenie dwóch województw: dolnośląskiego i lubuskiego. Zdecydowana większość 

(73,49%) położna jest w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie takich gmin jak: Osiecznica i 

Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim. W województwie lubuskim Dolina Dolnej Kwisy leży na 

terenie gmin Żagań i Małomice w powiecie żagańskim. 

Powierzchnia obszaru (w ha) 5972,2 ha 

Status prawny Data zatwierdzenia jako OZW 12.2008 r. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
15-03- 2012  

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Joanna Łaydanowicz, joanna.laydanowicz@ansee.pl 506 368 435 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, +48 713406839, + 48 721 468 852  

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

tel. +48 71 340 68 07 

mailto:joanna.laydanowicz@ansee.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1 Nadleśnictwo Bolesławiec Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Bolesławiec 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych 

1109.5 

2 Nadleśnictwo Lwówek Śląski Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych 

2.15 

3 Nadleśnictwo Świętoszów Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Świętoszów 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych 

1339.06 

4 Nadleśnictwo Węgliniec Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Węgliniec 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych 

152.63 

5 Nadleśnictwo Żagań Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Żagań 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych 

158.89 

6 Nadleśnictwo Szprotawa Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Szprotawa 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych 

120.29 

7 Obszar Specjalnej Ochrony ptaków 

Bory Dolnośląskie PLB020005 

Obecnie opracowywany Plan 

Zadań Ochronnych 

Zakres nie pokrywa się z 

zakresem Planu Zadań 

Ochronnych dla 

5122.16 
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projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony siedlisk 

Natura 2000 Dolina Dolnej 

Kwisy 

8 Rezerwat Brzeźnik Brak Planu Ochrony Nie dotyczy 3.38 

 

Teren objęty PZO: Cały obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 o powierzchni 5972,2 ha 

 

1.3 Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji samorządowej i terenowe organy 

administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także 

przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą zostać 

sformułowane wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. 

W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych zaplanowane zostały spotkania informacyjne z jednostkami samorządowymi, które są 

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

zorganizowane warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy, tworzonego przez przedstawicieli kluczowych Stron Zainteresowanych (tj. 

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

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

spotkań dyskusyjnych (warsztatów) zorganizowanych przez Wykonawcę. 

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

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

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

Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakładce ‘Natura 2000’.  

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 o powierzchni 5 972,2 ha, administracyjnie leży na terenie dwóch województw: 
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dolnośląskiego i lubuskiego. Zdecydowana większość terenu (73,49%) położna jest w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie 

takich gmin jak: Osiecznica i Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim. W województwie lubuskim Dolina Dolnej Kwisy leży na terenie 

gmin Żagań i Małomice w powiecie żagańskim. Ostoja położona jest w granicach Nadleśnictw Świętoszów, Węgliniec, Bolesławiec, Żagań, 

Szprotawa, Lwówek Śląski.  

Główną oś ostoi stanowi Kwisa mająca tu charakter doskonale zachowanej rzeki włosienicznikowej (Ranunculion fluitantis). Na jej brzegach 

zachowały się fragmenty lasów łęgowych oraz zbiorowiska ziołoroślowe, a także łąki świeże oraz zmiennowilgotne. Koryto rzeki 

uregulowane jest w niewielkim stopniu. Dużą wartość przyrodniczą ma także cały kompleks siedlisk typowy dla słabo uregulowanej, w 

wielu miejscach meandrującej doliny rzecznej. W obszarze występują cenne wilgotne wrzosowiska objęte ochroną rezerwatową. Stanowią 

one w głębi kraju jedno z najlepiej zachowanych stanowisk wrzośca bagiennego, rzadkiego gatunku o charakterze atlantyckim. Obszar 

charakteryzuje się występowaniem bogatych siedlisk bezkręgowców i ma duże znaczenie dla zachowania populacji pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita w Polsce Zachodniej. W ostoi znajdują się również kluczowe stanowiska ważek - trzepli zielonej i zalotki większej. 

Bóbr i wydra wykazane są licznie na terenie całego obszaru. Stabilne populacje tych gatunków ssaków zasiedlają cały odcinek Kwisy wraz z 

licznymi mniejszymi dopływani i zbiornikami wodnymi, znajdującymi się w dolinie Kwisy. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony 

różnorodności biologicznej w skali całych Borów Dolnośląskich. 

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

S1 2330 

Wydmy 

śródlądowe  

z murawami 

napiaskowymi  

- 0,17 %    

 

B B C B 

Na obecnym 

etapie wiedzy nie 

można 

potwierdzić czy 

obserwowane w 

ostoi napiaskowe 

murawy 

szczotlichowe 

wykształciły się 

na piaskach 

pochodzenia 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

wydmowego i 

czy nie zostały 

błędnie 

zaklasyfikowane 

jako siedlisko 

przyrodnicze 

2330, 

pozostawiono 

oceny bez zmian 

S2 3130 

Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskam

i z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea  

- 0,22 %    

 

B B C B 

pozostawiono 

oceny bez zmian, 

siedlisko 

występuje 

efemerycznie a w 

momencie 

prowadzenia prac 

poziom wód był 

na tyle wysoki, 

że uniemożliwił 

weryfikację 

większości 

płatów 

S3 3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskam

i z 

Nympheion, 

Potamion  

- 0,17 %    

 

B B C C 

pozostawiono 

oceny bez zmian, 

większość 

starorzeczy 

pozbawiona była 

roślinności z 

związku 

Nympheion z 

powodu 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

naturalnego 

zacienienia 

zbiorników 

S4 3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskam

i 

włosienicznik

ów  

Ranunculion 

fluitantis  

- 1,54 %    

 

A B C A 

Kwisa jest 

typową rzeką 

włosienicznikow

ą, miejscami 

doskonale 

zachowaną, 

należy do 

najcenniejszych 

przedmiotów 

ochrony 

S5 4030 

Suche 

wrzosowiska 

(Calluno-

Genistion, 

Pohlio-

Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylio

n)  

- -    

 

D - - - 

Siedlisko 

wpisane do SDF 

omyłkowo, 

siedlisk tego typu 

nie udało się 

wykazać na 

terenie ostoi, ale 

ten typ występuje 

na terenach 

Borów 

Dolnośląskich i 

potencjalnie 

może także 

występować w 

Dolinie Kwisy 

S6 6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 

trzęślicowe 

- 0,87 %    

 

B B C C 

Obniżono ocenę 

stopnia 

reprezentatywnoś
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

(Molinion)  ci ze względu na 

brak obserwacji 

w terenie płatów 

bogatych 

florystycznie 

S7 6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletal

ia sepium)  

- 0,03 %    

 

C C C C 

Płaty ziołorośli 

występują 

jedynie w formie 

szczątkowej i 

zubożałej,  w 

wielu miejscach 

obserwowany 

duży udział roślin 

inwazyjnych 

S8 6510 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris)  

- 2,34 %    

 

B B C C 

pozostawiono 

oceny bez zmian, 

nie 

zaobserwowano 

w terenie płatów 

bogatych 

florystycznie 

S9 7150 

Obniżenia na 

podłożu 

torfowym z 

roślinnością 

ze związku 

Rhynchospori

on  

- 0,05%    

 

B B C C 

siedlisko 

podawane  z 

jednego miejsca 

w ostoi, nie było 

możliwości 

przeprowadzenia 

badań 

terenowych z 

powodu zalania 

terenu w wyniku 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

działalności 

bobrów, 

pozostawiono 

oceny bez zmian 

S10 8220 

Ściany skalne 

i urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskam

i z 

Androsacion 

vandelii 

- 0,001 %    

 

C C C C 

Siedlisko 

występuje w 

jednym miejscu 

w ostoi na 

piaskowcach i 

wykształcone jest 

w sposób 

zubożony, 

obserwuje się 

wkraczanie na 

wychodnie skalne 

niecierpka 

drobnokwiatowe

go 

S11 9110 

Kwaśne 

buczyny  

(Luzulo-

Fagenion)  

- 0,25 %    

 

C B C C 

Buczyny zajmują 

w ostoi niewielka 

powierzchnie 

jednak są dobrze 

zachowane 

S12 9170 

Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynent

alny  

(Galio-

Carpinetum,  

Tilio-

- 2,95 %    

 

B B C  C  
pozostawiono 

oceny bez zmian 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

17 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

Carpinetum)  

S13 9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

- -    

 

D - - - 
Powierzchnia 

nieistotna 

S14 9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-

petraeae)  

- 0,70 %    

 

B B C B 
pozostawiono 

oceny bez zmian 

S15 91D0 
Bory i lasy 

bagienne  
- -    

 

D - - - 
Powierzchnia 

nieistotna 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

S16 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae,  

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

- 2,7 %    

 

B B C B 

Siedlisko 

występuje wzdłuż 

brzegów Kwisy i 

należy do 

najcenniejszych 

siedlisk leśnych 

w ostoi 

S17 91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum)  

- 1,13  %    

 

B B C C 

Powierzchnia i 

wykształcenie 

istotne, 

powierzchnia 

prawdopodobnie 

niedoszacowana  

Z1 1337 Bóbr  Castor fiber  P    - C A C A 

Ocena oparta o 

stan zachowania 

populacji i 

siedliska 

gatunku. 

Z2 1355 Wydra Lutra lutra  P   - C A C A 

Ocena oparta o 

stan zachowania 

populacji i 

siedliska 

gatunku. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

Z3 1352 Wilk Canis lupus  
max 

15 i 
  - C A C B 

Ocena oparta o 

stan zachowania 

populacji i 

siedliska 

gatunku. Obszar 

znajduje się na 

styku trzech 

watah wilków 

liczących od 2 do 

8 osobników. 

Z4 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
 - 

40 – 100 

i. 
 - C B C C 

Brak 

zidentyfikowanyc

h kolonii 

rozrodczych i 

zimowisk 

Z5 1324 Nocek duży 
Myotis 

myotis 
 - 

50 – 200 

i. 
 - C B C C 

Kolonia 

rozrodcza nocka 

dużego w 

budynku nr 26 w 

Kliczkowie, brak 

zidentyfikowanyc

h zimowisk 

Z6 1318 
Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 
 - - P - C C C C 

Obszar może 

stanowić 

regionalnie 

ważny korytarz 

migracyjny 

gatunku 

Z7 1163 
Głowacz 

białopłetwy 

Cottus 

gobio 
 >250i -  - C C B C 

Gatunek 

odłowiony w 

2012 r. na 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

czterech 

stanowiskach na 

Kwisie  

Z8 1096 
Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri 
 > 70i -  - B B B B 

Gatunek 

odłowiony w 

2012 r. na 

czterech 

stanowiskach na 

Kwisie 

Z9 1134 Różanka 

Rhodeus 

sericeus 

amarus 

 - -  - D - - - 

W publikacji 

dotyczącej 

ichtiofauny 

Kwisy 

(Witkowski A. i 

in. 2000) 

Rhodeus sericeus 

amarus nie był 

odławiany w tej 

rzece. W Kwisie 

szansa na 

znalezienie tych 

ryb jest raczej 

mała, natomiast 

w różnych 

dopływach tej 

rzeki mogą sie 

one pojawić, 

dlatego gatunek 

ten otrzymał 

ocenę ogólną D 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

21 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

Z10 1145 Piskorz 
Misgurnus 

fossilis 
 - -  - D - - - 

W publikacji 

dotyczącej 

ichtiofauny 

Kwisy 

(Witkowski A. i 

in. 2000) 

Misgurnus 

fossilis nie był 

odławiany w tej 

rzece. W Kwisie 

szansa na 

znalezienie tych 

ryb jest raczej 

mała, natomiast 

w różnych 

dopływach tej 

rzeki mogą sie 

one pojawić, 

dlatego gatunek 

ten otrzymał 

ocenę ogólną D 

Z11 1037 
Trzepla 

zielona 

Ophiogom-

phus cecilia 
 - 

500-1000 

i. 
 - C A C C  

Z12 1042 
Zalotka 

większa 

Leucorrhini

a pectoralis 
 - 30-80  - C A C B  

Z13 1060 
Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 
  30-50  - C B C C  
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

Z14 1061 
Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 
  50-100  - D - - - 

W całej Ostoi 

występują tylko 

dwa stanowiska 

gatunku, uznano, 

że populacja 

modraszka 

nausitousa nie 

jest znacząca, 

dlatego gatunek 

otrzymał 

kategorię D 

Z15 1083 
Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 
  150-300  - C B C C  

Z16 1084 
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 
  50-100  - C B C C  

Z17 1088 
Kozioróg 

dębosz  

Cerambyx 

cerdo 
 - -  - C C C C 

Ostatnie 

koziorogi w 

dolinie Kwisy 

żyły w latach 

2005-2006. 

Ostatnie drzewo 

zostało wkrótce 

ścięte. 

Znaleziono jedno 

drzewo, które ma 

bardzo stare żery, 

czyli nie jest 

obecnie 

zasiedlone. Ze 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

23 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadł

a 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

repreze

n. 

Ocen

a  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względn

a 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

względu na 

obecność 

potencjalnych 

siedlisk 

pozostawiono 

ocenę ogolną C. 

p1 4010 

Wilgotne 

wrzosowiska z 

wrzoścem 

bagiennym 

Erica tetralix  

- 0,05 %    - A B B A 

W SDF 

wykazane było 

omyłkowo jako 

siedlisko 4030, 

Rezerwat 

przyrody 

Brzeźnik z 

istotnym 

stanowiskiem 

wrzośca 

bagiennego 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

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

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

Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO). Następnie 30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w 

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: 

dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 
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dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla 

przedmiotów obszaru). Kolejnym obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił 

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

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

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

wydaniu opolskim.  

 

Dnia 21 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 – firmę ansee 

consulting Michał Jaśkiewicz (protokół ze spotkania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu). Celem spotkania było nawiązanie 

współpracy między jednostkami samorządowymi (Urząd Miasta Nowogrodziec, Urząd Gminy Osiecznica, Urząd Gminy Żagań, Urząd Miasta 

Małomice) i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Świętoszów, Nadleśnictwo Węgliniec, Nadleśnictwo Bolesławiec, Nadleśnictwo Żagań, 

Nadleśnictwo Szprotawa, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), które są właścicielami lub 

zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra komunikacja i wymiana informacji 

między poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle istotna dla odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy 

tworzeniu projektu PZO, w tym w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

 

Na drugie spotkanie, które odbyło się dnia 22.11.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Małomicach, zaproszono przedstawicieli kluczowych 

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

realizacji ustaleń projektu Planu). Na spotkaniu omówienie zostały zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, zaprezentowano 

projekt POIiŚ, poinformowano o prawnych podstawach funkcjonowania, stanu wdrażania sieci w Polsce i Unii Europejskiej. Ustalano także 

sposób komunikacji wykonawcy projektu PZO i RDOŚ z ZLW. Wykonawca PZO przedstawił obecny stan wiedzy o obszarze, położeniu, 

walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentował przedmioty ochrony w świetle wyników przeprowadzonych badań 

terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówił też różnice dotyczące stanu przedmiotów ochrony w porównaniu z danymi 

zawartymi w SDF. Omówiony został przebieg zatwierdzonej granicy obszaru, a także zaprezentowano propozycję nowego przebiegu granicy. 

Wykonawca przedstawił istniejące dokumenty planistyczne, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia projektu planu zadań ochronnych. 

 

Na trzecie spotkanie, które odbyło się dnia 12.08.2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów zaproszono przedstawicieli kluczowych Stron 

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

realizacji ustaleń projektu Planu) z województwa lubuskiego oraz północnej części obszaru. Podczas spotkania Wykonawca PZO zaprezentował 
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zmiany w ocenach dla poszczególnych przedmiotów ochrony po uzupełnionych badaniach terenowych w 2013 r. Warsztaty poświęcono pracy 

nad zapisami zamieszczonymi w projekcie zarządzenia dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy. Dyskutowano przede wszystkim o 

zagrożeniach i działaniach ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony tego obszaru. Wykonawca PZO przedstawił propozycję 

zmiany granicy, a także omówił wyniki prac nad analizą dokumentów planistycznych. Na koniec spotkania zorganizowano wizję terenową nad 

Kwisę, podczas której omówiono i zaprezentowano zasadnicze problemy w ostoi, jakimi są rośliny inwazyjne. 

 

Na czwarte spotkanie, które odbyło się w dniu 23.08.2013 r. w Domu Kultury Promyk w Nowogrodźcu ponownie zaproszono przedstawicieli 

kluczowych Stron Zainteresowanych (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ 

na sposób realizacji ustaleń projektu Planu) z województwa dolnośląskiego. Wykonawca PZO przedstawił propozycję zmiany granicy oraz 

wyniki analizy dokumentów planistycznych. Warsztaty polegały na zapoznaniu się przez członków ZLW z zapisami zamieszczonymi w 

projekcie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy, a następnie 

zgłoszono uwagi do tego dokumentu. Na koniec spotkania zorganizowano wizję terenową nad Kwisę, podczas której przedstawiono siedlisko 

przyrodniczo (3260) oraz siedlisko czerwończyka nieparka. 

 

 

 

 

 

 

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

L.p.  
Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 

Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

1.  
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego /  

Urząd Marszałkowski 

polityka regionalna, 

planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław 

71 776 90 00; 

umwd@dolnyslask.pl 

2.  
Marszałek Województwa 

Lubuskiego /  

Urząd Marszałkowski 

polityka regionalna, 

planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, 

ul. Podgórna 7  

65 - 057 Zielona Góra 

68 45 65 200 

68 45 65 296 

kancelaria.ogolna@lubuskie.pl 

mailto:kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
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udostępnianie informacji 

3.  Starostwo Powiatowe  

w Bolesławcu 

zarządzanie gospodarką 

przestrzenną, realizacja 

polityki ochrony środowiska 

na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

Plac Marsz. J. 

Piłsudskiego 2 

59-700 Bolesławiec 

75 7323258 

75 7324183 

4.  Starostwo Powiatowe  

w Żaganiu 

zarządzanie gospodarką 

przestrzenną, realizacja 

polityki ochrony środowiska 

na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Dworcowa 39 

68 - 100 Żagań 

68 477 79 01 

68 477 79 20 

starostwo@powiatzaganski.pl 

5.  
Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze 

gminy, promocja regionu 

ul. Rynek 1 

59-730 Nowogrodziec 

urzad@nowogrodziec.pl  

75 738 06 60 

75 738 06 79 

6.  
Urząd Gminy w Osiecznicy 

planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze 

gminy, promocja regionu 

ul. Lubańska 43 

59-724 Osiecznica 

info@osiecznica.ug.gov.pl  

75 731 21 07, 75 731 21 11, 75 731 22 

65 

7.  
Urząd Gminy Żagań 

planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze 

gminy, promocja regionu 

ul. Armii Krajowej 9, 

68-100 Żagań 

urząd@gminazagan.pl 

68 377 70 21, 

68 45 84 800 

8.  
Urząd Miejski Małomicach 

planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze 

gminy, promocja regionu 

pl. Konstytucji 3 Maja 

1 

67-320 Małomice 

urzad@malomice.pl  

68 376 90 27 

0683769051, 0683769077, 0683768085 

9.  Regionalny Zarząd Gospodarki zarządzanie wodami, ul. Norwida 34 71 337 88 88 
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Wodnej we Wrocławiu planowanie i realizacja zadań 

z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, 

wdrożenie RDW 

50 - 950 Wrocław 

10.  

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarząd Zlewni z siedzibą w 

Jeleniej Górze 

zarządzanie wodami, 

planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, 

wdrożenie RDW 

ul. Cieplicka 113 

58-570 Jelenia Góra 

75 755 31 08 

zarzad.jeleniagora@wroclaw.rzgw.gov.pl 

11.  
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Grunwaldzka 90; 

50-950 Wrocław 

071 3771700; 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

12.  Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Zielonej Górze 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

Ul. Kazimierza 

Wielkiego 24 a 

65-950 Zielona Góra 

zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl 68 

326 53 52 

13.  
Nadleśnictwo Świętoszów 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Brzozowa 17; 59-

726 Świętoszów 

swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl 75 731 

12 59 

75 731 76 06 
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14.  
Nadleśnictwo Węgliniec 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Marszałka J. 

Piłsudskiego 59-940 

Węgliniec 

wegliniec@wroclaw.lasy.gov.pl 75 771 

20 02 

15.  
Nadleśnictwo Bolesławiec 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. M. Brody 2a 

59-700 Bolesławiec 

boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pl 

75 732 36 16 

16.  
Nadleśnictwo Żagań 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Żarska 14 

68-100 Żagań 

zagan@zielonagora.lasy.gov.pl  

68 368 19 50 

68 368 18 15 

68 368 18 08 

17.  
Nadleśnictwo Szprotawa 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Henrykowska 1A 

67-300 Szprotawa 

szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl  

68 376 33 79 

18.  
Nadleśnictwo Lwówek Śląski 

nadzór i planowanie 

gospodarki leśnej, 
ul. Obrońców Pokoju 2 lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl  
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użytkowanie siedlisk 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

59-600 Lwówek Śląski 75 7823380 75 7824322 

19.  
Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

zarządzanie obszarami Natura 

2000 i innymi objętymi 

ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie 

informacji w tym zakresie 

Pl. Powstańców 

Warszawy 1,  

50-951 Wrocław 

71 3406807, 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

20.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim 

zarządzanie obszarami Natura 

2000 i innymi objętymi 

ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie 

informacji w tym zakresie 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

95 7115 - 338  

sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl  

21.  
Powiatowy Zespół doradztwa 

Rolniczego w Bolesławcu 

doradzanie rolnikom w 

zakresie prowadzenia 

gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, 

efektywnego zarządzania 

produkcją  

59-700 Bolesławiec, 

ul. Kościuszki 8/3  

75732 69 17  

pzd.boleslawiec@dodr.pl  

22.  
Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Żaganiu 

doradzanie rolnikom w 

zakresie prowadzenia 

gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, 

efektywnego zarządzania 

produkcją 

68-100 Żagań, 

ul. Bema 15  

68 377-31-96  

lubuskie_zagan@odr.net.pl 

23.  Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku 

doradzanie rolnikom w 

zakresie prowadzenia 

gospodarstwa, stosowania 

Kalsk 91 

66-100 Sulechów 

sekretariat@lodr.pl 

tel.: (68) 385 20 91 

mailto:sekretariat@lodr.pl
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technik rolniczych, 

efektywnego zarządzania 

produkcją 

24.  Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy Wrocław 

prowadzenie gospodarki 

łowieckiej i monitoringu 

łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu 

łowiectwa na terenach 

leśnych 

ul. Wodzisławska 10 b 

52-017 Wrocław 

71 3400858; 

zo.wroclaw@pzlow.pl 

25.  
Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy w Zielonej 

Górze 

prowadzenie gospodarki 

łowieckiej i monitoringu 

łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu 

łowiectwa na terenach 

leśnych 

ul. Poznańska 13 

65-137 Zielona Góra 

zo.zielonagora@pzlow.pl 
tel.: (68) 327 23 70 
fax: 68 324 83 48 

26.  Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Jeleniej Górze 

organizacja wędkarstwa, 

rekreacji, sportu 

wędkarskiego, 

użytkowanie wód, 

działania na rzecz ochrony 

przyrody i kształtowania 

etyki wędkarskiej 

ul. Wańkowicza 13 

58 - 500 Jelenia 

Góra 

tel. 75 75 222 46 

fax. 75 75 222 46 

27.  Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Zielonej Górze 

organizacja wędkarstwa, 

rekreacji, sportu 

wędkarskiego, 

użytkowanie wód, 

działania na rzecz ochrony 

przyrody i kształtowania 

etyki wędkarskiej 

ul. Głowackiego 1 

65-301 Zielona 

Góra 

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

28.  Dolnośląska Izba Rolnicza reprezentowanie rolników, ul. Zwycięska 10;  71 3399826; 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

31 

 

działalność na rzecz 

rozwiązywania ich 

problemów, doradztwo w 

zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich 

działalności, pozyskiwania 

środków finansowych 

53-033 Wrocław sekretariat@izbarolnicza.pl 

29.  
Lubuska Izba Rolnicza 

reprezentowanie rolników, 

działalność na rzecz 

rozwiązywania ich 

problemów, doradztwo w 

zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich 

działalności, pozyskiwania 

środków finansowych 

ul. Kożuchowska 15 a 

65-364 Zielona Góra 

sekretariat@lir.agro.pl 

tel.: (68) 453 70 91 

30.  

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

oddział regionalny Bolesławiec 

wsparcie finansowe 

rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz 

udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

Komuny Paryskiej 38 

59-700 Bolesławiec 

75 734 16 06 

75 732 72 13 

31.  

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Biuro 

Powiatowe w Żaganiu z 

siedzibą w Szprotawie 

wsparcie finansowe 

rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz 

udzielanie pomocy ze 

Ul. Niepodległości 15, 

67-300 Szprotawa 
68 3760705 

mailto:lirot@neostrada.pl
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środków krajowych 

32.  

Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział we 

Wrocławiu 

zarządzanie gruntami rolnymi 

własności Skarbu Państwa 

ul. Mińska 60, 54-610 

Wrocław 

71 3563900; 

wroclaw@anr.gov.pl 

33.  

Agencja Nieruchomości 

Rolnych 

Oddział Terenowy w 

Gorzowie Wielkopolskim 

wsparcie finansowe 

rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach 

wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz 

udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

gorzow@anr.gov.pl 

tel. (95) 711 53 40 

34.  

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu 

zarządzanie gruntami rolnymi 

własności Skarbu Państwa 

Matejki 5 

Wrocław 

50-333 
 

 

71-322-66-81 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

35.  
GDDKiA Oddział we 

Wrocławiu 

zarządzanie autostradami, 

drogami ekspresowymi oraz 

drogami krajowymi na terenie 

woj. dolnośląskiego 

ul. Powstańców Śl. 

186 

53-139 Wrocław 

71 334 73 00 

sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl 

36.  GDDKiA Oddział w Zielonej 

Górze 

zarządzanie autostradami, 

drogami ekspresowymi 

oraz drogami krajowymi 

na terenie woj. lubuskiego 

ul. Boh. Westerplatte 

31 

65-950 Zielona 

Góra 

sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl 

tel.: (68) 327 10 68 

37.  
Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Zielonej Górze 

zarządzanie drogami 

wojewódzkimi na terenie woj. 

lubuskiego 

Al. Niepodległości 32 

65-042 Zielona Góra 

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

fax : (68) 328 03 32 

38.  
Dolnośląska Służba Dróg i 

Kolei we Wrocławiu 

budowa, utrzymanie i 

ochrona dróg wojewódzkich 

wraz z infrastrukturą 

ul. Krakowska 28 

50-425 Wrocław 

kancelaria@dsdik.wroc.pl 
tel.: 71 39 17 100, 71 39 17 101, 

71 39 17 102 

mailto:gorzow@anr.gov.pl
mailto:sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl


                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

33 

 

techniczną związaną z 

drogami, budowa i 

utrzymanie infrastruktury 

kolejowej 

fax.: 71 39 17 110 

39.  Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury we Wrocławiu 

zakwaterowanie wojska i 

kadry, zarządzanie w 

imieniu Skarbu Państwa 

nieruchomościami 

gruntowymi (terenowymi) i 

budowlanymi 

(kubaturowymi), 

sprawowanie nadzoru nad 

eksploatacją obiektów i 

urządzeń technicznych, 

realizacja inwestycji i 

remontów obiektów 

budowlanych 

ul. Obornicka 126,  

50-984 Wrocław 
71 322 34 11 

 

 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy. 

L. p.  Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

1.  Andrzej 

Ruszlewicz 

Planista 

regionalny 
RDOŚ we Wrocławiu aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

2.  Joanna 

Łaydanowicz 

Koordynator 

projektu 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

joanna.laydanowicz@ansee.pl 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:joanna.laydanowicz@ansee.pl
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L. p.  Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

3.  Joanna 

Kaszewska-

Mejer 

Ekspert ds. 

botaniki 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

joanna.kaszewska@ansee.pl 

4.  

Tomasz 

Kokurewicz 

Ekspert ds. 

chiropterologii 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl 

5.  Michał 

Jaśkiewicz 

Konsultacje w 

zakresie 

chiropterologii 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

michal.jaskiewicz@ansee.pl 

6.  Katarzyna 

Kozyra 

Ekspert ds. 

teriologii 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

katarzyna.kozyra87@gmail.com 

7.  

Anna 

Makielska 

Specjalista ds. 

Lasów 

Niepaństwowych 

i Ochrony 

Przyrody 

Nadleśnictwo Bolesławiec anna.makielska@wroclaw.lasy.gov.pl 

8.  Małgorzata  

Pagórska - 

Toczek 

Specjalista SL  

ds. ochrony lasu  

i edukacji leśnej 

Nadleśnictwo Świętoszów malgorzata.pagorska@wroclaw.lasy.gov.pl  

9.  

Tomasz 

Schubert 

Stanowisko ds. 

funkcjonowania, 

gospodarowania i 

ochrony 

obszarów Natura 

RDOŚ w Gorzowie 

Wielkopolskim 
tomasz.schubert.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

mailto:joanna.kaszewska@ansee.pl
mailto:tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl
mailto:katarzyna.kozyra87@gmail.com
mailto:anna.makielska@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:malgorzata.pagorska@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:tomasz.schubert.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
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L. p.  Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

2000 

10.  

Grzegorz Karcz 

Stanowisko ds. 

funkcjonowania, 

gospodarowania i 

ochrony 

obszarów Natura 

2000 

RDOŚ w Gorzowie 

Wielkopolskim 
grzegorz.karcz.gorzowwlkp@rdos.gov.pl  

11.  
Zygmunt 

Przysiężny  

Delegat 

Żagańskiej Rady 

Powiatowej LIR 

Lubuska Izba Rolnicza magda19@wp.pl  

12.  

Barbara Hyjek 

Naczelnik 

Wydziału 

Rolnictwa, 

Ochrony 

Środowiska i 

Budownictwa 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu 
środowisko@powiatzaganski.pl  

13.  Adam 

Goździk 

Zastępca 

Nadleśniczego 
Nadleśnictwo Węgliniec adam.gozdzik@wroclaw.lasy.gov.pl  

14.  Wojciech 

Jankowski 

Przedstawiciel 

Towarzystwa 
PTPP „pro Natura” fulica1@wp.pl  

15.  Barbara 

Perzchniak 

Przedstawiciel 

RDOŚ 
RDOŚ we Wrocławiu bpierzchniak@RDOŚ.Wrocław.pl  

16.  Agnieszka 

Antosz 

Przedstawiciel 

Gminy 
Urząd Gminy Żagań agnieszka.antosz@gminazagan.pl  

17.  Henryk 

Stanicki  

Przedstawiciel 

PZW 
Okręg PZW w Zielonej Górze henryk.s47@interia.pl  

mailto:grzegorz.karcz.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
mailto:magda19@wp.pl
mailto:środowisko@powiatzaganski.pl
mailto:adam.gozdzik@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:fulica1@wp.pl
mailto:bpierzchniak@rdos.wroclaw.pl
mailto:agnieszka.antosz@gminazagan.pl
mailto:henryk.s47@interia.pl
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L. p.  Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

18.  Józef 

Goszczycki 

Przedstawiciel 

PZW 
Okręg PZW w Jeleniej Górze biuro@pzw.jgora.pl  

19.  Dariusz 

Miernik  

Przedstawiciel 

RDLP 
RDLP w Zielonej Górze dariusz.miernik@zielonagora.lasy.gov.pl  

20.  
Jacek Rusiecki 

Przedstawiciel 

firmy 
AQUA VIS sp. z o. o. jacek.rusiecki@aquavis.pl  

21.  Eugeniusz 

Barylak 

Przedstawiciel 

Gminy 
Urząd Miasta Małomice e.barylak@malomice.pl 

22.  Dominika 

Marek 

Przedstawiciel 

Inspektoratu 

RZGW we Wrocławiu  

Inspektorat Zgorzelec 
insp.zgorzelec@rzgw.wroc.pl  

23.  Piotr 

Landzwojczak 

Przedstawiciel 

ARMiR 

ARMiR Lubuski Oddział 

Regionalny Zielona Góra 
piotr.landzwojczak@armir.gov.pl  

24.  
Grażyna Góral 

Przedstawiciel 

RDLP 
RDLP we Wrocławiu grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl  

25.  

Andrzej Trzop 

Kierownik Biura 

Działań 

Społecznych i 

Środowiskowych 

oraz Płatności 

Bezpośrednich 

ARMiR Lubuski Oddział 

Regionalny Zielona Góra 
andrzej.trzop@arimr.gov.pl  

26.  

Krystyna Opiła 
Przedstawiciel 

LODR 

Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Żaganiu 

k.opila@lodr.pl 

27.  Jerzy 

Wilanowski 

Zastępca 

Nadleśniczego 
Nadleśnictwo Szprotawa jerzy.wilanowski@zielonagora.lasy.gov.pl  

28.  
Marcin Cieślik  

Przedstawiciel N-

ctwa 
Nadleśnictwo Żagań marcin.cieslik@zielonagora.lasy.gov.pl  

mailto:biuro@pzw.jgora.pl
mailto:dariusz.miernik@zielonagora.lasy.gov.pl
mailto:jacek.rusiecki@aquavis.pl
mailto:e.barylak@malomice.pl
mailto:insp.zgorzelec@rzgw.wroc.pl
mailto:piotr.landzwojczak@armir.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:andrzej.trzop@arimr.gov.pl
mailto:k.opila@lodr.pl
mailto:jerzy.wilanowski@zielonagora.lasy.gov.pl
mailto:marcin.cieslik@zielonagora.lasy.gov.pl
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L. p.  Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

29.  Sławomir 

Tryjanowski 

Zastępca 

Nadleśniczego 
Nadleśnictwo Żagań slawomir.tryjanowski@zielonagora.lasy.gov.pl  

30.  Dariusz 

Jancelewicz 

Przedstawiciel 

Gminy 

Urząd Miejski w 

Nowogrodźcu 
d.jancelewicz@nowogrodziec.pl 

31.  
Edyta Rybicka  Przedstawiciel 

JW5350(43 WOG 

Świętoszów) 
er29@interia.pl 

32.  
Jan Jasiński Przedstawiciel 

DODR we Wrocławiu, PZD 

Bolesławiec 
jan.jasinski@dodr.pl 

33.  
Lesław 

Maksymowicz 
Przedstawiciel 

DODR we Wrocławiu, PZD 

Bolesławiec, Biuro 

Nowogrodziec 

leslaw.maksymowicz@dodr.pl 

34.  Katarzyna 

Adamczyk 
Przedstawiciel RDLP we Wrocławiu katarzyna.adamczyk@wroclaw.lasy.gov.pl 

35.  
Bożena Mrozik Przedstawiciel Urząd Miejski Nowogrodziec b.mrozik@nowogrodziec.pl 

36.  
Henryk Pirzgot Przedstawiciel Nasza Natura Nowa Wieś eden@wp.pl 

37.  Tomasz 

Jankowski 

Zastępca 

Nadleśniczego 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski tomasz.jankowski@wroclaw.lasy.wroc.pl 

38.  
Ilona Mędrycka  Przedstawiciel Nadleśnictwo Lwówek Śląski ilona.medrycka@wroclaw.lasy.gov.pl 

39.  
Jacek Ruchała Przedstawiciel Hydro-Tech sp. z o. o. hydro@nowogrodziec.pl 

 

2 Etap II Opracowanie projektu Planu 

mailto:slawomir.tryjanowski@zielonagora.lasy.gov.pl
mailto:d.jancelewicz@nowogrodziec.pl
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Moduł A  

 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

1.  
Materiały publikowane 

Standardowy Formularz Danych dla 

OZW Dolina Dolnej Kwisy 

Wyjściowe dane dotyczące 

występowania poszczególnych 

siedlisk przyrodniczych i 

gatunków zwierząt w obszarze 

Natura 2000 

Średnia PDF 

2.  
Materiały publikowane 

Kącki Z. (red.) 2003. Zagrożone 

gatunki naczyniowej flory Dolnego 

Śląska. Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, 

Wrocław. 245 ss. 

Lista rzadkich i ginących 

gatunków roślin Dolnego Śląska 

wraz z kategoriami zagrożenia i 

opisem siedlisk 

Średnia Książka 

3.  
Materiały publikowane 

Zarzycki K., Mirek Z., 2006, Red list 

of plants and fungi in Poland. 

Czerwona lista roślin i grzybów 

Polski. Instytut Botaniki im. W. 

Szafera PAN. Kraków. 

Lista zagrożonych gatunków 

roślin w Polsce 
Średnia Książka 

4.  
Materiały publikowane 

Proćków J. 2010. Flora rezerwatu 

„Brzeźnik” koło Bolesławca (woj. 

dolnośląskie) oraz stopień zagrożenia 

jej najcenniejszych elementów. Acta 

Botanica Silesiaca 5: 65–76. 

Opis flory rezerwatu Wysoka PDF 

5.  
Materiały publikowane 

Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

Metody monitoringu wilka w 

Polsce 
Wysoka Plik PDF 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

obszarów ochronnych siedlisk 

Natura 2000, 2007, GIOŚ. 

6.  
Materiały publikowane 

Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000 METODYKA 

MONITORINGU aktualizacja 2011-

07-21 1088 Kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 

Metody monitoringu kozioroga 

dębosza w Polsce. 
Niska Plik PDF 

7.  
Materiały publikowane 

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 

2010. Monitoring gatunków 

zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część I. GIOŚ , Warszawa. 

Metody monitoringu gatunków 

zwierząt  w Polsce 
Wysoka PDF 

8.  
Materiały publikowane 

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 

M., Mróz W., Perzanowska J., Król 

W., Baran P., Zięcik A. 2012. 

Opracowanie tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. zadanie 

realizowane w ramach szóstego 

etapu pracy pt. „Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych 

ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 – faza trzecia”.  

Gatunki zwierząt – Motyle i 

Metodyka monitoringu gatunków 

zwierząt i siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci 

Natura 2000 

Wysoka PDF 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

chrząszcze.  

Gatunki zwierząt – Ryby i minogi. 

Gatunki zwierząt – Płazy i ssaki. 

Typy siedlisk przyrodniczych 

9.  
Materiały publikowane 

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 

M., Mróz W., Perzanowska J., Król 

W., Baran P., Zięcik A. 2011. 

Opracowanie tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. zadanie 

realizowane w ramach szóstego 

etapu pracy pt. „Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych 

ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 – faza trzecia”. 

Metodyka monitoringu gatunków 

zwierząt i siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci 

Natura 2000 

Wysoka PDF 

10.  
Materiały publikowane 

Ocena stanu zachowania gatunków 

zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym. 

Projekty raportów do Komisji 

Europejskiej. Monitoring gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000. 2009. 

Ocena stanu populacji i siedlisk 

w Polsce dla gatunków zwierząt 

będących przedmiotami ochrony 

Wysoka PDF 

11.  
Materiały publikowane 

Ocena stanu zachowania typów 

siedlisk przyrodniczych w regionie 

Ocena stanu zachowania w 

Polsce siedlisk przyrodniczych 
Wysoka PDF 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

biogeograficznym kontynentalnym. 

Projekty raportów do Komisji 

Europejskiej. Monitoring gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000. 2009. 

będących przedmiotami ochrony 

12.  
Materiały publikowane 

Wilki na zachód od Wisły, 2011, 

Nowak S., Mysłajek R.W. 

Stowarzyszanie dla Natury "Wilk", 

Twardorzeczka. 

Metody monitoringu wilka w 

Polsce, zasięg i sytuacja wilka w 

Polsce zachodniej, ochrona i 

zarządzanie populacją wilka w 

Polsce Zachodniej, gospodarka 

leśna i łowiectwo. 

Średnia 

Stowarzyszan

ie dla Natury 

"Wilk", 

Twardorzecz

ka. 

13.  
Materiały publikowane 

Wilk na terenach zachodniej Polski, 

1997. Brzuski P., Okarma H., Polski 

Związek Łowiecki. 

Rozmieszczenie wilków w 

Polsce Zachodniej. 
Niska 

Polski 

Związek 

Łowiecki 

14.  
Materiały publikowane 

Nowak S., Mysłajek R. W., 

Kłosińska A., Gabryś G. 2011. Diet 

and prey selection of wolves Canis 

lupus recolonising Western and 

Central Poland. Mammalian Biology 

76: 709-715. 

Dieta i drapieżnictwo wilków w 

Polsce Zachodniej i Centralnej 
Niska Plik PDF 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

15.  
Materiały publikowane 

Występowanie populacji wydry 

(Lutra lutra L.) na terenie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, 2007, Wiśniowska L., 

Zając R., Skrzypek R., Tom I: 225-

240 w Bobek B., Płaksej A., 

Frąckowiak W., Płaksej A., 

Frąckowiak W., Merta D. (red.) 

Gospodarka łowiecka i ochrona 

populacji dzikich zwierząt na terenie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu, 

Wrocław 

Rozmieszczenie wydry na terenie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu. 

Niska 

Regionalna 

Dyrekcja 

Lasów 

Państwowyc

h we 

Wrocławiu 

16.  
Materiały publikowane 

Witkowski A. Kotusz J., Kusznierz 

J., Czarny Z., Błachuta J. 2000. 

Monitoring ichtiofauny Kwisy. 

Roczniki naukowe PZW. 

Występowanie gatunków ryb w 

Kwisie 
średnia PDF 

17.  
Materiały publikowane 

Bena W., Dobrowolska K. 2005. 

Pachnica dębowa Osmoderma 

eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera , 

Scarabaeidae) nowy gatunek w 

Borach Dolnośląskich. 

Występowanie pachnicy dębowej 

w dolinie Kwisy 
wysoka PDF 

18.  
Materiały publikowane 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze 

Dolnego Śląska. Prz. Zool. 20 (1): 

124-134. 

Wstępne wyniki badań Niska PDF 

19.  
Materiały publikowane 

Kepel A. 2008. 1324 Nocek duży 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797). 

Poradnik ochrony gatunku 

 
Średnia PDF 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

[W:]: „Monitoring gatunkówi 

siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000. Metodyka 

monitoringu – Przewodniki 

metodyczne”. GIOŚ. 

[www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/prze

wodnik_metodyczny_myotis_myotis

.pdf] 

20.  
Materiały publikowane 

Pucek Z., Raczyński J. (red.). 1983. 

Atlas rozmieszczenia ssaków w 

Polsce. Tom I i II. PWN, Warszawa. 

Dane w większości archiwalne Niska PDF 

21.  
Materiały publikowane 

Ciechanowski, M., Gottfried, I., 

Szkudlarek, R. 2012. Nietoperze str. 

246 – 362, w: Przewodniki 

metodyczne dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Część trzecia. 

Gatunki zwierząt – Płazy i ssaki. 

IOP, PAN, Kraków, 2012. 362 ss. 

Poradnik ochrony trzech 

gatunków nietoperzy 
Wysoka PDF 

22.  
Materiały publikowane 

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 

metodyczny. Część I. GIOŚ, 

Warszawa. 

Metodyka monitoringu siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci 

Natura 2000 

Wysoka PDF 

23.  
Materiały niepublikowane 

Inwentaryzacji zwierzyny 

Nadleśnictwa Żagań, 2012 r., 

Nadleśnictwo Żagań 

Liczebność zwierząt kopytnych 

wilka na terenie leśnictw 

Nadleśnictwa Żagań 

wysoka 
Nadleśnictwo 

Żagań, Word. 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

24.  
Materiały niepublikowane 

Inwentaryzacji zwierzyny 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 2012 r., 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

Liczebność zwierząt kopytnych 

wilka na terenie leśnictw 

Nadleśnictwa Bolesławiec 

wysoka 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

Word. 

25.  
Materiały niepublikowane 

Wyniki inwentaryzacji wybranych 

gatunków ssaków na terenie 

Nadleśnictwa Bolesławiec, Zając T., 

2007, Jelenia Góra 2007. 

Rozmieszczenie bobra i wydry 

na terenie Nadleśnictwa 

Bolesławiec. 

wysoka 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

Word. 

26.  
Materiały niepublikowane 

Inwentaryzacja zwierzyny 

Nadleśnictwa Szprotawa 2012 r, 

Nadleśnictwo Szprotawa 

Liczebność zwierząt kopytnych, 

bobra na terenie leśnictw 

Nadleśnictwa Szprotawa 

wysoka 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

Word. 

27.  
Materiały niepublikowane 

Powszechna inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007 

Rozmieszczenie gatunków i 

siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000 

Średnia 
Warstwa 

shape 

28.  
Materiały niepublikowane 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

prowadzona przez Wojewódzki 

Zespół Specjalistów, 2006 

Rozmieszczenie gatunków i 

siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000 

Średnia 
Warstwa 

shape 

29.  
Materiały niepublikowane 

Świerkosz K. (red.). 2006. 

Opracowanie rozmieszczenia 

siedlisk przyrodniczych Natura 2000 

w 44 proponowanych Specjalnych 

Obszarach Ochrony na terenie 

województwa dolnośląskiego- raport 

zbiorczy 

Rozmieszczenie siedlisk 

przyrodniczych w obszarze 

Natura 2000 

Średnia 
Warstwa 

shape, Word 

30.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Program Ochrony Środowiska dla 

Łużyckich Gmin – cz.II 

zatwierdzony Uchwała Rady Gminy 

Opis celów i zadań o charakterze 

systemowym i w zakresie 

ochrony przyrody dla Gmin 

Łużyckich 

niska 
Word, Urząd 

Gminy Żagań 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

45 

 

L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

31.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Bolesławiec na okres 

od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r. 

Planowane działania gospodarki 

leśnej realizowanej na terenie 

Lasów Państwowych. 

wysoka 
Nadleśnictwo 

Bolesławiec,. 

32.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Świętoszów na okres 

od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r. 

Planowane działania gospodarki 

leśnej realizowanej na terenie 

Lasów Państwowych. 

wysoka 
Nadleśnictwo 

Świętoszów,. 

33.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Węgliniec na okres od 

01.01.2005 r. do 31.12.2014 r. 

Planowane działania gospodarki 

leśnej realizowanej na terenie 

Lasów Państwowych. 

wysoka 
Nadleśnictwo 

Węgliniec,. 

34.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Prognoza oddziaływania na 

środowisko i obszary Natura 2000 

projektu planu urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Szprotawa na okres 

01.01.2011 r. – 31.12.2020 r. 

Prognoza planowanych działań 

gospodarki leśnej realizowanej 

na terenie Lasów Państwowych. 

wysoka PDF 

35.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Żagań na okres od 1 

stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 

r. 

Planowane działania gospodarki 

leśnej realizowanej na terenie 

Lasów Państwowych. 

wysoka 
Nadleśnictwo 

Żagań 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

36.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Osiecznica na lata 2005-2012 
Polityka środowiskowa gminy niska 

Word, Urząd 

Gminy 

Osiecznica 

37.  Plany/programy/strategie/pr

ojekty 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. 

Ekspertyza chiropterologiczna dla 

określenia przyrodniczych 

uwarunkowań lokalizacji elektrowni 

wiatrowych na Dolnym Śląsku. 

Wrocław. 86 pp. 

Synteza danych publikowanych i 

niepublikowanych 
Wysoka PDF 

38.  
Raporty 

Wpływ autostrady A18, odcinek 

Olszyna –Golnice na populację wilka 

oraz analiza skumulowanego 

oddziaływania A18 oraz pozostałej 

infrastruktury drogowej i kolejowej, 

2009, Sabina Pierużek-Nowak, 

Twardorzeczka. 

Ochrona wilka przy drogach 

szybkiego ruchu w Polsce 

Zachodniej. 

wysoka 
Nadleśnictwo 

Żagań, Word. 

39.  
Raporty 

Kaszewska-Mejer, J. 2012 - 2013. 

Raport z prac terenowych na 

potrzeby sporządzenia PZO. 

Siedliska przyrodnicze. 

wyniki badań przeprowadzonych 

na potrzeby sporządzenia PZO 

w zakresie siedlisk 

przyrodniczych 

Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 

40.  
Raporty 

Jaśkiewicz M., Rusiński M. 2013. 

Raport z prac terenowych na 

potrzeby sporządzenia PZO. Gatunki 

zwierząt- nietoperze. 

wyniki badań przeprowadzonych 

na potrzeby sporządzenia PZO 

w zakresie gatunków nietoperzy 

Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 

41.  
Raporty 

Bena W. 2012. Raport z prac 

terenowych na potrzeby 

wyniki badań przeprowadzonych 

na potrzeby sporządzenia PZO 
Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 
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L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

sporządzenia PZO. Gatunki zwierząt 

- owady. 

w zakresie gatunków owadów ansee 

consulting 

42.  
Raporty 

Popiołek M. 2012. Raport z prac 

terenowych na potrzeby 

sporządzenia PZO. Gatunki zwierząt 

ryby. 

wyniki badań przeprowadzonych 

na potrzeby sporządzenia PZO 

w zakresie gatunków ryb 

Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 

43.  
Raporty 

Kozyra K. 2012. Raport z prac 

terenowych na potrzeby 

sporządzenia PZO. Gatunki zwierząt 

- ssaki. 

wyniki badań przeprowadzonych 

na potrzeby sporządzenia PZO 

w zakresie gatunków ssaków 

Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 

44.  
Opinie 

Inwentaryzacja przyrodnicza i raport 

oddziaływania inwestycji na 

potrzeby budowy Małej Elektrowni 

Wodnej na rzece Kwisie w 

Ławszowej, 2012,  

ansee consulting, Michał Jaśkiewicz. 

Działania na rzece Kwisie, 

lokalizacja bobra i wydry w 

Ławszowej. 

średnia 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 

45.  
Opinie 

Kokurewicz T. 2013 . Opinia 

chiropterologiczna dotycząca 

remontu budynku mieszkalno-

gospodarczego (dawny dom 

myśliwych) w miejscowości 

Kliczków nr 26 (Gmina Osiecznica, 

powiat bolesławiecki) 

wytyczne dotyczące remontu 

budynku w zakresie ochrony 

kolonii rozrodczej nietoperzy 

Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 

46.  
Opinie 

Informacje i konsultacje ze 

specjalistą w zakresie siedlisk 

leśnych Mariusz Miotke 

Opinie na temat zapisów 

PUL i stanu zachowania 

siedlisk leśnych 

Wysoka 

Wykonawca 

PZO, 

ansee 

consulting 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

48 

 

L. p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 

47.  Waloryzacja przyrodnicza 

(województwa, gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza gm. 

Osiecznica 

Występowanie gatunków na 

terenie gminy 
Średnia Manuskrypt 

 

 

 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar, według Standardowego Formularza Danych, zajmuje 5 972,2 ha i położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar leży na terenie dwóch województw: dolnośląskiego i lubuskiego. Zdecydowana większość, bo aż 73,49% położna jest 

w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie takich gmin jak: Osiecznica i Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim. W 

województwie lubuskim PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy leży na terenie gmin Żagań i Małomice w powiecie żagańskim. 

Zdecydowanie większa część obszaru, biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (Kondracki 2000), położona jest w mezoregionie 

Bory Dolnośląskie (317.74), która wchodzi w skład Niziny Śląsko – Łużyckiej (317.4) będącej częścią Nizin Sasko – Łużyckich (317). 

Niewielka południowa część Ostoi położona jest na terenie Pogórza Izerskiego (332.26), który wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego 

(332.2) będącego częścią Sudetów (322). 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (według Tramplera i in.) obszar należy do Krainy Śląskiej (V) Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej 

(V.1). 

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

Państwa: Holarktyka, Obszaru: Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej, Działu 

Brandenbursko-Wielkopolskiego (B.), Krainy Południowowielkopolsko-Łużyckiej (B.4), Podkrainy Łużyckiej (B.4a). 

 

Geologia, rzeźba terenu 

Teren ostoi, który pokrywa się z dolną częścią rzeki Kwisy ma układ południkowy i charakteryzuje się specyficznym kształtem. Dolna część 
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zlewni tej rzeki jest wąska i wyraźnie wydłużona. W tej części, dolina rzeki posiada mocno zaznaczone krawędzie erozyjne, wąskie płaskie dno, 

a także niskie i wysokie terasy. Na opisywanym terenie występują również przewiewne piaski i wydmy. Są to formy erozji i akumulacji wodnej i 

eolicznej. Zlewnia rozszerza się na wysokości ujścia Błotniaka prawobrzeżnego dopływu Kwisy, w okolicy miejscowości Nowogrodziec. Tutaj, 

z kolei, dominują formy podłoża czwartorzędu uwarunkowane tektonicznie, przekształcone przez erozję i denudację. Występuje w tej części 

rzeźba niskiego pogórza pokrytego osadami starszych zlodowaceń oraz pogórza o wyrównanej powierzchni, a także rzeźba grzbietów wzgórz o 

charakterze twardzieli i ostańców (Pogórze Izerskie). 

 

Klimat 

Obszar, na którym leży Ostoja - wg regionalizacji Gumińskiego znajduje się w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej (XVIII) o klimacie typu 

podgórskich nizin i kotlin. Występujący tu klimat charakteryzuje się częstymi i szybkimi zmianami elementów pogody. Przeważający kierunek 

wiatrów jest zachodni - 22 % (pod względem frekwencji i największych prędkości), dość często występują też wiatry południowo-zachodnie - 

12 % i północno-zachodnie - 10 %. W okresach napływu wiatru z kierunku południowego powstawać może efekt fenowy. Okres ciszy obejmuje 

26 % całego roku - najczęściej w czerwcu i sierpniu. Średnia roczna temperatura wynosi 9-10°C. 

 

Gleby 

Na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy dominują gleby aluwialne, bielicowe i brunatne. 

 

Wody powierzchniowe 

Główną rzekę obszaru, dla której koryta i siedlisk przyległych, utworzono ostoję Natura 2000, jest Kwisa. Jest ona lewobrzeżnym najdłuższym 

dopływem Bobru, który należy do dorzecza Odry. Wypływa pomiędzy Izerskimi Garbami, a Przednią Kopą. Na jej źródła składają się potoki 

zwane Widły I, II i III wypływające na wysokości 940-1090 m n.p.m. Ujście swoje ma pomiędzy Szprotawą i Żaganiem, nieopodal wsi 

Wilczyce, na wysokości około 110 m n.p.m. Łączna długość wynosi około 126,8 km. Powierzchnia zlewni wynosi 1026,3 km2. Ważniejszymi 

dopływami są lewobrzeżne – Siniec, Wodopój, Czerwony Potok, Pluskotnik, Mokrzyca, Świeradówka, Czarny Potok; prawobrzeżne – Struga, 

Płoka, Jarząbek, Bystrzyk, Krobicki Potok, Dzieża, Mrożynka, Iwnica. Kwisę charakteryzuje przeciętna szerokość ok. 20 m, głębokość waha się 

od 0,5 – 1 m, na odcinkach prostych i do 2,5 m na zakolach. Na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy wyróżniono dla rzeki Kwisy 

dwie Jednolite Części Wód. Obszar znajduje się w Regionie Wodnym Środkowej Odry , obszarze dorzecza Odry i klasyfikowany jest jako 

naturalna część wód.  

Wyróżnione JCWP to: 

RW600020166939 - Kwisa od Kliczkówki do Bobru, ocena stanu: zły  

RW600020166999 - Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki, ocena stanu: dobry,  
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Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, brak derogacji.  

W 2011 r. wg danych WIOŚ Wrocław stan ekologiczny Kwisy w punkcie ‘Kwisa – powyżej Kliczkówki (Osieczów)’ oceniono na dobry, na 

podstawie tych wyników dokonano oceny jednego ze wskaźników oceny struktury i funkcji dla siedliska rzeki włosienicznikowej 3260 w PZO. 

Dane z 2012 r. zostały opublikowane z opóźnieniem, ale wynika z nich, że w 2012 r. stan ekologiczny rzeki Kwisy w tym samym punkcie 

pomiarowym zmienił się na umiarkowany.  

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Przeważająca część ostoi Dolina Dolnej Kwisy, bez jej południowego fragmentu, pokrywa się z Obszarem Specjalnej Ochrony ptaków (OSO) 

Bory Dolnośląskie PLB020005. Północna część ostoi pokrywa się z fragmentem Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie. Od 

wchodu i zachodu północna część graniczy z obszarem Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko- Ławszowskie PLH020063, od zachodu w 

południowej części z obszarem natura 2000 Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072. Od północy graniczy z obszarem Natura 2000 

Małomickie Łęgi PLH080046. Na terenie ostoi znajduje się Rezerwat Przyrody Brzeźnik. 

 

Korytarze ekologiczne 

Cały teren Ostoi stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny. Wg Jędrzejowskiego, biegnie tam Korytarz Zachodni (KZ), który łączy 

kompleksy leśne Polski Zachodniej, od Sudetów poprzez Bory Dolnośląskie i Lasy Zielonogórskie po Puszczę Rzepińską i Park Narodowy 

Ujście Warty, gdzie dołącza do korytarza Północno-Centralnego. Również teren Ostoi wchodzi w skład Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET i 

jest on sklasyfikowany jako krajowy korytarz ekologiczny, a część jest krajowym obszarem węzłowym. 

 

Historycznie (ostatnie dane 1884 r. w rejonie Osiecznicy) występowała w Kwisie skójka perłorodna Margaritifera margaritifera. 

 

 

 

 

2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów 

 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 
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Lasy Ogólnie 2839,818 47,80 

Pastwiska trwałe Ogólnie 2539,833 42,76 

Sady Ogólnie 290,261 4,89 

Nieużytki Ogólnie 1,562 0,03 

Grunty zabudowane Ogólnie 130,292 2,19 

Inne Ogólne 138,659 2,33 

 

 

2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 
Typy użytków  Typ własności 

Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy Lasy Państwowe - - 

Lasy komunalne - - 

Lasy prywatne - - 

Sady  Własność prywatna Obręb Ławszowa: dz. ew. 107/1 

pow. 0,72 
program rolno środowiskowy wariant 2.10 

Trwałe użytki zielone  Własność prywatna Obręb Ławszowa: dz. 1/1 

pow. 7,12 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Tomisław: dz. ew. 123 

pow. 5,02 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Tomisław: dz. ew.124/1  

pow. 1,01 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Kierżno: dz. ew.: 131/3 

pow. 0,55 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Kierżno: dz. ew.: 136/4 

pow. 2,59 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 15 

pow. 5,70 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

52 

 

Typy użytków  Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Ławszowa: dz. ew. 17/1 

pow. 13,88 
program rolno środowiskowy wariant 2.4 

Obręb: Kierżno: dz. ew.: 18/4 

pow. 1,26 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Kierżno: dz. ew.: 181/2 

pow. 4,12 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Tomisław: dz. ew. 2 pow. 

3,85 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 34 

pow. 0,64 
program rolno środowiskowy wariant 2.3 

Obręb: Osiecznica: dz. ew. 398/803 

pow. 66,48 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Nowa Wieś: dz. ew. 400/1 

pow. 1,36 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Osiecznica: dz. ew. 427/785 

pow. 32,80 
program rolno środowiskowy wariant 3.1 

Obręb: Ławszowa: dz. ew. 6/1 

pow. 13,96 

program rolno środowiskowy wariant 

3.1 

Obręb: Ławszowa: dz. ew. 8/1 

pow. 0,87 

program rolno środowiskowy wariant 

2.4 

081009_2.0015.156/6 

Pow. 0,1 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.140/13 

Pow. 1,51 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.150/1 

Pow. 1,2 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.153/1 

Pow. 0,5 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.154/1 

Pow. 0,8 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.155 

Pow. 0,75 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 
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Typy użytków  Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

081009_2.0015.156/1 

Pow. 0,24 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.158/2 

Pow. 0,22 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.159/1 

Pow. 0,09 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.159/2 

Pow. 0,07 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.160/1 

Pow. 0,45 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.161/2 

Pow. 0,55 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.162 

Pow. 0,56 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.163 

Pow. 0,59 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.164/1 

Pow. 0,39 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.168/1 

Pow. 2,29 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.175/4 

Pow. 1,85 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081009_2.0015.176 

Pow. 0,45 
program rolno-środowiskowy wariant 5.4 

081005_5.0006.230/2 

Pow. 0,85 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.2 

081005_5.0006.233 

Pow. 1,07 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.2 

081005_5.0006.234 

Pow. 1,02 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.2 

081005_5.0006.67/1 

Pow. 0,62 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.2 
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Typy użytków  Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

081005_5.0006.67/1 

Pow. 0,3 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.1 

081009_2.0011.146 

Pow. 0,5 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.147 

Pow. 0,6 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.155/2 

Pow. 0,5 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.155/2 

Pow. 0,5 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.155/4 

Pow. 4,2 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.155/5 

Pow. 2,32 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.2 

081009_2.0011.155/6 

Pow. 10,3 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.159/1 

Pow. 1,87 
program rolno-środowiskowy wariant 3.1.2 

081009_2.0011.160/1 

Pow. 0,87 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.161/2 

Pow. 0,19 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.161/2 

Pow. 0,6 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.163/1 

Pow. 1,1 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

081009_2.0011.164/1 

Pow. 1,2 
program rolno-środowiskowy wariant 5.6 

Wody - - - 
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Typy użytków  Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- 

- 

- 

Inne  Obręb Osieczów: dz. ew. 107/1 

pow. 10,49 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb Ławszowa: dz. ew. 107/2  

pow. 2,43 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 11 

pow. 2,64 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb Osieczów: dz. ew. 119/1 

pow. 12,98 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 12 

pow. 10,15 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb Osieczów: dz. ew. 122/2 

pow. 2,38 
program rolno środowiskowy wariant 2.1 

Obręb: Osieczów: dz. ew. 131/1 

pow. 10,88 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Osieczów: dz. ew. 135 

pow. 5,48 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 146 

pow. 4,31 
program rolno środowiskowy wariant 2.1 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 17 

pow. 4,23 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Osieczów: dz. ew. 172/1 

pow. 10,93 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Ławszowa: dz. ew. 178/1 

pow. 0,89 
program rolno środowiskowy wariant  2.2 

Obręb: Przejęsław: dz. ew. 25/5 

pow. 8,25 
program rolno środowiskowy wariant  2.2 

Obręb: Nowa Wieś: dz. ew. 401 

pow. 1,91 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 
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Typy użytków  Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Parzyce: dz. ew. 44/1 

pow. 2,14 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Osieczów: dz. ew. 68/1 

pow. 1,70 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

Obręb: Parzyce: dz. ew. 88/1 

pow. 2,43 
program rolno środowiskowy wariant 2.2 

081005_5.0006.177/6 

Pow. 1,96 
program rolno-środowiskowy wariant 8.3.1 

081005_5.0006.194 

Pow. 0,7 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.198/1 

Pow. 3,42 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.199/1 

Pow. 0,32 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.199/3 

pow. 0,27 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.199/5 

Pow. 0,3 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.218/16 

Pow. 10,38 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.218/23 

Pow. 5,13 
program rolno-środowiskowy wariant 8.3.1 

081005_5.0006.218/5 

Pow. 4,64 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.219 

Pow. 0,71 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.220 

Pow. 0,36 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081005_5.0006.230/5 

Pow. 0,85 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 
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Typy użytków  Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

081009_2.0011.145 

Pow. 0,9 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.155/2 

Pow. 0,29 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.155/6 

Pow. 2 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.155/6 

Pow. 0,96 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.155/7 

Pow. 0,23 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.160/1 

Pow. 03 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.161/2 

Pow. 0,9 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.163/1 

Pow. 0,22 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.164/1 

Pow. 0,3 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

081009_2.0011.164/2 

Pow. 4 
program rolno-środowiskowy wariant 5.1 

 

 

 

2.5 Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego  

 

L. p. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 
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1.  Studium Uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

Przestrzennego gminy 

Małomice z 26 

kwietnia 2002 

GMINA MAŁOMICE Nie zidentyfikowano 

zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony 

- - 

2.  Studium Uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

Przestrzennego gminy 

Żagań 2000 

GMINA ŻAGAŃ Nie zidentyfikowano 

zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony 

- - 

3.  Studium (Uchwała nr 

XXI/119/2012 Rady 

Gminy Osiecznica z 

dnia 24 kwietnia 2012 

roku w sprawie 

uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Osiecznica) 

GMINA OSIECZNICA tereny zainwestowania 

wiejskiego np. 

przeznaczenie terenów do 

zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej i usługowej, z 

dopuszczeniem 

nieuciążliwej działalności 

produkcyjnej i usługowej 

6510- dz. ew. 

44/497, Obr 

Świętoszów; Płat 

nie weryfikowany 

podczas prac w 

ramach PZO – 

brak ocen 

wskaźników, z 

ortofotomapy 

wynika, że łąka 

jest mocno 

zarośnięta. W 

przypadku 

zabudowy tylko 

fragment płatu 

zostanie zajęty. 

Brak konieczności 

wskazania zmian 

do dokumentu;  

1/. Ochronie 

podlegają duże walory 

przyrodniczo-

krajobrazowe gminy – 

kompleksy leśne, 

rzeki i ich doliny, 

zbiorniki wodne, 

tereny użytków 

rolnych, złoża kopalin 

i wód wgłębnych.  

2/.  Wyodrębnia się 

system powiązań 

przyrodniczych 

tworzony przez dolinę 

rzeki Kwisy, 

kompleksy leśne, 

pola. System 

powiązań 

przyrodniczych 
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6510 - dz. ew. 

192, Obr. 

Przejęsław – łąka 

zarastająca (U1) – 

blisko rzeki w 

obniżeniu, 

możliwe, że woda 

podsiąka przy 

wysokim stanie 

wód. Zabudowa 

mało 

prawdopodobna, 

brak konieczności 

zmian w studium 

 

6510 - dz. ew. 

107/2 Obr. 

Przejęsław, Płat 

nie weryfikowany 

podczas prac w 

ramach PZO – 

brak ocen 

wskaźników, w 

przypadku 

zabudowy tylko 

fragment płatu 

zostanie zajęty, 

brak 

konieczności 

podlega ochronie ze 

względu na jego 

funkcje 

hydrologiczne, 

klimatyczno - 

higieniczne, 

ekologiczne, 

estetyczno –

krajobrazowe. 

Ochrona walorów 

przyrodniczo-

krajobrazowych 

gminy, polega na 

zakazie lokalizacji 

obiektowi urządzeń 

powodujących 

naruszenie równowagi 

środowiska 

przyrodniczego  

3/. Na etapie 

sporządzania 

miejscowego planu 

dla omawianego 

obszaru, ewentualną 

lokalizację inwestycji 

położonych w zasięgu 

obszarów Natury 

2000 oraz położonych 

w bezpośredniej 

bliskości należy 
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zmian w studium  

 

9170 - 398/803 

obręb Osiecznica, 

płat weryfikowany 

w ramach PZO, 

częściowo 

zlokalizowany na 

skarpie przy 

zbiorniku –mało 

prawdopodobna 

zabudowa w tym 

miejscu, brak 

konieczności 

zmian w studium 

planować w sposób 

uwzględniający 

potrzeby ochrony 

gatunków i siedlisk 

obowiązkowo 

przeprowadzając 

postępowania w 

sprawie ocen 

oddziaływania na 

środowisko.  

4/. Wraz z 

istniejącymi i 

wyznaczonymi w 

obowiązujących 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

rysunku studium 

wskazano łącznie 7 

lokalizacji elektrowni 

wodnych na rzece 

Kwisie. Dopuszcza 

się lokalizację 

nowych elektrowni 

wodnych pod 

warunkiem, że nie 

wpłyną one znacząco 

na cele i przedmioty 

ochrony oraz 

integralność i 
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spójność obszarów 

Natura 2000 

4.  MPZP Osiecznica, 

2003 

(Uchwała Nr 

XII/61/2003 z dnia 21 

października 2003 r. 

Rady Gminy 

Osiecznica w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Osiecznica) 

GMINA OSIECZNICA Teren o podstawowym 

przeznaczeniu dla 

zabudowy mieszkaniowej 

ekstensywnej z przewagą 

zabudowy jednorodzinnej, 

wchodzących w skład 

obszarów już 

zainwestowanych oraz 

stwarzających możliwość 

uzupełnienia istniejącej 

zabudowy, ustala się 

następujące zasady 

kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

9170 - dz. ew. 

398/803 obręb 

Osiecznica, płat 

weryfikowany w 

ramach PZO, 

częściowo 

zlokalizowany na 

skarpie przy 

zbiorniku –mało 

prawdopodobna 

zabudowa w tym 

miejscu, biorąc 

pod uwagę zapis y 

chroniące walory 

środowiska 

przyrodniczego 

zamieszczone w 

mpzp brak 

konieczności 

zmian w 

dokumencie  

 

9170 - dz. ew. 

106/457 Obr. 

Kliczków – płat 

nie weryfikowany 

w ramach PZO, w 

sąsiedztwie 

Tereny 2.MN.15, 

2.MN.19, 2.MN.39, 

2.MN.59, 2.MN.64, 

2.MN.69 wchodzą w 

skład obszaru o 

wyjątkowych 

walorach środowiska 

przyrodniczego, 

stanowią część 

proponowanego do 

ustanowienia Parku 

Krajobrazowego 

Doliny Kwisy. Zakaz 

realizacji obiektów 

mogących 

doprowadzić do 

degradacji walorów 

przyrodniczych – 

skala zabudowy, 

kolorystyka. 

Dostosowanie formy 

architektonicznej do 

krajobrazu 
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terenów 

zabudowanych, 

biorąc pod uwagę 

zapisy chroniące 

walory 

środowiska 

przyrodniczego 

zamieszczone w 

mpzp brak 

konieczności 

zmian w 

dokumencie 

5.  MPZP Osiecznica, 

2003 (Uchwała Nr 

XII/61/2003 z dnia 21 

października 2003 r. 

Rady Gminy 

Osiecznica w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Osiecznica) 

GMINA OSIECZNICA Lokalizacja usług 

turystycznych i 

rekreacyjnych, ustala się 

następujące zasady 

kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 

kompleks terenów 

rekreacyjno-

wypoczynkowych dla 

funkcji wypoczynku 

przywodnego związanego 

z rzeką Kwisą. Zabudowa 

sezonowa, nietrwale 

związana z gruntem 

3150 - dz. ew. 19 

obręb Przejęsław, 

biorąc pod uwagę 

zapisy chroniące 

walory 

środowiska 

przyrodniczego 

zamieszczone w 

mpzp brak 

konieczności 

zmian w 

dokumencie 

Działalność 

turystyczno-

rekreacyjna nie może 

powodować kolizji z 

formami użytkowania 

terenów położonych 

w sąsiedztwie, w tym 

wodami, lasami,, ani 

powodować 

zagrożenia dla 

środowiska 

przyrodniczego i 

kulturowego Ochrona 

wyjątkowych 

walorów środowiska 

przyrodniczego 

Proponowany do 

ustanowienia Park 
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Krajobrazowy Doliny 

Kwisy. Zakaz 

wprowadzania 

zainwestowania 

turystyczno-

rekreacyjnego w 

formach 

degradujących walory 

krajobrazowe doliny 

Kwisy –w tym skala 

obiektów i ich 

kolorystyka. 

6.  MPZP Osiecznica 2007 

(Uchwała Nr 

XVI/66/2007 Rady 

Gminy Osiecznica z 

dnia 29 października 

2007 r. w sprawie 

zmiany miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Osiecznica) 

GMINA OSIECZNICA Nie zidentyfikowano 

zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony 

- Z uwagi na objęcie 

terenów objętych 

planem do 

projektowanego 

obszaru Natura 2000 

zabrania się 

podejmowania działań 

mogących w znaczący 

sposób pogorszyć stan 

siedlisk 

przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt, a 

także w znaczący 

sposób wpłynąć 

negatywnie na 

gatunki. 

7.  Studium GMINA NOWOGRODZIEC Nie zidentyfikowano - - 
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NOWOGRODZIEC 

2011 (UCHWAŁA NR 

XIX/132/12 RADY 

MIEJSKIEJ W 

NOWOGRODŹCU Z 

DNIA 27 STYCZNIA 

2012 R. w sprawie 

uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta i 

gminy Nowogrodziec) 

zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony 

8.  MPZP Rady Gminy i 

Miasta Nowogrodziec 

z dnia 18 września 

1996 miasta 

Nowogrodźca 

GMINA NOWOGRODZIEC Nie zidentyfikowano 

zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony 

- - 

9.  UCHWAŁA z dnia 21 

lutego 2013 r. w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego małej 

elektrowni wodnej na 

rzece Kwisie w rejonie 

wsi Zebrzydowa i 

Parzyce 

GMINA NOWOGRODZIEC Planowana lokalizacja 

elektrowni wodnej 

91E0 - dz. ew. 

186/2 Obręb 

Parzyce, 1037 - 

dz. ew. 754/1 

obręb 

ZEBRZYDOWA,  

 

3260 - dz. ew. 

754/1 obręb 

ZEBRZYDOWA 

 

1163, 1096 Biorąc 

Ze względu na 

położenie terenu 

objętego planem w 

granicach specjalnego 

obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 

„Dolina Dolnej 

Kwisy” obowiązują 

na nim zasady 

ochrony przyrody 

zgodnie z przepisami 

odrębnymi 
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pod uwagę zapisy 

zamieszczone w 

mpzp budowa 

MEW 

poprzedzona 

będzie raportem 

OOŚ, w tym 

oceną na 

przedmioty 

ochrony obszaru 

natura 2000 

Dolina Dolnej 

Kwisy - brak 

konieczności 

zmian w 

dokumencie 

10.  UCHWAŁA z dnia 18 

września1996 w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Kierżno gmina 

Nowogrodziec 

GMINA NOWOGRODZIEC Nie zidentyfikowano 

zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony 

- - 
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2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  

L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1.  

2330 Wydmy 

śródlądowe  

z murawami 

napiaskowymi 

B 9,95 ha - 

Potwierdzono 

obecnośc płatów 

siedliska pomiędzy 

Rudawicą a 

Łozami i 

Ławszowa a 

Lubuszowem i na 

wschód od 

zbiornika w 

Osiecznicy 

dobry 

W terenie zweryfikowano 

6 płatów siedliska z 8 

podawanych  z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej z 2006 r. 

2.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea 

B 13,4 ha - 

Pomiedzy 

Pruszkowem a 

Łozamii i na 

wschód od 

zbiornika w 

Osiecznicy 

średni 

W terenie sprawdzono 10 

miejsc z 13 

wykazywanych z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej z 2006 r. 

3.  

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

C 10,2 ha - 

Siedlisko 

rozmiesczone 

wzdłuż całej doliny 

Kwisy 

dobry 

W terenie sprawdzono 10 

miejsc z 16 

wykazywanych z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej z 2006 r. i 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

2007 r. oraz wykazano 

jeden nowy płat 

4.  

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników  

Ranunculion fluitantis 

A 92 ha - 

Rzeka Kwisa na 

całym odcinku w 

Ostoi 

Dobry - dane z 

przeprowadzon

ych badań 

terenowych 

oraz 

dostępnych 

danych 

przyrodniczyc

h wskazują, iż 

Kwisa na 

całym odcinku 

w granicach 

obszaru Natura 

2000 stanowi 

siedlisko 3260. 

Punktowo sprawdzono na 

całym odcinku Kwisy, 

istnieją na ten temat dane 

literaturowe oraz wyniki  

monitoringu GIOŚ 

5.  

4010 Wilgotne 

wrzosowiska z 

wrzoścem bagiennym 

Erica tetralix 

A 3,23 ha - 

Na terenie 

rezerwatu przyrody 

„Brzeźnik” 

Bardzo dobry 

W ostoi występuje 1 płat 

sprawdzony w terenie 

oraz dane literaturowe 

6.  

6410 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

C 52 ha - 

Płaty siedliska 

występują w 

połudnowej i 

północnej części 

dobry 
W terenie sprawdzono 

ponad 50% płatów łąk 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Ostoi 

7.  

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

C 1,9 ha - 

Niewielkie płaty 

wzdłuż brzegów 

całej rzeki 

dobry 

Ze względu na naturalną 

dynamikę roślinności 

nadrzecznej, obserwuje 

się 

zanikanie lub ekspansję 

poszczególnych płatów 

tych ziołorośli, stąd 

trudno 

było zweryfikować 

obecność i stan 

zachowania wszystkich 

płatów. Badaniami objęto 

dwa płaty, w wielu 

potencjalnych miejscach 

nie potwierdzono 

występowania siedliska  

8.  

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

C 139,7 ha - 

Płaty siedliska 

rozmiesczone na 

terenie całej ostoi 

dobry 

W terenie przebadano ok. 

30% płatów łąk, ponadto 

w kilku miejscach nie 

potwierdzono obecności 

siedliska 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

9.  

7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym z 

roślinnością ze związku 

Rhynchosporion 

 

C 3,1 ha - 

Siedlisko 

wykazywane w 

południowej części 

Ostoi w okolicach 

rezerwatu przyrody 

„Brzeźnik” 

niewystarczają

cy 

Informacje o 

występowaniu siedliska 

pochodzą z 

inwentaryzacji Lasów 

Państwowych i 

inwentrayzacji wykonanej 

przez Świerkosz K. 2006,  

nie możliwe było 

wykonanie badań 

terenowych w latach 

2012-2013 ze względu na 

zalanie terenu na skutek 

działalności bobrów  

10.  

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

C 0,08 ha - 

Zachodni brzeg 

zbiornika w 

Osiecznicy 

Bardzo dobry 

Siedlisko podawane w 

ostoi w jednym miejscu,, 

zweryfikowane w całości 

11.  
9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagenion) 
C 15,2 ha - 

Siedlisko 

występuje w 

okolicy Osieczowa, 

pomiędzy 

Osiecznicą a 

Przejęsławem oraz 

Przejęsławem a 

Ławszową   

dobry 

Z podawanych 3 płatów 

9110 przebadano 2 płaty,  

z czego jeden płat okazał 

się nie być siedliskiem 

przyrodniczym, 

dodatkowo jeden płat 

który był podawany jako 

9170 okazał się być 9110 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

12.  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum) 

C 176,2 ha - 

Płaty siedliska 

rozmiesczone na 

terenie całej ostoi 

dobry 

 Badaniami objęto 8 

płatów grądów,  z czego 

jeden okazał się kwaśną 

buczyną. 

13.  
9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

B 42,2 ha - 

Płaty siedliska 

rozmiesczone na 

terenie całej ostoi 

 średni 

W 2013 r. wykazano 

jeden nowy płat i 

przeprowadzono badania 

w dwóch płatach 

wykazywanych wcześniej 

z czego jeden okazał się 

zubożonym grądem 9170.  

14.  

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae,  

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

B 160,75 ha - 

Siedlisko 

występuje wzdłuż 

brzegów Kwisy na 

całej jej długości w 

Ostoi w mozaice z 

innymi typami 

siedlisk   

dobry 

Badania terenowe 

przeprowadzono w 15 

płatach łęgów, w tym 

jeden nowy płat został 

wykazany podczas badań 

w ramach PZO, przy 

czym siedlisko 

reprezentowane jest 

głównie wzdłuż Kwisy, 

często w mozaice z 91F0 

15.  
91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

C 67,3 ha - 

Siedlisko 

występuje wzdłuż 

brzegów Kwisy 

dobry 

Badania terenowe 

przeprowadzono w 8 

płatach łęgów 91F0 przy 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Ulmetum) głównie w 

północnej części 

obszaru 

czym siedlisko 

reprezentowane jest 

głównie wzdłuż Kwisy, 

często w mozaice z 91E0 

Gatunki roślin 

Nie dotyczy - - - - - - 

Gatunki zwierząt 

16.  1337 Bóbr Castor fiber A - 

Gatunek 

liczny w 

całym 

obszarze 

 

-. 

Gatunek 

stwierdzony na 

terenie całego 

obszaru na całej 

długości Kwisy. 

obecność gatunku 

stwierdzono 

również na 

mniejszych jej 

dopływach i 

sąsiednich 

zbiornikach 

wodnych i 

starorzeczach. 

Dobry – 

badania 

przeprowadzon

o na 

stanowiskach 

zlokalizowany

ch wzdłuż 

rzeki Kwisy i 

stwierdzono, iż 

gatunek jest 

liczny w całym 

obszarze. 

Inwentaryzacja bobra w 

celu określenia 

liczebności i statusu 

rozrodczego populacji, 

oraz aktywności gatunku 

w obszarze, prowadzona 

w okresie od maja do 

września. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

17.  1355 Wydra Lutra lutra A - 

Gatunek 

liczny w 

całym 

obszarze 

 

. 

Gatunek 

stwierdzony na 

terenie całego 

obszaru na całej 

długości Kwisy. 

obecność gatunku 

stwierdzono 

również na 

mniejszych jej 

dopływach i 

sąsiednich 

zbiornikach 

wodnych i 

starorzeczach 

Dobry – 

badania 

przeprowadzon

o na 

stanowiskach 

zlokalizowany

ch wzdłuż 

rzeki Kwisy i 

stwierdzono, iż 

gatunek jest 

liczny w całym 

obszarze. 

Inwentaryzacja wydry w 

celu określenia 

liczebności i statusu 

rozrodczego populacji, 

oraz aktywności gatunku 

w obszarze, prowadzona 

w okresie od maja do 

września. 

18.  1352 Wilk Canis lupus B - 

Gatunek 

obecny na 

terenie 

całego 

obszaru 

 

 

Obecność gatunku 

potwierdzona, 

jednak w trakcie 

prac terenowych ze 

względu na okres 

prowadzonej 

inwentaryzacji nie 

udało się określić 

rozmieszczenia 

gatunku w 

obszarze. Dane 

Dobry – 

przeprowadzon

o badania 

terenowe oraz 

uwzględniono 

dane 

literaturowe 

Inwentaryzacja w celu 

potwierdzenia obecności 

gatunku w obszarze, 

prowadzona w okresie od 

maja do września. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

literaturowe z roku 

2011 wskazują na 

obecność gatunku 

na terenie całego 

obszaru. 

19.  
1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 
C - 

Gatunek 

stwierdzony 

na 2 z 4 

powierzchni 

badawczych, 

w tym na 

jednej 

odłowiono 

samca;  

Badania z 2013 

oraz dane 

historyczne 

wskazują na 

występowanie 

mopka głównie na 

północ od Zalewu 

Kliczkowskiego na 

Kwisie oraz 

zimowisko w 

pobliżu tego 

zalewu obecnie 

zniszczone 

Niewystarczają

cy – w trakcie 

badań nie 

zidentyfikowa

no miejsc 

rozrodu i 

zimowisk, 

konieczne jest 

uzupełnienie 

wiedzy w tym 

zakresie 

Brak zidentyfikowanych 

miejsc rozrodu i 

zimowisk, historyczne 

zimowisko znajdowało się 

w pobliżu Zalewu 

Kliczkowskiego na 

Kwisie 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

20.  
1324 Nocek duży  

Myotis myotis 
C - 

W 2013 

stwierdzony 

na 2 z 4 

stanowisk 

badawczych 

oraz   

kolonia 

rozrodcza 

zlokalizowa

na jest w 

budynku 

mieszkalny

m w 

Kliczkowie 

Mapa - 

Rozmieszczenie 

stanowisk 

gatunków zwierząt 

Dolina Dolnej 

Kwisy; kolonia 

rozrodcza 

zlokalizowana jest 

w budynku 

mieszkalnym w 

Kliczkowie, 

podczas badań w 

2013stwierdzony 

pod mostem w 

Ławszowej i pod 

mostem w 

Przejęsławiu, dane 

historyczne 

wskazują na jego 

występowanie 

głównie w części 

centralnej obszaru  

Niewystarczają

cy w zakresie 

letniej 

populacji 

(miejsca 

rozrodu, 

żerowiska i 

trasy 

przelotów) – 

konieczne 

uzupełnienie 

wiedzy 

Brak zidentyfikowanych 

zimowisk, 

zidentyfikowano jedną 

kolonię rozrodczą w 

Kliczkowie, konieczne 

dalsze badania 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

21.  1318 Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 
C - 1 

Jedno stwierdzenie 

pod mostem w 

Ławszowej; 

możliwe migracje 

wzdłuż Kwisy 

Niewystarczają

cy w zakresie 

przelotnej 

populacji 

nocka 

łydkowłosego 

Brak zidentyfikowanych 

miejsc rozrodu i 

zimowania, konieczne 

badania w zakresie 

migracji  
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

22.  
1163 Głowacz 

białopłetwy Cottus gobio 
C - 4 

Rzeka Kwisa w 

granicach obszaru 

Natura 2000  

Bardzo dobry 

– gatunek 

odłowiony na 

wszystkich 4 

wytypowanych 

stanowiskach 

wzdłuż Kwisy, 

przy czym 

należy uznać, 

iż siedlsikiem 

gatunku jest 

cała rzeka w 

granicach 

obszaru Natura 

2000  

Inwentaryzację 

ichtiologiczną obszaru 

Natura 2000 „Dolina 

dolnej Kwisy” 

przeprowadzono na 

czterech wytypowanych 

stanowiskach rzeki Kwisa 

w dniach 30.06 2012; 24-

25.07.2012 oraz 30-

31.07.2012 na podstawie 

zezwoleń RZGW (ZR-

733/2/12/Odł.bad/JG) 

oraz PZW w Jeleniej 

Górze. Odłowy 

prowadzono 

anodoczerpakiem brodząc 

pod prąd wody przy 

użyciu plecakowego 

agregatu impulsowego 

IUP-12. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

23.  
1096 Minóg 

strumieniowy Lampetra 

planeri 

B - 4 

Rzeka Kwisa w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

Bardzo dobry 

– gatunek 

odłowiony na 

wszystkich 4 

wytypowanych 

stanowiskach 

wzdłuż Kwisy, 

przy czym 

należy uznać, 

iż siedlsikiem 

gatunku jest 

cała rzeka w 

granicach 

obszaru Natura 

2000 

Inwentaryzację 

ichtiologiczną obszaru 

Natura 2000 „Dolina 

dolnej Kwisy” 

przeprowadzono na 

czterech wytypowanych 

stanowiskach rzeki Kwisa 

w dniach 30.06 2012; 24-

25.07.2012 oraz 30-

31.07.2012 na podstawie 

zezwoleń RZGW (ZR-

733/2/12/Odł.bad/JG) 

oraz PZW w Jeleniej 

Górze. Odłowy 

prowadzono 

anodoczerpakiem brodząc 

pod prąd wody przy 

użyciu plecakowego 

agregatu impulsowego 

IUP-12. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

24.  
1037 Trzepla zielona 

Ophiogomhus cecilia 
C - 21 

Ważka 

obserwowana jest 

na całej długości 

Kwisy w ostoi oraz 

na niektórych jej 

dopływach 

Dobry - 

badania 

przeprowadzon

o na 

stanowiskach 

zlokalizowany

ch wzdłuż w 

sąsiedztwie 

rzeki Kwisy, 

Bobru i ich 

dopływów i 

stwierdzono, iż 

gatunek jest 

liczny w całym 

obszarze. 

Rozpoznanie prowadzono 

w czerwcu, lipcu i 

sierpniu. Poszukiwano 

imagines w sąsiedztwie 

rzeki Kwisy, Bobru i ich 

dopływów. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

25.  
1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 
B - 5 

 

Gatunek 

odnotowano na 

stawach (3 

stanowiska) na 

południu Ostoi w 

okolicach 

miejscowości 

Kierżno oraz na 

stawach w 

północnej części 

Ostoi (2 

stanowiska) w 

okolicach 

miejscowośći 

Rudawica 

Bardzo dobry 

– badania 

przeprowadzon

o w siedliskach 

odpowiednich 

dla gatunku, 

potwierdzono 

dotychczas 

znane 

stanowiska 

zalotki w Ostoi 

Rozpoznanie prowadzono 

w czerwcu i lipcu w 

odpowiednich dla gatunku 

siedliskach 

(nieużytkowane stawy, 

starorzecza, stawy 

bobrowe). Prowadzono 

poszukiwania imagines. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

26.  
1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar 
C - 14 

Stanowiska 

gatunku 

koncentrują się 

głównie w 

południowej części 

Ostoi, od Nowej 

Wsi do 

miejscowości 

Tomisław. Trzy 

stanowiska 

zlokalizowane są w 

północnej części 

obszaru – w 

okolicach 

miejscowości 

Rudawica i 

Żelisłąw 

Bardzo dobry 

– gatunku 

poszukiwano 

w siedlsikach 

sprzyjających 

jego 

występowaniu  

Rozpoznanie prowadzono 

od maja do końca 

sierpnia. Szukano 

imagines na łąkach 

świeżych, wilgotnych i w 

starorzeczach. 

Poszukiwano również jaj i 

larw na roślinach 

żywicielskich. 

27.  
1083 

Jelonek rogacz  

Lucanus cervus 

C - 4 

 Stanowiska 

jelonka 

odnotowano w 

środkowej części 

Ostoi 

Dobry – 

przebadano 

wszystkie 

znane 

odpowiednie 

dla gatunku 

stanowiska  

Rozpoznanie prowadzono 

w maju, czerwcu i lipcu w 

starodrzewach dębowych, 

alejach i pojedynczych 

dębach. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

28.  
1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
C - 9 

 Stanowiska 

pachnicy 

odnotowano na 

całej długości 

obszaru 

Niewystarczają

cy – na części 

dotychczas 

wykazywanyc

h stanowisk w 

trakcie 

przeprowadzon

ych badań nie 

stwierdzono 

obecności 

gatunku, w 

związku z 

powyższym 

należy w tych 

miejscach 

uzupełnić 

wiedzę  

Rozpoznanie prowadzono 

w starodrzewach 

liściastych, parkach, 

alejach i pojedynczych 

drzewach. 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

29.  
1088 Kozioróg dobosz  

Cerambyx cerdo 
C - - 

Osobniki gatunku 

w dolinie Kwisy 

stwierdzono w 

latach 2005-2006, 

jednak drzewo, na 

którym były 

obserwowane 

zostało wkrótce 

ścięte. W trakcie 

badań terenowych 

zidentyfikowano 

jedno drzewo, 

które ma bardzo 

stare żery, ale 

obecnie nie jest 

zasiedlone. Na 

podstawie badań, 

jak również na 

podstawie analizy 

dostępnych 

informacji nie 

potwierdzono 

występowania 

gatunku w 

Obszarze 

Niezadowalają

cy 

Rozpoznanie prowadzono 

w starodrzewach 

liściastych, parkach, 

alejach i pojedynczych 

drzewach  w czerwcu i 

lipcu 2012.  
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2.6.1 Typy siedlisk przyrodniczych 

 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

 

Krótka charakterystyka 

W obszarze Natura 2000 murawy napiaskowe występują na śródleśnych  odsłonięciach piasku prawdopodobnie wtórnie powstałych po borach 

sosnowych.. Są to zbiorowiska o charakterze inicjalnym. Mają postać murawy o luźnej strukturze tworzonej przez gatunki kseromorficzne: 

kępkową trawę szczotlichę siwą Corynephorus canescens, która tu dominuje oraz płonnik włosisty Polytrichum piliferum oraz chrobotki 

Cladonia sp. Na obecnym etapie wiedzy nie można potwierdzić czy obserwowane w ostoi Dolina Dolnej Kwisy napiaskowe murawy 

szczotlichowe wykształciły się na piaskach pochodzenia wydmowego i czy nie zostały błędnie zaklasyfikowane jako siedlisko przyrodnicze 

2330. Wymaga to uzupełnienia wiedzy o badania geomorfologiczne. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych 

w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 2330 są następujące: 

Zasięg: XX, Powierzchnia: U2, Specyficzna struktura i funkcje: U1, 

Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Pozyskiwanie piasku, składowanie odpadów, sukcesja - zarastanie 

sosną i brzozą. 
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Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 na północ od 

miejscowości Łozy (Fot. Grzegorz Swacha) 

 

 

 

 

3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami 

z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

 

Krótka charakterystyka 

Zbiorowiska roślinne budujące to zbiorowisko są labilne, zajmują 

niewielkie powierzchnie i co roku mogą pojawiać się w innych miejscach. 

Buduje je pionierska roślinność pojawiająca się na obrzeżach zbiorników 

wodnych np. zalanych piaskowni składająca się z gatunków terofitów o 

szybkim cyklu rozwojowym. Gatunkami charakterystycznymi dla tego 

siedliska najczęściej występującymi na terenie Doliny Dolnej Kwisy są sit 

drobny Juncus bulbosus i wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris. Ze względu na swój efemeryczny charakter i wysoki poziom wód w latach 

2012-2013 wykonanie dokładnych badań tego typu siedliska okazało się niemożliwe. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym typ siedliska 3130 otrzymał 

ogólną ocenę stanu zachowania FV – stan właściwy. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 
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Zagrożenia 

Antropopresja oraz eutrofizacja, która się przyczynia do zarastania zbiorników. 

 

 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea  

3130 na południe od miejscowości Rudawica. (Fot. Grzegorz Swacha) 
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3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

 

Krótka charakterystyka 

W Dolinie Dolnej Kwisy występuje podtyp siedliska 3150-2 eutroficzne starorzecza i drobne zbiornika wodne.  W starorzeczach i zbiornikach 

rzadko pojawiają się wszystkie zbiorowiska roślinne typowe dla tych siedlisk. Wiele jest zdominowanych przez rzęsę wodną lub praktycznie 

pozbawione są nymfeidów. Wiele starorzeczy otoczonych jest lasem i silne zacienienie wpływa na zubożony skład gatunkowy.  Są tu też 

zbiorniki z grążelem żółtym Nuphar lutea, grzybieniami białymi Nyphea alba, rdestnicami Potamogeton sp. lub z żabieńcem babką wodną 

Alisma plantago-aquatica. Brzegi często porasta szuwar trzcinowy, szuwar mozgowy lub zbiorowiska łęgowe.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 3150 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: FV, Specyficzna struktura i funkcje: FV, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Średni 

 

Zagrożenia 

Eutrofizacja, zarastanie. 
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Starorzecze 3150 koło miejscowości Ławszowa (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Starorzecze 3150 w okolicach miejscowości Rudawica (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

 

Krótka charakterystyka 

Kwisa jest rzeką włosiecznikową na prawie całej swej długości. W nurcie rzeki wyraźnie zaznacza się przepływ, miejscami intensywny. W 

materiale dennym duży udział ma frakcja gruboziarnista – żwiry i drobne otoczaki. Siedlisko budują rośliny zakorzenione w dnie o zanurzonych 

pędach, głównym gatunkiem jest tu włosienicznik rzeczny Ranunculus fluitans.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 3260 są następujące: 

Zasięg: U1, Powierzchnia: XX, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. W miejscowości Trzebów jest punkt monitoringu GIOŚ gdzie siedlisko 3260 uzyskuje ogólne oceny FV.  

 

Zagrożenia 

Do zagrożeń potencjalnych należą zabudowa rzeki (brzegów i dna), piętrzenia oraz różnego typu zanieczyszczenia mogące powodować 

zamulenie, eutrofizacje i zmiany substratu dna. 
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Kwisa wiosną - rzeka włosienicznikową 3260  
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4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix 

 

Krótka charakterystyka 

Wilgotne wrzosowiska mają w Polsce swoją wschodnią granicę zasięgu i występują jedynie na pomorzu i w Borach Dolnośląskich. W ostoi 

siedlisko to stweirdzono w jednym miejscu i gdzie jest chronione w ramach Rezerwatu przyrody „Brzeźnik”. Wilgotne wrzosowiska są tu 

siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin. Na szczególną uwagę zasługuje obecność rzadkiego, chronionego wrzośca 

bagiennego Erica tetralix Jest to najdalej wysunięte na wschód stanowisko tego atlantyckiego gatunku. Inne cenne gatunki: Drosera intermedia, 

Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Juncus acutiflorus, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, Carex limosa. 

Siedlisko to występuje miejscami w mozaice z innym siedliskiem przyrodniczym 7150 - obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 

związku Rhynchosporion. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 4010 są następujące: 

Zasięg: U1, Powierzchnia: U2, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U2, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Ekspansja drzew, krzewów (kruszyny), trzciny powodują zarastanie i zacienianie, wkraczanie nowych gatunków.  
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Wrzosiec bagienny Erica tertalix. (Fot. Grzegorz Swacha) 
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6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 

Krótka charakterystyka 

Są to półnaturalne zbiorowiska roślinne, których utrzymanie się związane jest ze specyficznym typem gospodarki polegającej na późnym 

koszeniu raz do roku lub rzadziej. Najważniejsza cechą dla tego typu łąk jest zmienny poziom wody gruntowej, wiosną jest bardzo wysoki a w 

lecie nisko opada. Z gatunków wskaźnikowych łąk trzęślicowych w ostoi występują  głównie sit rozpierzchły Juncus effusus, śmiałek darniowy 

Deschampsia caespitosa oraz  trzęślica modra Molinia caerulea rzadziej okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum. Pojawia się tu czasem gatunek 

chroniony nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum. W ostoi największy kompleks najlepiej zachowanych łąk trzęślicowych występuje na 

południe od miejscowości Rudawica.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 6410 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: XX, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U2, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Ekspansje gatunków wynikające z braku koszenia, zarastanie krzewami i podrostem drzew. 
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Łąka zmiennowilgotna 6410 w na wschód od Kierżna. (Fot. Grzegorz Swacha) 
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6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 

Krótka charakterystyka 

Ziołorośla występują w ostoi w podtypie 6430-3 niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe. Zajmują niewielkie powierzchnie w strefach 

ekotonowych. Występują głównie na obrzeżach łęgów 91E0 rzadko 91F0, budowane są w ostoi najczęściej przez chmiel Humulus lupulus, 

przytulię czepną Galium aparine, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium  i pokrzywę Urtica dioica. Porastają gleby żyzne, zasobne w azot, 

mocno uwilgotnione. Podobnie jak łęgi 91E0 wymagają okresowych zalewów. W ostoi najczęściej spotyka się płaty zubożony, w formie 

szczątkowej. W miejscach potencjalnego występowania ziołorośli pojawiają się rośliny inwazyjne, głównie rdestowce i niecierpek 

gruczołowaty. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 6430 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: FV, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: FV, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Średni 

 

Zagrożenia 

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

 

Krótka charakterystyka 

Ten typ siedliska przyrodniczego reprezentują  bogate w gatunki, mezofilne łąki występujące od równin po tereny podgórskie, koszone po 

zakwitnięciu traw  –  raz, maksymalnie dwa razy w roku i umiarkowanie nawożone. Siedlisko to jest silnie zróżnicowane edaficznie. W ostoi 

występują dwa podtypy łąk świeżych: na miejscach wilgotniejszych  łąki rajgrasowe z dominującym rajgrasem wyniosłym Arrhenatherum 

elatior, kupkówką pospolitą Dactrylis glomerata,  wyczyńcem łąkowym Alopecurus pratensis, tomką wonną Anthoxanthum odoratum 6510-1 

oraz  6520-2 łąki wiechlinowo - kostrzewowe na piaszczystym podłożu przypominjące miejscami murawy. W tym drugim podtypie dominują 

kostrzewa czerwona Festuca rubra i mietlica pospolita Agrostis capilaris, pojawia się tu zawciąg pospolity Armeria maritima i dziurawiec 

czteroboczny Hypericum maculatum. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 6510 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: U1, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Zarastanie np. nawłocią późną w wyniku braku użytkowania, przekształcenia w grunty orne. 
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Łąka świeża 6510 we wsi Żelisław (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Łąki świeże 6510 na południe od Luboszowa (Fot. Grzegorz Swacha) 
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7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

 

Krótka charakterystyka 

W ostoi siedlisko to podawane jest z jednego miejsca pomiędzy miejscowością Kierżno a Brzeźnik. Miejsca te w 2012 i 2013 r. były zalane w 

wyniku działalności bobrów, nie było możliwości określenia stanu zachowania siedliska, Pozostawiono oceny be zmian. Siedlisko to wymaga 

uzupełnienia wiedzy. W ostoi, na brzegu jednego ze zbiorników, zaobserwowano niewielkie powierzchnie porastające roślinnością ze związku 

Rhynchosporion albae (rzadki gatunek Lycopodiella inundata widłaczek torfowy) nie zaznaczone na mapie ze względu na znikomą 

powierzchnię. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 7150 są następujące: 

Zasięg: U1, Powierzchnia: U1, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U2, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 
Nie zdefiniowane 

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

 

Krótka charakterystyka 

W ostoi siedlisko to podawane jest jedynie z piaskowcowych skałek na zachodnim brzegu zbiornika w Osiecznicy. Potwierdzono tu 

występowanie podtypu 8220-3 mszysto-paprociowe zbiorowiska zacienionych skał kwaśnych i obojętnych z paprotką zwyczajną Polypodium 

vulgare. W płatach siedliska pojawia się niecierpek drobnokwiatowy. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 8220 są następujące: 

Zasięg: XX, Powierzchnia: FV, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Średni 

 

Zagrożenia 

Wkraczanie na wychodnie skalne niecierpka drobnokwiatowego oraz procesy naturalne związane z wietzreniem , gromadzeniem się materii 

organicznej wkraczaniem innym gatunków roślin. 

 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

101 

 

 
Wychodnie piaskowców – siedlisko przyrodnicze 8220 przy zbiorniku koło Osiecznicy (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

 

Krótka charakterystyka  
W ostoi występują nielicznie kwaśne buczyny niżowe podtyp 9110-1. Podawane i potwierdzone zostały w dwóch miejscach: na południe od 

miejscowości Osieczów w nadleśnictwie Bolesławiec i na południe od miejscowości Przejęsław w nadleśnictwie Świętoszów gdzie porastają 

dosyć strome stoki. Drzewostan jest bukowy . Runo ubogie borowe lub brak roślin runa.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9110 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: U1, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Zagrożeniem potencjalnym jest przyjęcie dla buczyn typu drzewostanu niezgodnego z siedliskiem przyrodniczym. 

 

 

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

 

Krótka charakterystyka 

W ostoi występują grądy środkowoeuropejskie podtyp siedliska 9170-1. Są to żyzne i średnio żyzne wielogatunkowych lasy ze złożoną 

strukturą, dużym bogactwem florystycznym oraz wyraźnie zaznaczoną zmiennością sezonową. Wielowarstwowy oraz wielogatunkowy 

drzewostan składa się głównie z graba Carpinus betulus, dębu szypułkowego Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata. Z leśnych siedlisk 

przyrodniczych grądy zajmują w ostoi największą powierzchnię. Runo typowe żyzne wiosną zdominowane przez gatunki geofitów t.j. zawilec  
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gajowy, ziarnopłon wiosenny oraz fiołka leśnego.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9170 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: FV, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Przyjęcie dla grądów typu drzewostanu niezgodnego z siedliskiem przyrodniczym, zubożony skład gatunkowy – głównie mały udział graba i 

udział gatunków iglastych. 
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Grądy 9170 koło Osiecznicy w aspekcie wiosennym (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 

 

Krótka charakterystyka 

Są to ubogie lasy dębowe często z dużym udziałem brzozy i sosny z acydofilnym runem. Siedlisko to występuje jedynie w regionie 

kontynentalnym i ograniczone jest do zachodniej części Polski. W ostoi w drzewostanie dąbrów bardzo często znaczny udział ma sosna 

zniekształcając siedlisko przyrodnicze. 

  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9190 są następujące: 

Zasięg: U1, Powierzchnia: U2, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Przyjęcie dla dąbrów typu drzewostanu niezgodnego z siedliskiem przyrodniczym, udział gatunków iglastych. 

 

 

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

źródliskowe)  

 

Krótka charakterystyka 

W Dolinie Dolnej Kwisy łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe nierównomiernie porastają brzegi prawie całej głównej rzeki ostoi. 

Występują również przy starorzeczach i strumieniach. Drzewostan budują głównie wierzby biała Salix alba i krucha Salix fragilis oraz olsze 

Alnus glutinosa. Często pojawiają się gatunki obce – robinia akacjowa i niecierpek gruczołowaty. W warstwie krzewów rośnie kruszyna 
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Frangula alnus a w runie sitowie leśne Scirpus sylvaticus. Na obrzeżach łęgów pojawiają się ziołorośla z pokrzywą i chmielem. Zaraz po 

grądach zajmują w ostoi największą powierzchnie. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 91E0 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: U1, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U2, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Prace regulacyjne na rzece mogące powodować odcięcie łęgów od regularnych zalewów, zabudowa brzegów. 
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Łęgi 91E0 na brzegu Kwisy na zachód od miejscowości Żelisław (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Łęgi po obu brzegach Kwisy koło miejscowości Ławszowa (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 

Krótka charakterystyka 

W Obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe występują w mozaice z łęgami olszowymi 91E0 oraz 

grądami 9170. Drzewostan budują głównie dąb szypułkowy Quercus robur i jesion Fraxinus excelsior jednak często występuje tu sosna Pinus 

sylvestis i robinia akacjowa Robinia pseudoacacia .  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 91F0 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: U2, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U2, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Obecność gatunków iglastych oraz obcych geograficznie: robinii akacjowej, dębu czerwonego i niecierpka gruczołowatego i 

drobnokwiatowego. 

 

2.6.2 Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Nie dotyczy 
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2.6.3 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek eurazjatycki. Obszar występowania trzepli zielonej rozciąga się od Jeziora Bajkał do Europy Zachodniej, jednakże jej zwarty areał sięga 

po wschodnie Niemcy, podczas gdy we Francji, Włoszech i w zachodnich Niemczech występuje ona jedynie wyspowo. Trzepla zielona należy do 

gatunków nizinnych i rzadko występuje na terenach położonych powyżej 400 m n.p.m. Zasiedla cieki różnej wielkości – od strumieni o 

szerokości 0,5 – 3 m po duże rzeki, takie jak Wisła czy Odra. Ulubionym biotopem trzepli są rzeki i strumienie położone wśród bogatej 

strukturalnie roślinności. Siedliskiem żyjących 2 – 3, a niekiedy nawet 4 lata larw, są osady piaszczyste i piaszczysto-żwirowe. Siedliskiem 

optymalnym dla larw wydaje się być mieszanka grubszego piasku i drobnego żwirku poprzeplatana pasmami lub skupiskami drobnego i 

średniego detrytusu. Larwy trzepli zdecydowanie unikają mulistego dna cieków. Larwy zasiedlają miejsca do głębokości 10-150 cm. Spotykane 

są przy prędkości przepływu od kilku do 80 cm/s (preferują prąd umiarkowany i dość szybki (powyżej 30 cm/s). Okres lotu trwa od czerwca do 

końca września (przy sprzyjających warunkach do października). Imagines preferują sąsiedztwo spokojniejszych fragmentów cieków. Wybierają 

nasłonecznione fragmenty dolin rzecznych. Bardzo często ważki spotyka się z dala od wody. Trzeple przesiadują na słonecznych i osłoniętych 

przed wiatrami zrębach, piaszczystych drogach leśnych, wrzosowiskach, wydmach itp.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

W Polsce trzepla zielona jest gatunkiem rozpowszechnionym, a lokalnie pospolitym. Liczne duże populacje występują w północnej, środkowej i 

częściowo w południowej części kraju. Na wielu ciekach występowanie gatunku ma charakter ciągły (przy dużym zagęszczeniu osobników). 

W Polsce monitorowano 7 rzek, położonych w różnych częściach zasięgu gatunku, na których przebadano 48 stanowisk. Na większości 

badanych stanowisk stan zachowania gatunku oceniono jako właściwy (FV). Liczebności na stanowiskach były duże, zagęszczenia wysokie, 

rozkład populacji równomierny, pokrycie całkowite, a siedliska nieprzekształcone, optymalne lub bliskie optimum. Jednak na części stanowisk 

(Narew, Bug) stan zachowania gatunku był niezadowalający, przeciętny. Liczebność średnia lub niska, siedliska miejscami zachowane w złym 

stanie (bieg wyprostowany, zabudowa hydrotechniczna, zła jakość wody). 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 
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Ważka obserwowana jest na całej długości Kwisy w ostoi oraz na niektórych jej dopływach.  Z uwagi na dużą liczbę obserwowanych osobników 

oraz dużą powierzchnię dogodnych siedlisk gatunku stan populacji oceniono jako FV. Jednakże konieczne jest uzupełnienie informacji o 

liczebności populacji.   

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia: Zagrożenia istniejące zidentyfikowano wyłącznie na dwóch stanowiskach (Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych) – cieki (Prószkowska Struga, dopływ cieku Czernik, oraz Czernik, dopływ Kwisy) były konserwowane - po przeprowadzonej 

konserwacji siedlisko jeszcze się nie zrenaturyzowało Do zagrożeń potencjalnych należą: Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami wodnymi, paleniem ognisk; zanieczyszczenia wód; Niewielkie projekty energetyczne, jazy; 

zamulenie rzeki; regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt rzecznych, 
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Siedlisko trzepli zielonej w okolicach Parzyc 

 

 

 
Siedlisko trzepli zielonej w okolicach Zebrzydowej 
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Kwisa pod Zebrzydową - siedlisko trzepli zielonej 
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Kwisa - siedlisko trzepli zielonej w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy  
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Trzepla zielona w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Trzepla zielona w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek eurosyberyjski, z centrum areału we wschodniej części Europy Środkowej, w Europie Wschodniej i zachodniej Syberii. Na obszarze 

Europy Zachodniej (Francja, zachodnie Niemcy, Holandia) gatunek występuje już bardzo nielicznie i wyspowo. Zalotka większa zasiedla 

różnego typu wody stojące, od kwaśnych po słabo zasadowe. Unika jedynie wód bardzo żyznych. Zalotka większa najchętniej zasiedla małe 

oczka i bagna śródleśne, torfianki, naturalne małe jeziorka i oczka na torfowiskach sfagnowych, torfowiska niskie z wysokim poziomem wody, 

jeziora z torfowiskowymi obrzeżami, starzejące się zbiorniki powyrobiskowe w piaskowniach, żwirowniach i gliniankach, nieużytkowane stawy 

rybne, a niekiedy również starorzecza oraz rozszerzone fragmenty wód wolno płynących (rowów, strumieni). Opisywana ważka unika wód 

zarówno całkowicie i gęsto zarośniętych (potrzebuje zbiorników silnie nasłonecznionych), jak i prawie w ogóle nieporośniętych. W zbiornikach 

zasiedlanych przez zalotkę bardzo często występuje roślinność pływająca i zanurzona (np. rdestnice), zaś woda w tych zbiornikach 

charakteryzuje się dużą przejrzystością. Okres lotu zalotek większych trwa od maja do końca lipca, czasami jeszcze w początkach sierpnia.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Na dwudziestu czterech stanowiskach (z 31 kontrolowanych) stan zachowania gatunku oceniony został jako właściwy (FV), tj. dobry czy bardzo 

dobry, na sześciu  jako niezadowalający (U1), a tylko na jednym jako zły (U2). Ocena stanu populacji w badanych stanowiskach jest zatem dość 

wysoka. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako U1 z uwagi na niewielką powierzchnię siedliska gatunku oraz duże ryzyko pogorszenia stanu siedlisk w efekcie 

zarybienia zbiorników wodnych. Stanowiska nie są izolowane, gdyż na sąsiednich obszarach Natura 2000 („Uroczyska Borów Dolnośląskich”, 

„Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie”) zachowały się populacje zalotki większej. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia potencjalne: Akwakultura słodkowodna; Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie; eutrofizacja 
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Zalotka większa w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Siedlisko zalotki większej w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Staw bobrowy - siedlisko zalotki większej w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy. 

 

 

 

 

 

 

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

 

Krótka charakterystyka 

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

występuje głównie na niżu, na pogórzu rzadziej. Gatunek związany jest ze środowiskami wilgotnych łąk i torfowisk niskich w dolinach rzek, 
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jezior i stawów. Preferuje tereny nadwodne oraz obrzeża stawów, choć w ostatnich latach coraz częściej obserwowany jest także w środowiskach 

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

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

kędzierzawy (Rumex crispus) oraz szczaw zwyczajny (Rumex acetosa). Przez cały swój rozwój gąsienica odżywia się liśćmi, a zimuje w 

młodszych stadiach wzrostowych. Przepoczwarzenie odbywa się na roślinie pokarmowej lub w jej pobliżu. W ostatnich latach czerwończyki 

nieparki bardzo często pojawiają się w dwóch generacjach. Pierwsze pokolenie motyli lata od trzeciej dekady maja do lipca. Pojaw drugiego 

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

generacji.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 
Stan populacji czerwończyka nieparka na terenie kraju należy uznać za dobry. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczebności i powrót 

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

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako zły(U2). Gatunek stwierdzony na 14 stanowiskach. Populacja nie jest izolowana - gatunek został stwierdzony w 

ostoi „Uroczyska Borów Dolnośląskich 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

 

Zagrożenia istniejące: Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania); Wkraczanie 

nierodzimych gatunków zaborczych (niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, nawłoć późna Solidago gigantea, czeremcha późna 

Prunus serotina, tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa) połączone z rezygnacją z użytkowania kośnego i wypasu;  

Zagrożenia potencjalne: Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub zamiana łąk na 

grunty orne; Wypas intensywny; Zalesianie terenów otwartych; Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 
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Stanowisko czerwończyka nieparka w dolinie Kwisy                                                     

Siedlisko czerwończyka nieparka w dolinie Kwisy 
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Stanowisko czerwończyka nieparka w granicach obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Kwisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

124 

 

 
 

Stanowisko czerwończyka nieparka w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Stanowisko czerwończyka nieparka w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Czerwończyk nieparek w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus 

 

Krótka charakterystyka 

Jelonek rogacz obejmuje swym zasięgiem prawie całą Europę, włącznie z południowymi fragmentami Skandynawii i Wysp Brytyjskich. Polskę 

zasiedla podgatunek nominatywny. Jelonek podawany jest prawie ze wszystkich regionów kraju, ale jego zasięg ma charakter wyspowy, a 

większość danych na temat rozmieszczenia gatunku pochodzi najczęściej sprzed kilkudziesięciu lat. Gatunek znajduje się w regresie, o czym 

świadczy brak współczesnych potwierdzeń jego występowania na wielu historycznych stanowiskach. Jelonek rogacz należy do gatunków 

ciepłolubnych i występuje głównie na terenach nizinnych i na pogórzach. Jego typowym biotopem są ciepłe i świetliste drzewostany (grądy i 

łęgi), a także siedliska ukształtowane przez człowieka, takie jak parki, aleje, cmentarze, sady. Jelonek rogacz powiązany jest głównie z dębem, 

ale jego roślinami żywicielskimi mogą być również inne gatunki drzew (np. buk, grab, wiąz, drzewa owocowe). Pędraki jelonka rozwijają się 4-

6, a wyjątkowo 8 lat w drewnie u podstawy pni zamierających lub martwych drzew. Chrząszcze obserwuje się od końca maja do sierpnia, zaś 

sam szczyt rójki przypada w czerwcu.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 
W obszarach sieci Natura 2000 jelonek rogacz był monitorowany w ośmiu ostojach. Stan populacji na monitorowanych obszarach sieci Natura 

2000 uznano w sześciu przypadkach za zadowalający (ocena FV). W jednej ostoi stan populacji określono jako niezadowalający (U1).W jednej 

ostoi stan ten określono jako zły (ocena U2), w związku z brakiem stwierdzeniem jelonka w tym obszarze. Stan siedlisk w obszarach uznano za 

zadowalający (ocena FV) w pięciu przypadkach. W pozostałych dwóch obszarach stan siedlisk określono jako niezadowalający (ocena U1). 

Jeden obszar otrzymał ocenę złą (U2). 

 

 Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniono jako niewłaściwy (U1).  Gatunek stwierdzony na 4 stanowiskach. Najbliższe znane stanowiska znajdują się w 

ostojach znajdujących się po sąsiedzku („Wrzosowiska Świętoszowisko-Ławszowskie” „Dąbrowy Kliczkowskie”, „Uroczyska Borów 

Dolnośląskich”). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia istniejące: Przyjęty w PUL typ drzewostanu: Db-Md-So nie sprzyjający zachowaniu siedliska jelonka rogacza; zaśmiecanie gruzem, 
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materiałem kamiennym siedliska jelonka  

Zagrożenia potencjalne: usuwanie starych dębów w siedliskach gatunku; Kolekcjonowanie; Depresja genetyczna/inbredowa; Uprawy drzew 

iglastych w otoczeniu siedliska gatunku mogące z czasem powodować pogorszenie warunków świetlnych; niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy; Pojazdy zmotoryzowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlisko jelonka rogacza w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Samce jelonków rogaczy w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Jelonki rogacze rozjechane przez pojazdy kołowe w okolicach m. Osiecznica 
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Uprawa świerkowa na stanowisku jelonka poniżej m. Luboszów. 
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1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek zaliczany do reliktów lasów pierwotnych, występujący głównie w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej. Rozproszone 

stanowiska pachnicy dębowej znajdują się również w Europie Zachodniej i południowej Skandynawii. Chrząszcz ten występuje przede 

wszystkim na terenach nizinnych a zasiedla ciepłe i świetliste lasy liściaste oraz lasy mieszane. Stosunkowo częstym siedliskiem pachnicy 

dębowej są stare parki, przydrożne aleje, niewielkie zadrzewienia, a nawet pojedyncze okazy sędziwych drzew. Warunkiem koniecznym do jej 

rozwoju jest obecność starych, dziuplastych i osiągających odpowiednie rozmiary drzew, co z reguły wyklucza występowanie w lasach 

intensywnie użytkowanych gospodarczo czy pielęgnowanych parkach. Jako rośliny żywicielskie pachnicy wymienia się różne gatunki drzew 

liściastych (np. rodzime gatunki dębów, lipy, buki, olsze, graby, wiązy). Drzewa iglaste (np. sosny) są zasiedlane przez pachnicy tylko 

wyjątkowo. Pełny cykl rozwoju u tego gatunku trwa 3-4 lata. Pachnica dębowa jest typowym próchnojadem, odżywiającym się rozłożonym 

przez pewne gatunki grzybów drewnem. Rójka owadów dorosłych ma miejsce w lecie (lipiec – sierpień). Pachnica dębowa, podobnie jak jelonek 

rogacz, odżywia się sokiem drzew. Czasami chrząszcze spotyka się na kwiatach.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 
W obszarach sieci Natura 2000 gatunek był monitorowany w dziesięciu obszarach. Na dwóch stanowiskach stan określono jako właściwy (FV), 

na siedmiu jako niezadowalający (U1) i na jednym stanowisku jako zły (U2).  

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Gatunek stwierdzony na 9 izolowanych  stanowiskach. Najbliższe znane stanowiska znajdują się w ostojach znajdujących się po sąsiedzku 

(„Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie” „Dąbrowy Kliczkowskie”, „Uroczyska Borów Dolnośląskich”). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Zagrożenia istniejące: Usuwanie martwych i umierających drzew, Wandalizm (podpalanie zamierających drzew i próchnowisk); Przyjęty w PUL 

typ drzewostanu: Db-Md-So nie sprzyja zachowaniu siedliska pachnicy dębowej; Na niektórych stanowiskach brak aktualnej wiedzy na temat 

populacji gatunku 

Zagrożenia potencjalne: usuwanie starych i umierających drzew w siedliskach gatunku; uprawy drzew iglastych w otoczeniu siedliska mogące z 
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czasem powodować pogorszenie warunków termicznych w siedlisku; Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; 

 
Dęby zasiedlone przez pachnicę dębową w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 
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Dąb zasiedlony przez pachnicę dębową i samiec pachnicy dębowej w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy  
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Uprawa świerkowo-sosnowa (powstała na dawnych gruntach ornych), zasłaniająca dęby zasiedlone przez pachnicę dębową - poniżej m. 

Luboszów. 
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Dąb zasiedlony przez pachnicę dębową – powyżej m. Osiecznica.          Ścięty dąb ze stwierdzoną pachnicę dębową - powyżej m. Osiecznica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścięty dąb z pachnicą dębową – okolice m. Parzyce. 
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Szczątki pachnic dębowych. 
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1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

 

Krótka charakterystyka 

Kozioróg dębosz jest kambioksylofagiem, w Polsce żerującym i przechodzącym rozwój wyłącznie na żywych dębach: szypułkowym Quercus  

robur L. i (rzadko) bezszypułkowym Quercus petrea (Matt.) Imagines opuszczają kolebki poczwarkowe i chodniki larwalne wiosną, od połowy  

maja, a spotyka się je nawet do połowy września. Szczyt pojawu postaci dorosłych (rójka) zwykle przypada na dwie ostatnie dekady czerwca i w 

zalezności od pogody może trwać do połowy lipca. Pierwotnymi środowiskami występowania kozioroga dębosza są drzewostany leśne o dużym 

udziale dębów szypułkowych i luźnym zwarciu, bez gęstego podrostu i podszytu, rosnące na siedliskach łęgowych i grądowych w dolinach rzek i 

ich strefach krawędziowych. W środowiskach tych chrząszcze najczęściej opanowują osłabione drzewa o grubej, spękanej korowinie, rosnące w 

miejscach odsłoniętych na obrzeżach drzewostanów, rzadziej w ich głębi; drzewa o cienkiej i gładkiej korowinie są omijane Obecnie w Polsce 

kozioroga dębosza najczęściej spotyka się w środowiskach zastępczych pochodzenia antropogenicznego: na dębach rosnących pojedynczo lub w 

małych skupiskach w parkach, na ekstensywnie użytkowanych łąkach w dolinach rzecznych, a także w przydrożnych alejach i na groblach. 

Kozioróg dębosz zwykle występuje gromadnie (od kilku do ponad dwudziestu osobników na jednym drzewie) i atakuje pojedyncze lub rosnące 

w małych grupach, eksponowane na światło słoneczne stare, osłabione drzewa o średnicy pierśnicy powyżej 70 cm, ale zdarza się, że i cieńsze. 
 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 
Zgodnie z „Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych” (region 

kontynentalny) opracowaną przez GIOŚ w ramach sprawozdania z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej (aktualizacja 2009 r.) w 

przypadku kozioroga dębosza ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) parametry: zasięg – U1, populacja – U1, 

siedlisko – U1. perspektywy zachowania – U1. Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w roku 2011, monitorowane 

było tylko 3 stanowiska kozioroga dębosza w regionie kontynentalnym, z czego 2 zostały ocenione na niezadowalający stan ochrony (U1), 

natomiast 1 na stan zły (U2). 

 

Ranga w obszarze 

SDF wskazuje na rzadkie występowanie kozioroga dębosza w Obszarze. W trakcie badań terenowych nie odnaleziono stanowisk gatunku. 

 

 

Stan zachowania w obszarze 

Kozioróg dębosz był ujęty dotychczas na liście przedmiotów ochrony obszaru, natomiast nie potwierdzono czynnych stanowisk tego gatunku w 
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trakcie przeprowadzonych badań. Ostatnie koziorogi w dolinie Kwisy żyły w latach 2005-2006. Ostatnie drzewo zostało wkrótce ścięte. 

Znaleziono jedno drzewo, które ma bardzo stare żery, czyli nie jest obecnie zasiedlone. Ze względu na obecność potencjalnych siedlisk 

pozostawiono gatunkowi kategorię C. 

 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu zachowania gatunku w obszarze. Uzupełnienie wiedzy na temat stanu populacji i stanu siedliska 

gatunku. 

 

 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 
 

Krótka charakterystyka 

Gatunek prowadzący przydenny, skryty i mało aktywny tryb życia, większość czasu spędza ukryty w szczelinach między kamieniami. Zwiększa 

swą aktywność w okresie tarła, kiedy opuszcza swe kryjówki w poszukiwaniu partnera i odpowiednich miejsc na założenie gniazd. Nie odbywa 

jednak typowych migracji tarłowych rozradzając się w okolicy swych żerowisk i refugiów spoczynkowych. Pod względem wymagań 

ekologicznych należy do gatunków wykazujących wąskie specjalizacje. Optymalnych siedlisk dostarczają mu rzeki o charakterze podgórskim, 

bądź wyżynnym, gdzie przewodnimi gatunkami są lipień lub brzana. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest określony jako FV (na podstawie „Ocena stanu 

zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”)  

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono jako U1/U2 (50%/50%), ze względu na małą liczbę odłowionych osobników. 

Niezbędne będzie przeprowadzenie ponownego monitoringu występowania tego gatunku. Biorąc pod uwagę obserwowane na obszarze całego 
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kraju tendencje do zanikania, zachowanie stanowisk głowacza ma szczególne znaczenie przyrodnicze.  

  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze:  

Zagrożenia potencjalne: zamulenie rzeki, intensywna hodowla ryb, drapieżnictwo (pstrąg); regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych; rozproszone 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych; dalsza zabudowa hydrotechniczna na Kwisie (w tym elektrownie wodne); inne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych ze źródeł punktowych 

 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

 

Krótka charakterystyka 

Minóg strumieniowy wiedzie niepasożytniczy tryb życia, larwy minoga są filtratorami i żywią się glonami i innymi mikroorganizmami oraz 

detrytusem. 

W okresie reprodukcji podejmują krótkie, najczęściej kilkusetmetrowe, wędrówki w górę strumieni do tarlisk o twardym podłożu żwirowym lub 

piaszczystym. Okres tarłowy zależny jest od szerokości geograficznej i rozpoczyna się kiedy temperatura wody przekracza 9°C.  Minóg 

strumieniowy zamieszkuje wyłącznie wody słodkie, głównie górne i środkowe odcinki niewielkich rzek i strumieni, zarówno nizinnych, 

podgórskich, jak i górskich, o czystej, dobrze natlenionej wodzie i naturalnym korycie z dnem piaszczystym lub żwirowym, miejscami mulistym 

. Często występuje w górnych odcinkach małych strumieni i dużych rzek powyżej barier migracyjnych dla anadromicznego minoga rzecznego. 

Minóg strumieniowy jest gatunkiem typowo rzecznym, a tym samym charakteryzuje się wąskim zakresem tolerancji na czynniki środowiskowe. 

Z tego powodu ciągłość trwania jego populacji może być ważnym czynnikiem informującym o kondycji danego cieku. Gatunek ten jest 

wrażliwy na wszelkie zmiany w zajmowanych siedliskach, które w ogromnej większości następują w wyniku działalności człowieka. Należy tu 

zaliczyć nie tylko zanieczyszczenie wody, ale przede wszystkim regulację i umacnianie brzegów, tworzenie poprzecznych barier migracyjnych, 

w efekcie czego następuje spowolnienie przepływu, zamulenie dna, a tym samym zanik miejsc do odbywania tarła. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest określony jako XX (na podstawie „Ocena stanu 

zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). Parametr siedlisko i perspektywy zachowania są ocenione 

jako FV, natomiast nie jest dobrze rozpoznana liczebność populacji. 
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Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono jako U1/U2 (25%/75%). Niezbędne będzie przeprowadzenie ponownego monitoringu 

występowania tego gatunku.  

  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze:  

Zagrożenia potencjalne: zamulenie rzeki; regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych; zmiana przebiegu 

koryt rzecznych na dużą skale regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych); rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych; Dalsza 

zabudowa hydrotechniczna na Kwisie; 
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Kwisa - stanowisko głowacza białopłetwego i minoga strumieniowego w 

miejscowości Parzyce 
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Kwi

sa - 

stanowisko głowacza białopłetwego i minoga strumieniowego w miejscowości Parzyce 
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Kwi

sa - 

stan

owisko głowacza białopłetwego i minoga strumieniowego w miejscowości Tomisław 
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Kwisa - stanowisko głowacza białopłetwego i minoga strumieniowego w miejscowości Ławszowa 
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Kwisa - 

stanowisko głowacza białopłetwego i minoga strumieniowego w miejscowości Rudawica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1355 Wydra Lutra lutra  
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Krótka charakterystyka ekologiczna 

Wydra jest gatunkiem ziemnowodnym ściśle związanym z wszelkiego typu ciekami i zbiornikami, zasiedlającym zarówno duże rzeki i jeziora 

jak i niewielkie śródleśnie potoki i strumienie czy drobne oczka wodne. Preferuje biotopy naturalne z zachowana zwarta roślinnością nadbrzeżną, 

jednak spotkać ją można także w sąsiedztwie zabudowań w dużych aglomeracjach miejski, a jej obecność w głównym stopniu jest zależna od 

dostępności pokarmu w danym środowisku. Jako jeden z nielicznych krajowych ssaków w okresie łagodnych zim może przystępować do rozrodu 

przez cały rok, stąd też nie da się określić czasu kiedy przychodzą na świat młode. Wydry są gatunkiem terytorialnym, jednak zarówno wielkość 

jak i stopień nakładania terytoriów są zależne od jakości siedliska (dostępności bazy pokarmowej, tymczasowych schronień). W ciągu roku 

wykorzystują liczne tymczasowe schronienia takie jak szczeliny pod korzeniami drzew, nadrzeczne zakrzaczenia, powiększone nory innych 

zwierząt. W okresie wychowywania młodych samica częściej wykorzystuje nory bądź buduje specjalne „gniazda” z trzciny. Jednak również w 

tym czasie nie zajmuje jednej stałej kryjówki, zmieniając je systematycznie (często nawet co kilka dni). Młode pozostają z samicą przez okres 8-

12 miesięcy. Dojrzałość płciową uzyskują w 2 roku życia. 

 

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym został uznany za właściwy [FV]. Taką samą ocenę otrzymały: zasięg, populacja, siedlisko i perspektywy zachowania gatunku 

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

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

 

Ranga w obszarze 

Istotna.  

 

Stan zachowania gatunku w obszarze 

Gatunek wykazany licznie na terenie całego Obszaru. Stabilna populacja wydry zasiedla cały odcinek Kwisy wraz z licznymi mniejszymi 

dopływani i zbiornikami wodnymi znajdującymi się w dolinie Kwisy.  
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Zagrożenia 

Główne zagrożenia gatunku w obszarze związane są z niszczeniem jego siedlisk bądź zmniejszeniem ich jakości w wyniku prowadzonych prac 

regulacyjnych w obrębie koryta i prowadzonej wycinki nadbrzeżnych zadrzewień. Działania te przyczyniają się do niszczenia aktualnych, 

stałych schronień i ubożenia potencjalnych kryjówek wydry, dodatkowo wpływając na stan ichtiofauny, a tym samym dostępność bazy 

pokarmowej.  Drugim pod względem stopnia oddziaływaniem mogącym mieć wpływ na stan zachowania tutejszej populacji jest ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością ruchliwych dróg przebiegających w sąsiedztwie obszaru. Obecność licznych elektrowni wodnych i jazów na 

Kwisie, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 przyczynia się do zwiększenia efektu barierowego. Może także powodować 

zwiększona śmiertelność (szczególnie migrujących osobników młodocianych) w wyniku obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

 

1337 Bóbr Castor fiber  

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek ziemnowodny ściśle związany z wszelkiego typu ciekami i zbiornikami. Zasiedla zarówno duże rzeki i jeziora jak i niewielkie 

śródleśnie potoki i strumienie, stawy czy starorzecza. Preferuje biotopy naturalne z dobrze zachowana zwarta roślinnością nadbrzeżną 

zapewniająca odpowiednią bazę pokarmową. Podstawę pokarmu w okresie jesienno-wiosennym stanowią drzewa i krzewy o miękkiej korze 

(szczególnie topole i wierzby), stąd wyraźne preferencje do zasiedlania odcinków o brzegach porośniętych zadrzewieniami topolowo-

wierzbowymi. W okresie wiosennym żeruje często na roślinności zanurzonej, grążelach żółtych i grzybieniach białych i roślinności  szuwarowej 

(trzcina, pałka wodna). Okres rozrodczy przypada zwykle na początku roku, wczesną wiosną lub pod koniec zimy, a młode pojawiają się latem. 

Standardowa rodzina obejmuje parę osobników dorosłych, tegoroczne młode osobniki młodociane, które pozostają w terytorium rodziców przez 

ok. 2 lata.  

 

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania bobra europejskiego w krajowej sieci Natura 2000 w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym został uznany za właściwy [FV]. Taką samą ocenę otrzymały: zasięg, populacja, siedlisko i perspektywy 

zachowania gatunku (na podstawie: „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach 

„Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 
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Ranga w obszarze 

Istotna.  

 

Stan zachowania gatunku w obszarze 

Gatunek wykazany licznie na terenie całego Obszaru. Stabilna populacja bobra zasiedla cały odcinek Kwisy wraz z licznymi mniejszymi 

dopływani i zbiornikami wodnymi znajdującymi się w dolinie Kwisy.  

 

Zagrożenia 

Główne zagrożenia gatunku w obszarze związane są z niszczeniem jego siedlisk bądź zmniejszeniem ich jakości w wyniku prowadzonych prac 

regulacyjnych w obrębie koryta i prowadzonej wycinki nadbrzeżnych zadrzewień. Działania te przyczyniają się do niszczenia aktualnych, 

stałych schronień bobrów, prowadząc jednocześnie do zmniejszenia dostępności bazy pokarmowej.  Drugim pod względem stopnia 

oddziaływaniem mogącym mieć wpływ na stan zachowania tutejszej populacji jest ryzyko kolizji z pojazdami, związane z obecnością 

ruchliwych dróg przebiegających w sąsiedztwie obszaru. Obecność licznych elektrowni wodnych i jazów na Kwisie, zlokalizowanych w 

granicach obszaru Natura 2000 przyczynia się do zwiększenia efektu barierowego. Może także powodować zwiększona śmiertelność 

(szczególnie migrujących osobników młodocianych) w wyniku obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone turbiny wodne.  

 

1352 Wilk Canis lupus  

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jeden z największych krajowych drapieżników, ściśle związany z dużymi kompleksami leśnymi oferującymi odpowiednie warunki dla 

utrzymania stabilnej populacji. Gatunek terytorialny żyjący w grupach rodzinnych (watahach). Wielkość terytoriów w Polsce  wynosi od 150 do 

300 km
2
. Średnie zagęszczenie uzyskiwane w naszym kraju to 2-3 osobniki na 100 km

2
. W skład watahy wchodzi głownie para rodzicielska i jej 

młode, rzadziej osobniki niespokrewnione. Liczebność grup rodzinnych może wahać się od 2 do 11 osobników (przeciętnie 4-5). Ruja przypada 

na koniec zimy i początek wiosny (od stycznia do marca). W okresie od kwietnia do maja przychodzą na świat młode. W miocie znajduje się 

przeciętnie od 5 do 6 szczeniąt, jednak często jedynie połowa przeżywa 1 rok. Szczyt aktywności wilków przypada na godziny wieczorne i 
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poranne. podstawę pokarmu stanowią głównie ssaki kopytne (jelenie, dziki, sarny, łosie). Pokarm uzupełniający stanowią mniejsze ofiary jak 

zające, bobry czy drobne gryzonie i ptaki.  

 

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania wilka w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym został uznany za właściwy [U1]. Taką samą ocenę otrzymały: zasięg, populacja, siedlisko i perspektywy zachowania gatunku 

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

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

 

Ranga w obszarze 

Istotna.  

 

Stan zachowania gatunku w obszarze 

Dostępne dane literaturowe wskazują że lokalna populacja wilka (występująca w obszarze i jego bezpośrednim sąsiedztwie) populacja wilka 

zasiedla cały odcinek Kwisy wraz z licznymi mniejszymi dopływani i zbiornikami wodnymi znajdującymi się w dolinie Kwisy. W sąsiedztwie 

obszaru Dolina Dolnej Kwisy zlokalizowane terytoria 3 wilczych watah, liczących łącznie ok. 15 osobników (stan. na 2011 rok).   

 

Zagrożenia 

Główne zagrożenia gatunku w obszarze związane są z fragmentacją siedlisk gatunku (szczególnie zwartych drzewostanów, poprzecinanych 

intensywnie użytkowanymi drogami i autostradami jak i liniami kolejowymi. postępujący rozwój infrastruktury komunikacyjnej w obszarze  i 

jego sąsiedztwie może mieć wpływ na stan zachowania tutejszej populacji. Zwiększają one ryzyko kolizji z pojazdami, związane z obecnością 

ruchliwych dróg przebiegających w sąsiedztwie obszaru. Ruchliwe drogi (szczególnie autostrady i drogi szybkiego ruchu przyczyniają się do 

wzrostu efektu barierowego, ograniczając swobodną dyspersję gatunku. 
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                      Tropy wydry na błotnistym brzegu (fot. K. Kozyra)                                        Siedlisko wydry – Kwisa (fot. K. Kozyra) 
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                   Drzewo ścięte przez bobry (fot. k. Kozyra)                                                      Drzewa zgryzione przez bobry (fot. K. Kozyra) 
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Kwisa – siedlisko wydry i bobra (fot. K. Kozyra) 
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1308 Mopek Barbastella barbastellus  
 

Krótka charakterystyka 

 

Migracje 

Mopek uważany jest przez jednych autorów za gatunek osiadły, tzn. jego zimowe kryjówki znajdują się najczęściej w odległości kilku-kilkunastu 

kilometrów od letnich (Roer 1995, Steffens i in. 2004), zaś przez drugich za migranta średniodystansowego. Na terenie Doliny Dolnej Kwisy 

populacja jest najprawdopodobniej migrująca na niewielkie odległości, ze względu na stosunkowo niewielką liczbę potencjalnych schronień 

zimowych. Sama migracja najprewniej odbywa się wzdłuż samej rzeki Kwisy. 

Rozród 

Samce żyją osobno lub łączą się w niewielkie grupy. Samice po opuszczeniu zimowisk tworzą zgrupowania, tzw. kolonie rozrodcze, w których 

na świat przychodzą młode. Pojedyncze kolonie rozrodcze liczą od kilku do nieco ponad 100 samic. W kryjówkach zlokalizowanych w drzewach 

występuje z reguły 10-20 samic (Dietz i in. 2009, Hermanns i in. 2003, Hillen i in. 2011, Russo i in. 2004, Weidner 2000). Podczas odłowów w 

2013r udało się jedynie złapać samca mopka w pobliżu rzeki Kwisy w okolicach miejscowości Trzebów, co nie daje potwierdzenia rozrodu na 

tym obszarze. Niemniej jednak nagrania detektorowe z 2013r oraz opracowań historycznych w okresie rozrodu pozwalają sugerować istnienie 

koloni rozrodczych na terenie tej ostoi (nie przewiduje się jednak by populacja rozrodcza była wyższa niż 100 samic). Kolonie rozrodcze mogą 

być zlokalizowane w grubych drzewach, które dość licznie występują w granicach ostoi. 

Zimowanie  

Najczęściej na zimowiska mopki wykorzystują forty, duże, ceglane piwnice i bunkry. Na terenie ostoi brak jest stwierdzeń aktualnych zimowisk 

mopków. Podczas obserwacji w latach 2008 i 2009 max 7 osobników hibernujących obserwowano w chłodniach nad Zalewem Kliczkowskim na 

Kwisie (Jaśkiewicz npubl), jednakże kontrola tych miejsc w 2013 wskazała, iż uległy one zawałowi. Najprawdopodoniej nietoeprze z granic 

ostoi przelatują w kierunku południowym na zimowiska np w podziemia w Nowogrodźcu. 

Żerowiska  

Występowanie tego nietoperza w dużym stopniu ograniczone jest do lasów. Poluje on w lasach, na ich obrzeżach, w lukach drzewostanu, na 

ścieżkach leśnych, ale i na terenach zakrzewionych czy nad wodami o zarośniętych brzegach. Mopek podczas nasłuchów detektorowych w 2013r 

oraz w latach wcześniejszych głównie był rejestrowany w pobliżu rzeki w lasach o bardzo zróżnicowanej strukturze zarówno gatunkowej jak i 

wiekowej z bujnym podszytem.  
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) (Wyniki monitoringu PIOŚ z 2012r) 

Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) (Wyniki monitoringu PIOŚ z 2012r) 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna, ze względu na niewielką populację jaka najprawdopodobniej występuje w granicach ostoi (od 40 do 100 samic - 

najprawdopodobniej są to tylko dwie kolonie rozrodcze) 

 

Stan zachowania w obszarze 

 

XX – (nieznany), wymaga dalszych badań 

 

 

Zagrożenia: 

Zagrożenia potencjalne: Usuwanie starych drzew z obecną kolonią mopka może prowadzić do jej zniszczenia  

W przypadku remontów elewacji budynków z obecną kolonią rozrodczą mopka może dojść do jej zniszczenia 

 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Krótka charakterystyka 

Jest to gatunek licznie występujący na Dolnym Śląsku. 

Migracje 

Nocek duży zaliczany jest do nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy przelot wynosił 390 km) 

(Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Na terenie ostoi zapewne migracje odbywają się wzdłuż Kwisy, w kierunkach południowych, choć część z 

osobników zimuje na terenie samej ostoi. 

Rozród 

Jego schronieniami letnimi są jaskinie, sztolnie oraz zaciszne strychy budynków. Na terenie ostoi jedyną kolonię rozrodczą zlokalizowano w 
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budynku mieszkalnym Kliczków 26. Liczba osobników w tej kolonii wahała się od ok 50 w 1998r, przez 15 - 25 os w 2007 do 23 os w 2013r. 

Inne schronienia letnie pochodzą z danych literaturowych. W okresie wychowywania młodych samce żyją samotnie, co zostało potwierdzone 

podczas odłowów w 2013r na moście w Ławszowej, gdzie obserwowano 16 nocków dużych i odłowiono 9 samców. Podobnie pod mostem w 

Przejęsławiu obserwowano 2 osobniki, które zapewne były samcami. 

 

Dane historyczne o występowaniu nocków dużych na terenie ostoi 

Stanowisko liczba Źródło Uwagi 

Budynek starej 

szkoły w Ławszowej 

22 

5 1 schronienie dzienne 

Dom mieszkalny w 

Przejęsławiu 32 

1 1 schronienie dzienne 

Dom wielorodzinny 

Kliczków 26 

22 1 kolonia rozrodcza 

Dom wielorodzinny 

Kliczków 38 

5 1 kolonia rozrodcza 

Kościół w 

Ławszowej 

5 1 schronienie dzienne 

Most drogowy w 

Ławszowej 

15 1 schronienie dzienne 

Dom wielorodzinny 

Kliczków 26 

50 1 za Szkudlarek, 

Paszkiewicz 1998 

kolonia rozrodcza 

Dom wielorodzinny 

Kliczków 26 

15 1 za Szkudlarek i in. 

2007 

kolonia rozrodcza 

Kościół w 

Ławszowej 

2 1 za Szkudlarek, 

Paszkiewicz 1998 

schronienie dzienne 

Kościół w 

Ławszowej 

6 1 za Szkudlarek i in. 

2007 

schronienie dzienne 

Most drogowy w 

Ławszowej 

2 1 za Szkudlarek, 

Paszkiewicz 1998 

schronienie dzienne 
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Most drogowy w 

Ławszowej 

4 1 zaSzkudlarek i in. 

2007 

schronienie dzienne 

Przedszkole (stare) w 

Świętoszowie 

10 1 za Szkudlarek, 

Paszkiewicz 1998 

schronienie dzienne 

Dom mieszkalny 

Ławszowa 72 

6 1 za Szkudlarek i in. 

2007 

schronienie dzienne 

 

1 - Nietoperze Nadleśnictwa Świętoszów. Inwentaryzacja letnich stanowisk nietoperzy gatunków wymienionych w załączniku do Decyzji nr 61 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25.07.2007r; Szkudlarek R., Szatkowski B., Gubańska A, Wrocław 2007 

 

Zimowanie 

Na zimowiska nocek duży wybiera naturalne jaskinie, sztolnie i fortyfikacje. Na terenie ostoi brak jest znanych ważniejszych zimowisk nocków 

dużych, w latach 2008 - 2010 pojedyncze osobniki obserwowano pod mostem w Ławszowej i w szczelinach piaskowca na brzegu Zalewu 

Kliczkowskiego (Jaśkiewicz npubl). Większość nietoperzy z populacji rozrodczej w ostoi najprawdopodobniej przemieszcza się w kierunkach 

południowych wzdłuż Kwisy. 

Żerowiska 

Nocki duże polują głównie na chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Ich żerowiska mogą być oddalone od kryjówek od 1,5 do 25 km. W 

granicach ostoi siedliska stanowiące potencjalne żerowiska oraz potwierdzenie tego na podstawie danych literaturowych świadczą, iż nocki duże 

mogą żerować głównie w części centralnej i północnej ostoi(na północ od Kliczkowa). 

 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalająca (U1) 

 Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 
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Stan zachowania w obszarze 

Dobry  

kolonia rozrodcza nocka dużego w budynku nr 26 w Kliczkowie – względnie stabilna 25 os od  2007 do 2013, spadek względem danych z 1998r 

- 50 os  

 

Zagrożenia 

 

Zagrożenia istniejące: Odbudowa, remont budynków - zagrożenie stanowi planowany remont budynku nr 26 w Kliczkowie przeprowadzony bez 

uwzględnienia konieczności ochrony kolonii rozrodczej nocka dużego 

 

Zagrożenia potencjalne:  

Drogi, linie kolejowe przecinające obszar Natura 2000 mogą stanowić efekt bariery dla migracji nietoperzy  

Nagromadzenie odchodów nietoperzy na strychu budynku nr 26 w Kliczkowie może zagrażać jego konstrukcji i tym samym zachowaniu kolonii 

 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme  
 

Krótka charakterystyka 

 

Nocek łydkowłosy związany jest z pojezierzami i deltami dużych nieuregulowanych rzek, gdzie tworzy stabilne populacje. Potencjalnie takie 

tereny występują w najbliższych okolicach ostoi niedaleko Węglińca. 

Migracje 

Nocek łydkowłosy uznawany jest za gatunek krótko i średniodystansowy. Na terenie Doliny Dolnej Kwisy populacja jest najprawdopodobniej 

migrująca na niewielkie odległości, ze względu na stosunkowo niewielką liczbę potencjalnych schronień zimowych. Sama migracja najpewniej 

odbywa się wzdłuż samej rzeki Kwisy. 

Rozród 

Kolonie rozrodcze nocka łydkowłosego znane są jedynie z budynków. Samce najczęściej przebywają osobno tworząc niewielkie zgrupowanie. 

Obserwowany w 2013 r. nocek łydkowłosy pod mostem w Ławszowej jest jedynym potwierdzeniem występowania tego gatunku w granicach 

ostoi i był to najprawdopodobniej samiec. 

Zimowanie  

Najczęściej na zimowiska nocki łydkowłose wykorzystują jaskinie, sztlonie, forty i bunkry. Na terenie ostoi brak jest stwierdzeń aktualnych 
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zimowisk tego nocka.  

Żerowiska  

Żerowiskami tego nocka są przede wszystkim wody o dużej tafli, np jeziora, duże stawy hodowlane czy zalewy. Pojedyncze osobniki żerują 

najprawdopodobniej wzdłuż rzeki Kwisy. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1)  

Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1)  

 

Ranga w obszarze 

Mało istotna, jednakże przewiduje się wykorzystanie koryta rzeki Kwisy przez populację migrującą jako korytarz migracyjny, co należy 

zweryfikować podczas przyszłych badań. 

 

Stan zachowania w obszarze 

 

XX – (nieznany), wymaga dalszych badań 

 

Zagrożenia: 

Nie stwierdzono 
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Moduł B 

 

3 Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 
 

 

 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

L. p. Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisk

o 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawi

e 

dostępny

ch 

danych  

wg skali 

FV,U1,U

2,XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

po 

weryfika

cji 

terenowe

j wg 

skali 

FV,U1,U

2,XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg  

skali 

FV,U1,U2,

XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

1.  

Wydmy  

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

2330 

{0ec52650

-be14-

47f2-a5d0-

30423286f

c65} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U2 U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

należy 

uzupełnić 

wiedzę w celu 

weryfikacji 

wydmowego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h1 Gatunki charakterystyczne XX U1 

h12 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U2 

h38 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

h74 Występowanie procesów eolicznych XX U2 
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h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

pochodzenia 

piasków, na 

których 

wykształciły 

się murawy 

szczotlichowe 

i w celu 

potwierdzenia 

czy murawy te 

nie zostały 

błędnie 

zaklasyfikowa

ne jako 

siedlisko 

przyrodnicze 

2330 

na stoku 

wydmy 

sukcesja, na 

szczycie 

nasadzenia 

sosnowe 

Perspektywy ochrony: XX U1 

2.  

Wydmy  

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

2330 

{e7237c9a

-e654-

4aaf-b97f-

3c6623908

4a6} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

należy 

uzupełnić 

wiedzę w celu 

weryfikacji 

wydmowego 

pochodzenia 

piasków, na 

których 

wykształciły 

się murawy 

szczotlichowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 Gatunki charakterystyczne XX U1 

h12 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

h38 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

h74 Występowanie procesów eolicznych XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 
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i w celu 

potwierdzenia 

czy murawy te  

nie zostały 

błędnie 

zaklasyfikowa

ne jako 

siedlisko 

przyrodnicze 

2330 

3.  

Wydmy  

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

2330 

{c568fd9b-

17f2-4490-

a5c6-

eaf8d39f03

0d} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje:X

X 

h1 Gatunki charakterystyczne XX XX 

h12 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

h38 Obce gatunki inwazyjne XX XX 

h74 Występowanie procesów eolicznych XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

4.  

Wydmy  

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

2330 

{9e705a52

-f53b-

4bc5-9f9e-

44c7ba4e1

464} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

należy 

uzupełnić 

wiedzę w celu 

weryfikacji 

wydmowego 

pochodzenia 

piasków, na 

których 

wykształciły 

się murawy 

szczotlichowe 

i w celu 

potwierdzenia 

czy murawy te  

nie zostały 

błędnie 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 Gatunki charakterystyczne XX U1 

h12 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

h38 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

h74 Występowanie procesów eolicznych XX FV 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX U2 

Perspektywy ochrony: XX U1 
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zaklasyfikowa

ne jako 

siedlisko 

przyrodnicze 

2330 

5.  

Wydmy  

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

2330 

{d649b660

-f719-

4b27-

b592-

2f56d8386

f17} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

należy 

uzupełnić 

wiedzę w celu 

weryfikacji 

wydmowego 

pochodzenia 

piasków, na 

których 

wykształciły 

się murawy 

szczotlichowe 

i w celu 

potwierdzenia 

czy murawy te  

nie zostały 

błędnie 

zaklasyfikowa

ne jako 

siedlisko 

przyrodnicze 

2330 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 Gatunki charakterystyczne XX U1 

h12 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

h38 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

h74 Występowanie procesów eolicznych XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX U2 

Perspektywy ochrony: XX U1 

6.  

Wydmy  

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

2330 

{c1eddbd4

-2298-

44b9-

ad1d-

930ba6395

9f5} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje:X

X 

h1 Gatunki charakterystyczne XX XX 

h12 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

h38 Obce gatunki inwazyjne XX XX 

h74 Występowanie procesów eolicznych XX XX 
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h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

7.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{8d5b08e0

-9f6f-

493d-9f59-

a54051370

d0b} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX U1 

h85 gatunki dominujące XX U1 

h38 obce gatunki inwazyjne XX FV 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

8.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{f7195843

-00f1-

48fb-a8d8-

427802b5f

79b} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX U1 

h85 gatunki dominujące XX U1 

h38 obce gatunki inwazyjne XX FV 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

9.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

3130 

{5bb1ab59

-7c68-

4d33-

b0de-

1b2e74bbd

1b9} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

momencie 

przeprowadzan

ia badań 

terenowych nie 

zanotowano 

gatunków 

Struktura i 

funkcje:X

X 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 
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Nanojuncete

a 

Perspektywy ochrony: XX XX 

charakterystyc

znych ani 

wyróżniającyc

h dla 3130 ze 

względu na 

wysoki poziom 

wody w 

zbiorniku, 

niemożliwe 

było zatem 

nadanie ocen 

dla 

wskaźników i 

parametrów, 

nie wyklucza 

to jednak 

występowania 

tu siedliska 

przyrdniczego 

10.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{abc58151

-71ec-

41b3-

ba70-

b86f1a9dc

ae7} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

momencie 

przeprowadzan

ia badań 

terenowych nie 

zanotowano 

gatunków 

charakterystyc

znych ani 

wyróżniającyc

h dla 3130 ze 

względu na 

wysoki poziom 

wody w 

zbiorniku, nie 

Struktura i 

funkcje:X

X 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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mozliwe było 

zatem nadanie 

ocen dla 

wskaźników i 

parametrów, 

nie wyklucza 

to jednak 

występowania 

tu siedliska 

przyrodniczeg

o 

11.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{8f587ed4-

be7d-4a01-

830f-

83770a43f

2e1} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

momencie 

przeprowadzan

ia badań 

terenowych nie 

zanotowano 

gatunków 

charakterystyc

znych ani 

wyróżniającyc

h dla 3130 ze 

względu na 

wysoki poziom 

wody w 

zbiorniku, nie 

możliwe było 

zatem nadanie 

ocen dla 

wskaźników i 

parametrów, 

nie wyklucza 

to jednak 

występowania 

Struktura i 

funkcje:X

X 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące XX 
 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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tu siedliska 

przyrodniczeg

o 

12.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{af22fca4-

a89b-42df-

92c1-

ffe2c0a7b2

f5} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

momencie 

przeprowadzan

ia badań 

terenowych nie 

zanotowano 

gatunków 

charakterystyc

znych ani 

wyróżniającyc

h dla 3130 ze 

względu na 

wysoki poziom 

wody w 

zbiorniku, nie 

możliwe było 

zatem nadanie 

ocen dla 

wskaźników i 

parametrów, 

nie wyklucza 

to jednak 

występowania 

tu siedliska 

przyrodniczeg

o 

Struktura i 

funkcje:X

X 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

13.  
Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

3130 

{861980a8

-37db-

4c6c-8fba-

d99684d94

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

płat nie 

weryfikowany 

terenowo  w 

ramach PZO 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 
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wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

b30} h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące 
 

XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

14.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{f04b8133

-38c7-

4bf7-8194-

d802e958b

99a} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

płat nie 

weryfikowany 

terenowo  w 

ramach PZO 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

15.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{9facb960-

5c4f-47df-

860e-

0f0931a4c

ecb} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

płat nie 

weryfikowany 

terenowo  w 

ramach PZO 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX XX 

h85 gatunki dominujące XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

16.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

3130 

{8cb1cd06

-6e78-

418a-ac69-

7de757a7ff

63} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

miejscami 

pojawiają się 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX U1 
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zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

h85 gatunki dominujące XX U1 tu gatunki 

charakterystyc

zne dla innego 

siedliska 

przyrodniczeg

o 7150 (rzadki 

widłaczek 

torfowy) 

h38 obce gatunki inwazyjne XX FV 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

17.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{91bd31d3

-e043-

462d-

8906-

75fa64f43c

44} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX U1 

h85 gatunki dominujące XX U1 

h38 obce gatunki inwazyjne XX FV 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

18.  

Brzegi lub 

osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

3130 

{71893e22

-31cd-

4607-bf64-

6eeed7af4

114} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h58 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

h1 gatunki charakterystyczne i wyróżniające XX U1 

h85 gatunki dominujące XX U1 

h38 obce gatunki inwazyjne XX U2 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

19.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

3150 

{4db3de96

-7d36-

42c5-93ee-

969454ec7

f2f} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s69 barwa wody XX U1 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U1 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla XX FV 
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zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

zbiorowisk makrofitów 

s75 przeźroczystość wody XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

20.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{6a6ec37c-

a79f-4e95-

8d58-

27391f6afe

88} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

niewielkie 

starorzecze w 

łęgu bez 

połączenia z 

rzeką, silne 

zacienienie 

wpływa na 

brak gatunków 

z Nypheion i 

Potamion, 

obecna jedynie 

rzęsa, 

starorzecze 

zarasta, 

kumuluje w 

nim się materia 

organiczna 

pochodząca z 

łęgu, brak 

możliwości 

wskazania 

adekwatnych 

zaleceń 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s69 barwa wody XX U1 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U2 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX U2 

Perspektywy ochrony: XX U1 

21.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

3150 

{b08e8dfb-

be1d-

4869-

9ddc-

cbbb3ccdb

191} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, przy 

starorzeczu 

teren 

prywatny, 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s69 barwa wody XX FV 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U1 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 
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mi z 

Nympheion, 

Potamion 

s75 przeźroczystość wody XX U1 powycinane 

drzewa, 

wykoszony 

trawnik, 

prawdopodobn

ie użytkowane 

wędkarsko, 

północna cześć 

starorzecza 

znajduje się w 

lesie i tam cała 

powierzchnia 

wody pokryta 

jest rzęsa 

wodną 

Perspektywy ochrony: XX U1 

22.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{75471099

-a29c-

4df2-aecf-

8da52f448

4d1} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, W 

inwentaryzacji 

Świerkosz 

2006 

podawane jako 

3130 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s69 barwa wody XX FV 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX FV 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

23.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{1654305f

-4a03-

48d8-

b32b-

ce2445448

9e6} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

oceny 

pochodzą z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s69 barwa wody XX XX 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX XX 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

24.  Starorzecza i 

naturalne 
3150 

{2b5436c4

-a2fe-

Powierzchnia siedliska: FV XX 
FV 

oceny 

pochodzą z Struktura i s69 barwa wody XX XX 
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eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

4bbe-

9416-

e3c3ff7d84

81} 

funkcje:F

V 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX XX 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

25.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{c6e2b3ac-

4810-48f0-

9269-

849cb586b

2a0} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

starorzecze 

otoczone 

lasem, silne 

zacienienie 

wpływa na 

zubożony 

skład 

gatunkowy, 

brak 

możliwości 

wskazania 

adekwatnych 

zaleceń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s69 barwa wody XX U1 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U1 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

26.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{6e2779ae

-9c7f-

4493-

9a50-

470b151d3

3f0} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

starorzecze 

otoczone 

lasem, silne 

zacienienie 

wpływa na 

zubożony 

skład 

gatunkowy, 

brak 

możliwości 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s69 barwa wody XX U1 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U1 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

174 

 

wskazania 

adekwatnych 

zaleceń 

27.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{83e0462d

-f793-

4778-

9d94-

19474fbd7

0d4} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s69 barwa wody XX XX 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX XX 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

28.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{11cf0c2d-

3d85-

413c-acec-

4fc2392d1

c1d} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s69 barwa wody XX FV 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX FV 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

29.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{f2d62da5-

241e-4dcc-

a040-

8e65a2302

89b} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

w terenie 

potwierdzono 

jedynie 

obecność 

siedliska bez 

nadawania 

ocen 

poszczególny

m wskaźnikom 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s69 barwa wody XX XX 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX XX 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 

30.  
Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 
3150 

{51d5fd15

-fbf1-

4c02-99f0-

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

płat nie 

weryfikowany 

terenowo w 
Struktura i 

funkcje: 

s69 barwa wody XX XX 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk XX XX 
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zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

0c2b5b8e4

681} 

XX w obrębie transektu ramach PZO 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

31.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{3224baf7-

22c6-4e58-

95fd-

6c2ee380a

4a5} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

przeźroczystoś

ć wody 

zmniejszona 

poprzez 

materię 

organiczną z 

opadających 

liści, obecność 

moczarki 

kanadyjskiej 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s69 barwa wody XX FV 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U1 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX U1 

s75 przeźroczystość wody XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

32.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{cd7d44ba

-91ec-

42b0-

9d72-

29959c8b7

2b4} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

niewielkie 

starorzecze w 

łęgu, 

zacienienie 

wpływa na 

brak gatunków 

z Nypheion i 

Potamion, 

obecna jedynie 

rzęsa, 

starorzecze 

silnie 

wypłycone i 

zarastające, 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s69 barwa wody XX U2 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U2 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 
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kumuluje w 

nim się materia 

organiczna 

pochodząca z 

łęgu, znajduje 

się w stadium 

lądowacenia, 

brak 

możliwości 

wskazania 

adekwatnych 

zaleceń 

33.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{ce69b33a

-f094-

4d86-91f6-

e57b10f7e

378} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe,  w 

czasie badań 

terenowych 

bardzo wysoki 

poziom wody 

uniemożliwił 

nadanie ocen 

poszczególny

m 

wskaźnikom, 

starorzecze 

otoczone 

zaroślami 

łęgowymi i 

drzewami, 

wody 

starorzecza 

podczas 

wysokiego 

poziomu mają 

kontakt z 

wodami Kwisy 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s69 barwa wody XX XX 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX XX 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 
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i nie 

zaobserwowan

o istniejących 

zagrożeń 

34.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{de6a11dc

-2849-

4e01-

b260-

80d08a277

2b1} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s69 barwa wody XX FV 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX U1 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX FV 

s75 przeźroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

35.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

3150 

{accc3d3d-

f7f4-47b3-

bba6-

eb3236084

e48} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s69 barwa wody XX XX 

s70 charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

w obrębie transektu 
XX XX 

s72 gatunki inwazyjne i/ lub obce dla 

zbiorowisk makrofitów 
XX XX 

s75 przeźroczystość wody XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

36.  

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosieniczni

ków 

3260 

{e42119f1-

f5a6-466f-

bfb2-

7bf8ca3a6

92c} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h206 gatunki włosieniczników XX FV 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h209 materiał dna koryta XX FV 

h216 ocena stanu ekologicznego JCWP XX FV 

h20 gatunki ekspansywne i inwazyjne XX FV 

h211 zacienienie rzeki XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

37.  Wilgotne 4010 {c551bf85- Powierzchnia siedliska: XX U1 U1 U1 bezpośrednie 
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wrzosowiska 

z wrzoścem 

bagiennym 

(Ericion 

tetralix) 

e7cf-4820-

9282-

8ba020b82

664} 
Struktura i 

funkcje: 

U1 

h198 Pokrycie wrzośca bagiennego Erica 

tetralix 
XX U1 

pomiary 

terenowe, 

siedlisko 

objęte ochroną 

w ramach 

rezerwatu 

Brzeźnik  

w jego obrębie 

punktowo 

występują 

obniżenia na 

podłożu 

torfowym z 

roślinnością ze 

związku 

Rhynchosporio

n będace 

siedliskiem 

przyrodniczym 

o kodzie 7150 

h199 Zarośniecie przez drzewa XX U1 

h200 Uwilgotnienie XX FV 

h201 Gatunki obce geograficznie XX FV 

h130 Ekspansywne gatunki rodzime XX U2 

Perspektywy ochrony: XX U1 

38.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{62e3ccab-

e591-48e3-

8041-

ef8546673

cd8} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

mozaice z 

6510 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s201Gatunki charakterystyczne XX U1 

s202 Gatunki dominujące XX U1 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s204 martwa materia organiczna XX U1 

s205 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

39.  Zmiennowil

gotne łąki 
6410 

{5e043a6b

-eac7-

Powierzchnia siedliska: XX U1 
U1 

bezpośrednie 

pomiary Struktura i s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 
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trzęślicowe 4b91-

9b0e-

ab2d9d702

0a6} 

funkcje: 

U1 
s201Gatunki charakterystyczne XX U1 terenowe, w 

mozaice z 

6510 
s202 Gatunki dominujące XX U1 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s204 martwa materia organiczna XX U1 

s205 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

40.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{602f4faf-

dcde-4ad7-

bf4c-

1f0c9b12d

4f3} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, łąka 

z widocznymi 

śladami 

usuwania 

podrostu 

drzew, 

użytkowana 

kośnie, 

zdominowana 

przez śmiałka 

darniowgo, 

brak 

istniejących 

zagrożeń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s201Gatunki charakterystyczne XX U1 

s202 Gatunki dominujące XX U1 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s204 martwa materia organiczna XX U2 

s205 obce gatunki inwazyjne XX U1 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U2 

Perspektywy ochrony: XX FV 

41.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{5150a529

-38e0-

48f0-abfa-

d8b94a0f5

150} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

płacie obecny 

nasięźrzał 

pospolity 

gatunek pod 

ochroną, łąka 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s201Gatunki charakterystyczne XX FV 

s202 Gatunki dominujące XX FV 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s204 martwa materia organiczna XX FV 
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s205 obce gatunki inwazyjne XX FV użytkowa 

kośnie 
s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

42.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{22397a76

-688a-

493e-

b324-

e4ee97d21

37d} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

43.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{974e6743

-8359-

4bd1-

9260-

2d8d0159f

d50} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

łąka znajduje 

się w pakiecie 

5.4 PROW 

2007-2013 nie 

przewiduje się 

zatem 

wystepowania 

istniejacych 

zagrozeń, 

dzięki 

użytkowaniu 

zgodnemu z 

pakietem 

powierzchnia 

siedliska nie 

zmniejsza się i 

perspektywy 

ochrony są 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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dobre, brak 

mozliwosci 

wnioskowania 

ocen dla 

poszczególnyc

h wskaźników 

44.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{cd71792c

-a99d-

41e2-a5da-

5c22da6fa

ebf} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

45.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{b70a758b

-9c50-

47ba-821a-

46c124505

b9d} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

46.  Zmiennowil

gotne łąki 
6410 

{965844af-

e20c-49f4-

Powierzchnia siedliska: XX U1 
U1 

bezpośrednie 

pomiary Struktura i s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

182 

 

trzęślicowe 9d6a-

dce4b4f26

ebb} 

funkcje: 

U1 
s201Gatunki charakterystyczne XX U1 terenowe, 

część 

użytkowana 

kośnie, na 

części 

zaprzestano 

użytkowania, 

teren 

częściowo 

zabagniony w 

wyniku 

działalności 

bobrów, 

miejscowo 

występują 

ubogie 

bliźniczyska ze 

zw. Nardion 

s202 Gatunki dominujące XX U1 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s204 martwa materia organiczna XX U1 

s205 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

47.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{4e16e935

-8e1b-

4dcc-a5c6-

872dd82eb

d96} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

ślady 

działalności 

bobrów 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s201Gatunki charakterystyczne XX U1 

s202 Gatunki dominujące XX U1 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s204 martwa materia organiczna XX U1 

s205 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

48.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{bc951a14

-5ec0-

4535-b8ca-

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 Struktura i 

funkcje: 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 
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870bd954c

ba9} 

XX s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

49.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{063e9518

-8358-

467f-83ba-

b584538ec

085} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

50.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{5c7f1ecc-

16e1-4c01-

bfb6-

4ce22421c

eb2} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

XX 

siedlisko 

czerwończyka 

nieparka, w 

terenie nie 

oceniano 

poszczególnyc

h wskaźników, 

zweryfikowan

o jedynie 

obecność płatu 

podczas badań 

pod kątem 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 
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Perspektywy ochrony: XX FV 
motyli 

51.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{ca9eb06f-

d42b-

463c-9cfd-

c073683d3

912} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

52.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{725cf5e1-

6ab9-

4706-9a8a-

12c3d61b2

1c8} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

płat 

zaplanowany 

do weryfikacji 

terenowej 

jednak ze 

względu na 

tabliczkę: 

„teren 

wojskowy, 

zakaz wstępu” 

nie 

przeprowadzon

o badań, na 

obrzeżach 

zaobserwowan

o tawułę 

kutnerowatą,  

łąka znajduje 

się w pakiecie 

5.4 PROW 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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2007-2013 

53.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{533701f2

-18df-

45e5-

914d-

7656742a8

526} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

łąka znajduje 

się w pakiecie 

5.4 PROW 

2007-2013 nie 

przewiduje się 

zatem 

wystepowania 

istniejacych 

zagrozeń, 

dzięki 

użytkowaniu 

zgodnemu z 

pakietem 

powierzchnia 

siedliska nie 

zmniejsza się i 

perspektywy 

ochrony są 

dobre, brak 

mozliwosci 

wnioskowania 

ocen dla 

poszczególnyc

h wskaźników 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

54.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{12434ecf-

df67-435b-

a1b0-

85a4ebca3

f5f} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

łąka znajduje 

się w pakiecie 

5.4 PROW 

2007-2013 nie 

przewiduje się 

zatem 

występowania 

istniejących 

zagrożeń, 

dzięki 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 
użytkowaniu 

zgodnemu z 

pakietem 

powierzchnia 

siedliska nie 

zmniejsza się i 

perspektywy 

ochrony są 

dobre, brak 

mozliwosci 

wnioskowania 

ocen dla 

poszczególnyc

h wskaźników 

Perspektywy ochrony: FV XX 

55.  
Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 
6410 

{167fbea9-

ff1c-46c8-

8065-

dafde7413

6e6} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

siedlisko 

czerwończyka 

nieparka i 

modraszka 

nausitousa,  

w terenie nie 

oceniano 

poszczególnyc

h wskaźników, 

zweryfikowan

o jedynie 

obecność płatu 

podczas badań 

pod kątem 

motyli 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s200 Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s201Gatunki charakterystyczne XX XX 

s202 Gatunki dominujące XX XX 

s203 Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s204 martwa materia organiczna XX XX 

s205 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s207 struktura przestrzenna płatów siedliska XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

56.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{9a56905d

-cb45-

4877-

a91b-

eecfde58ae

69} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

h6 bogactwo gatunkowe XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX XX 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

57.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{73976f25

-2246-

4fc9-b27b-

dab22fea5

9ff} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

h6 bogactwo gatunkowe XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX XX 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

58.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{8b542209

-0442-

4a9e-8588-

99025591f

9ec} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

h6 bogactwo gatunkowe XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX XX 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

59.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{e29ecf00-

468e-4da1-

b69d-

5fa7f60c8c

40} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

h6 bogactwo gatunkowe XX XX 
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h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX XX 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

60.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{8de16002

-39f5-

4623-b4f9-

6f5c06d63

cc0} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

h6 bogactwo gatunkowe XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX XX 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

61.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{0046a237

-00ef-

415f-a7ab-

6c388cc24

0c8} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

h6 bogactwo gatunkowe XX XX 

h38 obce gatunki inwazyjne XX XX 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX XX 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX XX 

Perspektywy ochrony: XX 
 

62.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{f0ac7c1e-

e508-42de-

93df-

b3b111f4a

Powierzchnia siedliska: XX 
 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

w formie 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h1 gatunki charakterystyczne XX U2 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 
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586} h6 bogactwo gatunkowe XX U2 szczątkowej 

budowany 

głównie przez 

pokrzywę i 

kielisznik 

zaroślowy na 

skraju wąskich 

zadrzewień 

łęgowych, 

graniczących  

z polem 

uprawnym, 

obok 

niecierpek 

gruczołowaty 

h38 obce gatunki inwazyjne XX U2 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX FV 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX U1 

Perspektywy ochrony: XX 
 

63.  
Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

6430 

{2a3f524a-

8041-

4047-

9ad9-

da871e638

0a4} 

Powierzchnia siedliska: XX 
 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe,  płat 

ziołorośli 

nadrzecznych 

budowany jest 

przez chmiel 

zwyczajny, 

pokrzywę 

zwyczajną i 

przytulię 

czepną, obok 

płat 

rdestowców 

wkraczanie 

jeżyn, 

ograniczenie 

dalszej  

ekspansji 

gatunków 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h1 gatunki charakterystyczne XX U2 

h21 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

h6 bogactwo gatunkowe XX U2 

h38 obce gatunki inwazyjne XX U2 

h36 naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
XX FV 

h37  naturalny kompleks siedlisk XX U1 

Perspektywy ochrony: XX 
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inwazyjnych 

64.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{9e7a8ff5-

2930-4ee9-

8aae-

bf4edc342

e89} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

siedlisko 

czerwończyka 

nieparka 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

65.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{efd06f35-

2404-

4768-aec6-

81b173bce

ccb} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

66.  
Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

6510 

{edea6483

-23dd-

4cde-ba32-

70aa73cea

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 
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ekstensywni

e 

383} s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

67.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{3e4afe12-

ef49-4488-

8918-

16eff76cf1

07} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s221 gatunki charakterystyczne XX U1 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

68.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{0ae4cf5b-

7ad5-4daf-

9a3a-

73756cc17

57c} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

ocen 

sąsiednich 

płatów 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew FV XX 

s221 gatunki charakterystyczne FV XX 

s222 gatunki dominujące U1 XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych FV XX 

s224 martwa materia organiczna FV XX 

s225 obce gatunki inwazyjne FV XX 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

69.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{99d9de64

-045e-

45e2-ad51-

29c403785

79e} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

70.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{67b50b6f

-ca8f-463f-

a0a2-

45bbafcb8

694} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

71.  Niżowe i 6510 {ceb1f939- Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

8cc2-4999-

bb68-

1288b2d71

a22} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

72.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{097c84f8-

919b-

4448-af58-

bed638a81

3c7} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

73.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{7b639ea1

-00dc-

400c-

8d33-

8359ad44a

6bc} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

74.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{05fc20bf-

3fe3-4e1d-

b988-

a09fa5996

2c5} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX FV 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

75.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{7fd8dda1-

98d7-

48d8-

8226-

a38f9fd61

461} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

ocena ogólna 

pochodzi z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

76.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{826bcff7-

a032-411c-

a487-

0180c71e9

33a} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, łąka 

podawana w 

inwentaryzacji 

Świerkosz K. 

2006 jako płat 

o większej 

powierzchni, 

obecnie część 

zaorana 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

77.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{f1b2cbf5-

3e65-45ee-

b275-

4b8f218cf

112} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

ocena ogólna 

pochodzi z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

78.  Niżowe i 6510 {1f57b3c4- Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6a4f-43ba-

9d3d-

783047e6f

1da} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

79.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{c7ab1c3f-

10d8-

411b-

be89-

78bcafdfc7

81} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

80.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{7faf388f-

d490-

4bb2-

9189-

9b539ae0a

74c} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

81.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{095773c4

-d6df-

4c0b-

923b-

2cb2bacab

428} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

82.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{02ca2b5e

-aa09-

4ed9-

8749-

030aeefdf5

c5} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

83.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{d6daf32f-

d8fa-4b8c-

85e9-

aa9d76378

f58} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

84.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{3aee1eff-

1305-

45d5-

a0b4-

41875963f

bff} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, łąka 

w lipcu jeszcze 

nie skoszona, 

zubożony 

skład 

gatunkowy 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

85.  Niżowe i 6510 {6b9c24bb Powierzchnia siedliska: XX XX U2 ocena ogólna 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

-d230-

4fde-a436-

64f944b8f

80e} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 
pochodzi z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP 
s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

86.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{ee4dfa07-

4777-

4dd1-

91d8-

257f6dcc2

2c9} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

ocena ogólna 

pochodzi z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

87.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{9a644a0f-

e5c9-4244-

9522-

d715dc555

b87} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

ocena ogólna 

pochodzi z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

88.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{fd66b334

-a9e4-

4282-

b924-

77ef5883b

497} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

ocena ogólna 

pochodzi z 

warstwy shp z 

inwentaryzacji 

LP, oceny dla 

parametrów i 

wskaźników 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

ocen 

sąsiednich 

płatów 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

89.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{98cb346c

-3c56-

4e1b-8fbe-

970a98df8

8c0} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

udział 

gatunków 

muraw 

napiaskowych 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX U2 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

90.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{862fbbb4

-e3f4-

42f7-b35e-

2d4c476d4

c20} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

91.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{a9b567a8

-5f04-

48a5-8dc6-

676d3d2a4

ceb} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

weryfikacja 

terenowa bez 

nadawania 

ocen 

poszczególny

m 

wskaźnikom, 

oceny dla 

parametrów 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

wizji 

terenowej i 

ocen innych 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 
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płatów w ostoi, 

łąka częściowo 

zalana w 

06.2013 r. 

otoczona 

lasami 

92.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{87953966

-f43d-

493e-a0df-

5a1759bad

74e} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

93.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{f190b1fe-

598d-

4529-

9446-

1d4644f7c

e8c} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

203 

 

94.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{029e0654

-7d0c-

4cc2-b88d-

35812b6e2

150} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

weryfikacja 

płata bez 

możliwości 

oceny 

poszczególnyc

h 

wskaźników,łą

ka zalana w 

06.2013 r.,  

łąka podawana 

w 

inwentaryzacji 

Świerkosz K. 

2006 jako płat 

o większej 

powierzchni, 

obecnie część 

zaorana, oceny 

dla 

parametrów 

wywnioskowa

no na 

podstawie 

wizji 

terenowej i 

ocen innych 

płatów w ostoi 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 

95.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{86e03e5c

-7a52-

4056-

89d0-

8c941bc99

2ab} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s221 gatunki charakterystyczne XX U1 

s222 gatunki dominujące XX U1 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX U1 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

96.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{5f6da3aa-

3896-

4d31-

a439-

78bd9f84c

327} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

97.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{84aa8fff-

e649-

4534-8fef-

e21768002

f4f} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

98.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{fcef786b-

c5e3-4e87-

b996-

a92e988b5

433} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

99.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{3a4925c3

-0a25-

4720-a24e-

9454254b8

e94} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, łąka 

podawana w 

inwentaryzacji 

Świerkosz K. 

2006 jako płat 

o większej 

powierzchni, 

obecnie część 

zaorana, płat w 

mozaice z łąką 

ze zw. 

Calthion 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

100.  Niżowe i 6510 {6625208c Powierzchnia siedliska: XX U1 U2 bezpośrednie 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

-f094-4ff8-

a617-

0efafc6c32

14} 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 
pomiary 

terenowe 

s221 gatunki charakterystyczne XX U1 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX U2 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

101.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{6481a606

-d98a-

4452-

adb4-

4900befe6

608} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

102.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{dde3c417

-da8d-

4b1f-be02-

e6e347f61

82f} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

103.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{d9e6ebda

-8254-

4a6d-a4d4-

32e741d88

167} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

104.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{57405c4a

-c1ce-

4eb6-

8b35-

0adbfee24

4fb} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

105.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{91d50447

-b351-

4014-

8351-

dd9022036

22e} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

106.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{a81082a6

-20da-

4c93-bc32-

90a666110

ef6} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

107.  Niżowe i 6510 {35096a35 Powierzchnia siedliska: XX FV FV bezpośrednie 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

-21d7-

4159-

bc22-

09e05822b

b3f} 
Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 
pomiary 

terenowe, płat 

w mozaice z 

łąką ze zw. 

Calthion 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

108.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{d7960d8b

-f9ec-

410e-

8bb4-

bf878eb18

a0c} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

109.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{6e3de823

-db53-

4e66-

b339-

094366c23

b35} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

110.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{5d53dab1

-3b5a-

4b9f-8669-

920abc17c

711} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

111.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{796a1a58

-71ce-

4790-

a893-

4cf391c2e

b6b} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

112.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{4ec651a6

-f81d-

4ed3-aa08-

73fc0f667c

94} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

113.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{3af00084-

2eb6-44f3-

bdf3-

41514ae7d

a62} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

114.  Niżowe i 6510 {59b684f7 Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

-64b2-

4e81-bf92-

e77aab5f3

547} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

115.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{62f64072

-18a1-

4818-

8a44-

26c211bc4

e36} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

116.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{174d7927

-5f36-

4bb7-af55-

0ca5a2761

023} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

117.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{b9170cbb

-86f5-

4395-

8a43-

8a0e560fe

d94} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, W 

mozaice z z 

6410, dużą 

powierzchnię 

pokrywa 

śmiałek 

darniowy, nie 

stwierdzono 

istniejących 

zagrożeń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX U1 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

118.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{22d64fa7-

87ef-4587-

9932-

0bea3d504

23d} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, Łąka 

użytkowana 

pastwiskowo 

(wypas owiec) 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 
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s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

119.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{4d13df38

-3337-

48b6-

88be-

1f75c2c2f0

a4} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s221 gatunki charakterystyczne XX U1 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

120.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{4e40c195

-baef-

4be0-9fb7-

e58325755

a6d} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

121.  Niżowe i 6510 {1fb8d4d0 Powierzchnia siedliska: XX FV FV bezpośrednie 
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górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

-c483-

422c-

9158-

8d6775e1c

e46} 
Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 
pomiary 

terenowe, 

udział 

gatunków 

muraw 

napiaskowych 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

122.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{53bba693

-8161-

4ee0-b93f-

74d8b7347

f5c} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

udział 

gatunków 

muraw 

napiaskowych 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

s224 martwa materia organiczna XX FV 

s225 obce gatunki inwazyjne XX FV 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

123.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{b74a4010

-f931-

4efb-8261-

1ed5cfdb3

ae9} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Obecność 

płatu 

potwierdzona 

w terenie 

26.06.2013, 

łąka była 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

s221 gatunki charakterystyczne XX XX 

s222 gatunki dominujące XX XX 
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s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 
skoszona w 

czerwcu przez 

co nie nadano 

ocen dla 

poszczególnyc

h wskaźników, 

ocena ogólna 

pochodzi z 

warstwy LP, 

brak 

zidentyfikowa

nych zagrożeń 

s224 martwa materia organiczna XX XX 

s225 obce gatunki inwazyjne XX XX 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 

124.  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

6510 

{177cd48d

-ae75-

483b-a1cf-

f68c4fc0dd

8e} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

inwentaryzacji 

Świerkosz 

2006 

podawana jako 

6410 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s220 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s221 gatunki charakterystyczne XX FV 

s222 gatunki dominujące XX U1 

s223 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

s224 martwa materia organiczna XX U1 

s225 obce gatunki inwazyjne XX U1 

s226 procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

125.  

Obniżenia 

na podłożu 

torfowym 

z 

roślinnością 

ze związku 

Rhynchospo

rion 

7150 

{a2fe3d06-

3f46-4a40-

bbd8-

8547b03fa

b69} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX XX 

miejsca w 

2012 i 2013 r. 

zalane, 

widoczne 

liczne ślady 

działalności 

bobrów, nie 

było 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s247 gatunki charakterystyczne XX XX 

s248 gatunki dominujące XX XX 

s249 gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

s250 melioracje odwadniające XX XX 

s251 obce gatunki inwazyjne XX XX 
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s252 obecność krzewów i podrostu drzew XX XX 
możliwości 

określenia 

stanu 

zachowania 

siedliska, 

wymagane 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

s253 pokrycie i struktura gatunkowa mchów XX XX 

s256 stopień uwodnienia XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

126.  

Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianow

e ze 

zbiorowiska

mi 

Androsacion 

vandelli 

8220 

{22f970da-

165f-4421-

9839-

a99423223

21d} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U2 U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

Podtyp 8220-3 

z paprotką 

zwyczajną 

 wychodnie 

piaskowców z 

paprotką 

zwyczajną na 

lewym brzegu 

zbiornika w 

Osiecznicy, 

powolne 

zarastanie jest 

wynikiem 

naturalnej 

sukcesji, 

piaskowce 

wietrzeją i 

gromadzi się 

materia 

organiczna co 

umożliwia 

rozwój innych 

gatunków, 

niecharakteryst

ycznych dla 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s336 ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

s337 gatunki charakterystyczne XX FV 

s338 gatunki dominujące XX U1 

s339 inne przypadki dewastacji siedliska XX FV 

s340  martwa materia organiczna XX U1 

s341 obce gatunki inwazyjne XX U2 

s342 ocienienie muraw XX FV 

s343 pokrycie przez gatunki traw XX U1 

s344 struktura przestrzenna siedliska XX U1 

s346 ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

s347 występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu i bzu koralowego 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 
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siedliska 

przyrodniczeg

o, zaczyna 

wkraczać 

również 

niecierpek 

drobnokwiato

wy, który jest 

gatunkiem 

inwazyjnym 

jednorocznej 

rośliny szybko 

rozprzestrzenia

jącej się z 

nasion. 

127.  Kwaśne 

buczyny 
9110 

{86f3dea1-

0eac-410a-

a7cc-

bc56926e8

a5b} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 U1 

Fragm. 9170, 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

 W 

drzewostanie 

dominuje buk, 

w warstwie z 

inwentaryzacji 

LP 

umieszczona 

informacja, że 

jest to 

sztuczny 

drzewostan, 

wcześniejsze I 

piętro sosny 

zostało 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy  

(PIK  Gatunki dominujące) 

FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h22 Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK Gatunki inwazyjne w runie) 
FV XX 

h5 "Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)  

(PIK Wiek drzewostanu) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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wycięte 

128.  Kwaśne 

buczyny 
9110 

{1b515a91

-1a34-

4ebb-8c3a-

4d90819b6

d09} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy  

(PIK  Gatunki dominujące) 

XX FV 

h3 martwe drewno XX FV 

h22 Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK Gatunki inwazyjne w runie) 
XX FV 

h5 "Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)  

(PIK Wiek drzewostanu) 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

129.  Kwaśne 

buczyny 
9110 

{e55a9987

-a023-

4327-

ab10-

4c58138d3

582} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

warstwie 

inwentaryzacji 

LP jako 9170, 

w PUL jako 

9110, skład 

gatunkowy 

drzewostanu 

wskazuje na 

9110 w 

fragmentami z 

9170 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy  

(PIK  Gatunki dominujące) 

XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h22 Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK Gatunki inwazyjne w runie) 
XX FV 

h5 "Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)  

(PIK Wiek drzewostanu) 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

130.  Kwaśne 

buczyny 
9110 

 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy  

(PIK  Gatunki dominujące) 

XX XX 
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h3 martwe drewno XX XX 

h22 Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK Gatunki inwazyjne w runie) 
XX XX 

h5 "Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)  

(PIK Wiek drzewostanu) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

131.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{b8d695b8

-9f2e-

4760-

9481-

e8b552788

f53} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U2 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

132.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{31615c0a

-3fc9-

4598-

a6d3-

00c9080e5

cdc} 

Powierzchnia siedliska: FV 
 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 
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h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

133.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{a99bd98d

-40af-

420c-84bc-

15194972d

c6d} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
FV XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

134.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{a98f5924-

6efa-491a-

9aa0-

7d68aa2c2

255} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

135.  Grąd 9170 {4866de6b Powierzchnia siedliska: U1 XX U2 oceny 
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środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

-eee9-

45ca-ac14-

5682a5af0

259} 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

136.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{4876e09a

-2aee-

46fe-87e9-

e150cc46d

278} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

137.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

9170 

{c0f37a4c-

e641-4f33-

b82e-

38748b248

Powierzchnia siedliska: U` XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 
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talny f30} 
h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

138.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{f9731617

-dd56-

4046-aa9a-

d0c915e22

79e} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

139.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{2515e75e

-344a-

4afe-af3d-

1393a4203

1dd} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U2 XX 

h85 gatunki dominujące U2 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

224 

 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

usunięcia 

niecierpka 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

140.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{9d0305ce

-15ab-

4716-

9ed4-

1b862cae9

d23} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 

U1 
XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno FV XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

141.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{2f3b913a-

5074-

47b8-

b340-

65c3963ca

4ac} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 
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h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

142.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{aac0f643-

e9c6-40b3-

a3a7-

d9ac166a1

348} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

143.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{9af83dcc-

6e56-

4bd6-adf3-

1f3208013

c6d} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

144.  Grąd 9170 {37064ea6 Powierzchnia siedliska: FV XX U1 skład 
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środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

-a8fc-

4545-

8c08-

946a4bf5c

4e4} 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

gatunkowy z 

opisu 

taksacyjnego 

wskazuje 

raczej na 

siedlisko 9190  

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

145.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{49af218a-

18a4-42f0-

b3f2-

8d8377feb

791} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

skład 

gatunkowy z 

opisu 

taksacyjnego 

wskazuje 

raczej na 

siedlisko 9190  

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

146.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

9170 

{84c92938

-42c3-

4471-af78-

efecfc3fec

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 
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talny e5} 
h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

147.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{5f9ade80-

874d-

4e4d-9b7f-

ae45cf4ccd

84} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

148.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{71b2176c

-3bce-

4ea0-b3b5-

1ee6705a9

30a} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 
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h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

opisu 

taksacyjnego 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

149.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{f52280a5-

c1e2-4784-

af03-

04b190c75

b09} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

150.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{9e9e700f-

33dd-

4b9b-

827d-

fe05d2a82f

4d} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 
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Perspektywy ochrony: FV XX 

151.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{a07c49de

-4ddd-

4742-

904a-

32b9fd6fe

1c1} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

152.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{250643b0

-9f21-

4064-

809b-

744a50b45

9c4} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

153.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 
9170 

{5ba26b0a

-4b88-

482a-a7b8-

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 
Struktura i 

funkcje: 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 
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subkontynen

talny 

53847d759

512} 

U1 h85 gatunki dominujące FV XX ,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

154.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{ee683d59

-403e-

4ccc-9d8c-

d3b10bfd4

ded} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

155.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{706d1782

-7132-

4b89-

a805-

8fa013f01

02f} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym 

,pozostawić 

bez wskazań 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 
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h143 udział graba w drzewostanie U1 XX podstawie 

opisu 

taksacyjnego 
h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

156.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{9f922178

-59db-

4181-8efd-

18fca3def6

db} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

skład 

gatunkowy z 

opisu 

taksacyjnego 

wskazuje 

raczej na 

siedlisko 9190  

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

157.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{6cfe797f-

18fd-4137-

953b-

294a23849

e0e} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 
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h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

158.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{edd285b9

-a0f1-

402a-9c84-

bb7d805bc

a18} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

runo ubogie 

wskazuje 

raczej na 

siedlisko 9190 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

159.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{47f74516

-680f-

4b8e-b9de-

241c16038

823} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

nie 

uwzględniony 

w PUL 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX FV 

h85 gatunki dominujące XX FV 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX U1 

h143 udział graba w drzewostanie XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h3 martwe drewno XX U1 

h5 wiek drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

160.  Grąd 9170 {69b06983 Powierzchnia siedliska: XX FV U1 bezpośrednie 
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środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

-b14c-

49a7-af5a-

5abaf7a80

63e} 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX FV 

pomiary 

terenowe, płat 

w mozaice z 

9110, 

pozostawić bez 

wskazań 

gospodarczych 

h85 gatunki dominujące XX U1 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

h143 udział graba w drzewostanie XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h5 wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

161.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{d96632ef-

12bf-45bc-

96e5-

f76befbd4

4aa} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

nie 

uwzględniony 

w PUL 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX FV 

h85 gatunki dominujące XX FV 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

h143 udział graba w drzewostanie XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno XX FV 

h5 wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

162.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

9170 

{65257346

-00d5-

4aab-983b-

d462066d5

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

płat nie 

uwzględniony 

w PUL, oceny 

wywnioskowa

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 
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talny 609} 
h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 
h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

163.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{560a848b

-22d4-

4164-8baf-

d1c91c059

a95} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

płat z cennymi 

drzewami, nie 

uwzględniony 

w PUL 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
FV XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

164.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{09a963f8-

7816-

474d-

9a06-

15aa6f43c

8b5} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

płat z cennymi 

drzewami nie 

uwzględniony 

w PUL 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
FV XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

9 FV XX 
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h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

165.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{93328f0d

-890d-

466e-

b005-

df8ab8a0a

aea} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

z pomnikiem 

przyrody – 

dębem, nie 

uwzględniony 

w PUL 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

płat przy 

miejscowości 

przez co 

utrzymanie 

odpowiednio 

dużych 

zasobów 

martwego 

drewna jest 

niemożliwe 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX U1 

h85 gatunki dominujące XX FV 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

h143 udział graba w drzewostanie XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h5 wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

166.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

9170 

{197d2ee2

-13ff-

4c04-a158-

629a09511

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

nie 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX FV 

h85 gatunki dominujące XX FV 
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talny b2c} 
h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

uwzględniony 

w PUL 

h143 udział graba w drzewostanie XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h3 martwe drewno XX U1 

h5 wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

167.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{1f9d0944

-6b95-

4b0d-

858c-

a7978535c

974} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

nie 

uwzględniony 

w PUL 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX U1 

h85 gatunki dominujące XX FV 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

h143 udział graba w drzewostanie XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h5 wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

168.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{330bcec6

-3ea1-

4cc1-8702-

073ba6944

1f8} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
FV XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 
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h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

169.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{d93f9448

-7622-

404e-

bb34-

8804f7dba

5b9} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

170.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{4fed04bc-

ea89-4dd4-

919e-

8d0353184

8d7} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

płat nieujęty w 

PUL 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka, 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno FV XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 
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Perspektywy ochrony: FV XX 

171.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{25190504

-5168-

4f23-a939-

ed607f426

ee1} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

płat bez 

wskazań 

gospodarczych 

budowany 

głównie przez 

stare dęby, 

pozostawić bez 

ingerencji 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

172.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{21eb0a89

-5df0-

46db-

8063-

e0454b3c3

418} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

173.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 
9170 

{50b84291

-6f2b-

430b-afdf-

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 
Struktura i 

funkcje: 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 
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subkontynen

talny 

7878de104

c23} 

U2 h85 gatunki dominujące FV XX podstawie 

opisu 

taksacyjnego h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

174.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{28ac145f-

0779-

4399-

9e11-

893d3c7cd

76a} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

175.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{4980a11d

-2436-

4fa3-b4d1-

1187d5e80

bcd} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 
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h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

176.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{80e2c0d1

-a85b-

435d-

81d8-

d5d4a8dc9

e85} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

177.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{c7b57162

-2ddb-

45df-8fad-

2218e8fca

689} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 
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h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

178.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{10984b38

-df0a-

4b88-

a488-

94920ff01

0a3} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

młody 

drzewostan 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U2 XX 

h85 gatunki dominujące U2 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U2 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U2 XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

179.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{37d83ec0

-31bb-

40c7-a7ce-

2029354a9

485} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

płat bez 

wskazań 

gospodarczych 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno FV XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

180.  Grąd 9170 {c46f023a- Powierzchnia siedliska: FV XX U1 młody 
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środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

f23e-4f9c-

b22f-

e89b7b681

358} 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

drzewostan 

bez wskazań 

gospodarczych 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

181.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{cf8364d1-

a19f-49e6-

9f5f-

be579a59e

e4b} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U2 XX 

h85 gatunki dominujące U2 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U2 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h5 wiek drzewostanu U2 XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

182.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

9170 

{6338fd3d

-e85a-

4f14-84d4-

c5bf23b6e

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 
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talny e74} 
h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

opisu 

taksacyjnego 

 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

183.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{03ece306

-408a-

4457-

89c7-

a5dc4f906

278} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

płat bez 

wskazań 

gospodarczych

, 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

184.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{d59d097e

-77de-

4478-

a68b-

fa708bd34

c59} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka,  

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 
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h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

opisu 

taksacyjnego 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: V XX 

185.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{c70aa7c4-

2671-

4b18-a5c1-

fd2df80e6

d75} 

Powierzchnia siedliska: 
 

XX 

U2 

drzewostan na 

gruncie 

porolnym 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: 
 

XX 

186.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{84efbdcc-

2666-4f10-

928f-

74d76a34f

f7d} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Ubogi skład 

gatunkowy, 

płat bez 

wskazań 

gospodarczych 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 
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Perspektywy ochrony: FV XX 
opisu 

taksacyjnego 

187.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{4726ced3

-4b20-

4538-

8c1d-

1273fbf48

550} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

płat bez 

wskazań 

gospodarczych

, zaleca się 

stopniowe 

usuwanie z 

drzewostanu 

dębu 

czerwonego 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

188.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{ce71856f-

5475-

4adb-

8227-

1f2d92f68

148} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 
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Perspektywy ochrony: FV XX 

189.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{955b0ebc

-205f-

4224-

9861-

5c2f4e27b

657} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

190.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{c9786464

-237c-

4ae2-a8cb-

adc704782

dfb} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Większość 

płata znajduje 

się poza ostoją, 

propozycja 

zmiany 

granicy i 

włączenia do 

ostoi całego 

wydzielenia 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka, 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące U1 XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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taksacyjnego 

191.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{879ebd67

-950b-

47c6-9abb-

afc07a89a

d13} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

brak wskazań 

gospodarczych

, przyjęty 

przyrodniczy 

TD, 

stosunkowo 

młody 

drzewostan, 

pozostawić bez 

wskazań 

gospodarczych

, 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U1 XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

192.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{9c445b17

-749c-

44df-85f2-

1ed941803

8d0} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

warstwie 

inwentaryzacji 

LP jako 9190 

płat nie 

uwzględniony 

w PUL 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX U1 

h85 gatunki dominujące XX FV 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

h143 udział graba w drzewostanie XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U2 

h5 wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 
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193.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{6576d843

-c4d5-

4991-8f06-

c913e1b15

a8d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
FV XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno FV XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

194.  

Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny 

9170 

{1d75d129

-1b8c-

40b5-

b89d-

b309351dd

2a2} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

opisu 

taksacyjnego 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
FV XX 

h85 gatunki dominujące FV XX 

h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

h143 udział graba w drzewostanie FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno FV XX 

h5 wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

195.  
Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

9170 

{f1af2fbf-

bbe0-4f04-

846d-

9f7d301ca

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

oceny 

wywnioskowa

ne na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
U2 XX 

h85 gatunki dominujące U2 XX 
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talny 364} 
h145 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 
U2 XX 

opisu 

taksacyjnego 

h143 udział graba w drzewostanie U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h5 wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

196.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{578e7e8d

-5df5-

43fe-9369-

21a1eefe7

180} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U1 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 
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s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 

s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

197.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{eb2c30e2

-725c-

49f5-b2dc-

e9b019538

65e} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

FV XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 
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s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 

s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

198.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{18b488f4

-b6f3-

4c25-b42f-

8f0f77c6dc

c7} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U1 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

199.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{04bc3303

-2200-

453f-b7ec-

a9b2807da

2ff} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U1 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

200.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{43146124

-c9c1-

4e4d-bf31-

81e339880

8c5} 

Powierzchnia siedliska: 
 

XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

s398 udział dębu w drzewostanie U2 XX 

s399 udział sosny w drzewostanie U2 XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: 
 

XX 

201.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{f1351e65-

dace-42df-

884b-

542d4dac4

a45} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U2 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

202.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{06354878

-8e25-

4fba-a5ac-

33f67a2e4

a30} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U2 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

203.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{13337ca4

-3e8b-

48af-8441-

695ed4017

946} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U2 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

204.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{01a7e2ca-

65ee-4974-

8870-

fed7d60d8

b32} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U2 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie U1 XX 

s399 udział sosny w drzewostanie U1 XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

205.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{bf83453f-

4e61-

47b7-

8348-

d10d98177

222} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U1 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

206.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{beda25f0-

fc78-4442-

9356-

6c09fc264

c22} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

FV XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie U1 XX 

s399 udział sosny w drzewostanie U1 XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

207.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{34ac6de9

-eb03-

4ea3-95c1-

89b5c7378

256} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

drzewostan o 

charakterze 

parkowym, 

pozostawić bez 

wskazań 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

FV XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

208.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{47f45f00-

35be-4e13-

a88f-

616ba20c1

08e} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

s393 martwe drewno XX XX 

s395 naturalne odnowienie dębu XX XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

s398 udział dębu w drzewostanie XX XX 

s399 udział sosny w drzewostanie XX XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

209.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{da2f5a8f-

fe1a-42e4-

be05-

ea9c35365

ef9} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 
 

Struktura i 

funkcje:F

V 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

FV XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U1 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

210.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{0470e74f-

0ddf-4ec3-

8029-

a82318c0b

be0} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

FV XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U1 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie FV XX 

s399 udział sosny w drzewostanie FV XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

211.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{d6cb1a50

-e44d-

4fa3-8546-

51839decb

aed} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U1 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U2 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U2 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U2 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

s398 udział dębu w drzewostanie U2 XX 

s399 udział sosny w drzewostanie U2 XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

212.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{a1bd52b9

-de10-

46b1-bfbe-

15490224a

bde} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
płat nie ujety 

w PUL 
Struktura i 

funkcje: 

XX 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

s393 martwe drewno XX XX 

s395 naturalne odnowienie dębu XX XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

s398 udział dębu w drzewostanie XX XX 

s399 udział sosny w drzewostanie XX XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

213.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{b5cfa3af-

295d-

4d55-

a517-

9fbea0307

a94} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
U2 XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U1 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie U1 XX 

s399 udział sosny w drzewostanie U1 XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

214.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{d91ca383

-c296-

485e-99ca-

c85b94a9b

205} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

FV XX 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
FV XX 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

s393 martwe drewno U1 XX 

s395 naturalne odnowienie dębu U1 XX 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
FV XX 

s398 udział dębu w drzewostanie U1 XX 

s399 udział sosny w drzewostanie U1 XX 
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s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

215.  Kwaśne 

dąbrowy 
9190 

{02f1105f-

d9a3-4be8-

8f7a-

67762d60f

a8d} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

wykazany 

podczas badan 

terenowych w 

ramach PZO 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

s386 charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U1 

s387 ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i runie 
XX U2 

s388 ekspansywne gatunki rodzime w runie XX FV 

s389 gatunki dominujące w posczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX U1 

s390 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

s391 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

s392 inne przekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptanie, zaśmiecanie) 
XX U1 

s393 martwe drewno XX U2 

s395 naturalne odnowienie dębu XX U1 

s397 struktura pioniowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

s398 udział dębu w drzewostanie XX U2 

s399 udział sosny w drzewostanie XX U2 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

269 

 

s400 wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) (PIK wiek drzewostanu) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

216.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{c2c19ac2-

7888-4ef3-

af04-

f953bebd2

ce2} 

Powierzchnia siedliska: XX 
 

U1 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

ma obniżone 

oceny ze 

względu na 

mozaikowatoś

ć siedlisk, w 

mozaice z 

91F0, 

pozostawic bez 

wskazań 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX U1 

h85 gatunki dominujace XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX U1 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX U1 

h49 pionowa struktura roślinności XX U1 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX 
 

217.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{48e6bd8c

-93c1-

4cc5-8ecf-

e9b34ecfec

af} 

Powierzchnia siedliska: XX 
 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

ma obniżone 

oceny ze 

względu na 

mozaikowatoś

ć siedlisk, 

frgamnetaryzc

nie 91F0, 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX U1 

h85 gatunki dominujace XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX U1 

h3 martwe drewno XX U1 
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h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX U1 

pozostawic bez 

wskazań 

h49 pionowa struktura roślinności XX U1 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX 
 

218.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{b057079c

-bc9e-

4a80-92a6-

51c06c587

940} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

219.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{6882be4d

-5f20-

4667-

9187-

0a8d20c02

9b5} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

w PUL 

wpisany jako 

9170 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 
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h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

220.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{47f61584

-1277-

4edc-b5de-

ef785bab4

dba} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

wykazany w 

ramach badań 

do PZO, ocena 

ogólna 

obniżona 

poprzez małe 

zasoby 

martwego 

drewna, 

niewielki płat 

ciągnący się 

wzdłuż rowu, 

obok pole 

uprawne 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX U1 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

221.  Łęgi  91E {88a9f66c- Powierzchnia siedliska: XX FV U1 bezpośrednie 
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wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

0 954a-

4609-

9843-

0b931fd0b

46f} 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV pomiary 

terenowe 
h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX U1 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

222.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{12d99d01

-0e9a-

4aa1-b3cd-

9fa324514

3b7} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

prawdopodobn

ie w mozaice z 

9170, w PUL 

bez wskazań 

gospodarczych

, jako 

powierzchnia 

reprezentatywn

a 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 
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h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

223.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{aa565625

-9e55-

4814-acd1-

1ca1c4b51

3d8} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

prawdopodobn

ie w mozaice z 

9170, w PUL 

bez wskazań 

gospodarczych

, jako 

powierzchnia 

reprezentatywn

a 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

224.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{1d8b6946

-0d68-

46f9-9fac-

dc6d5bed2

e6f} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

prawdopodobn

ie w mozaice z 

9170 lub 91F0, 

w PUL bez 

wskazań 

gospodarczych 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 
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h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

225.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{f21b71e5-

8f10-4293-

812b-

838485f95

0bc} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

226.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{51062553

-6bf2-

4362-aa8c-

152de93db

fd2} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 
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h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

227.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{8cd66e5b

-891e-

45f4-8f14-

35ecad347

716} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

fragment płatu 

znajduje się na 

gruntach LP  w 

PUL jako 9170 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

228.  Łęgi  91E {06b79e37 Powierzchnia siedliska: U1 XX U2 częściowo 
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wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

0 -d5dd-

4d15-

ba56-

07850c209

7a6} 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h1 gatunki charakterystyczne U1 XX poza LP, 

częściowo nie 

ujęty w PUL 

płat przebiega 

wzdłuz rzeki i 

tylko 

częsciowo 

zachodzi w 

granice 

wydzielen, 

których opis 

posłużył do 

okreslenia 

stanu siedliska 

h85 gatunki dominujace U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
U1 XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
U2 XX 

h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

229.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{849a46e6

-ae71-

453c-9cad-

fb7b28025

912} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

277 

 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

230.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{707a6b99

-eaa0-

4cdd-ad06-

8c5e412a5

039} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

231.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{704b35af-

d643-

484c-847c-

71f6d3891

5cd} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 
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h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

232.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{b8012ac1

-b027-

43ee-b630-

451061b04

5c4} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

233.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{43368263

-7962-

4669-

9861-

cc3e11b50

5df} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 
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h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

234.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{e8d95a0c

-c0e5-

489f-b1af-

d535bad90

575} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

235.  Łęgi  91E {57c0c226 Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

0 -3575-

44b2-

9253-

14ab40b82

9d1} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

236.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{ea3f618e-

d86a-

4544-

991b-

99ef28d4c

694} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 
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h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

237.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{f02420e3-

0f18-4fb6-

8ae4-

83a643be8

4d8} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

238.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{c2896466

-fcf2-4e2d-

aa6b-

3496cfc27

22d} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 
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h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

239.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{a8e4cabc-

44ef-4566-

8b6f-

0ac52792e

05c} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

240.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{cea20ce6-

605a-46ba-

921d-

5aa0a9ab1

580} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 
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h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

241.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{7c55869c

-e4d5-

4fde-be6b-

5b8d72e37

0b5} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

242.  Łęgi  91E {87ad9a6c Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

0 -ff1f-42ee-

bc61-

aa8876859

592} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

243.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{555de191

-b75e-

4bd2-ac27-

b2d7f1a5e

825} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne U1 XX 

h85 gatunki dominujace U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
FV XX 

h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 
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h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

244.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{16d1315b

-20b0-

479f-b6d0-

cccfaa7ebf

7f} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, mały 

płat wzdłuż 

lądowiejącego 

starorzecza ze 

stosunkowo 

młodym 

drzewostanem, 

brak 

istniejących 

zagrożeń, 

pozostrawic 

bez zaleceń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX U1 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX U1 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

245.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{c14750dc

-1215-

40de-8ca5-

3b57ce91f

c52} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, mały 

płat wzdłuż 

lądowiejącego 

starorzecza ze 

stosunkowo 

młodym 

drzewostanem, 

brak 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX U1 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 
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h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX U1 

istniejących 

zagrożeń, 

pozostrawic 

bez zaleceń 
h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

246.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{3bd5d280

-0ddb-

45c1-80e5-

f33e79e66

9e5} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

247.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{153f1058

-5786-

4210-af36-

1ab27345e

d92} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, łęgi 

wierzbowe 

91E0-1 wzdłuż 

brzegów 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 
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h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

Kwisy 

h3 martwe drewno XX FV 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

248.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{4e8134bb

-d4a1-

46c5-83e8-

a8f1a7149

8f0} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

249.  Łęgi  91E {307fd699 Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

0 -bed9-

43e1-a3dc-

7754e6469

326} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

250.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{ea2cd70a-

1b12-

41db-b6fe-

0346ebff1

21f} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 
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h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

251.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{968765cc

-151c-

4db6-

91c3-

2c424f2af3

e7} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat 

zweryfikowan

y w terenie 

jedynie 

punktowo i 

punktowo 

potwierdzono 

obecnośc łęgu, 

nie oceniano 

poszczególnyc

h wskazników, 

oceny dla 

parametrów 

nadano na 

podstawie 

innych płatów 

ostoi, 

obniżono 

ocenę dla 

parametru 

struktura i 

funkcje ze 

względu na 

obecność 

niecierpka 

gruczołowateg

o 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 

252.  
Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

91E

0 

{a6fa15b5-

72b4-

4e05-

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 Struktura i 

funkcje: 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 
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olszowe i 

jesionowe 

8d78-

31e4d0344

e21} 

XX h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

253.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{c2233391

-2c49-

44dc-a69f-

83129fa19

01f} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 
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Perspektywy ochrony: XX XX 

254.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{23c4c20d

-3ebf-

4769-af89-

226d4e790

a92} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

255.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{43a11a88

-c034-

4873-a33c-

e2b83da02

deb} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 
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h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

256.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{7e7fda11-

fdc5-492d-

9b06-

d3186aeb8

48a} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

257.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{ca0828a2

-b4aa-

4822-a18f-

aae2f7714

87d} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 
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h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

258.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{9b714601

-2eaf-

4135-a6f4-

fb05fc4ea1

99} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

259.  
Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

91E

0 

{a1b50d45

-78db-

47fd-83a6-

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 Struktura i 

funkcje: 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 
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olszowe i 

jesionowe 

0114f104e

310} 

XX h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

260.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{900a5f89-

30be-4cb8-

8ca3-

26af381b1

daf} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, mały 

płat przy 

Kwisie ze 

stosunkowo 

młodym 

drzewostanem, 

brak 

istniejących 

zagrożeń, 

pozostrawić 

bez zaleceń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX U1 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 
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Perspektywy ochrony: XX FV 

261.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{1d1c71d0

-e736-

4a8c-80a6-

e8efac2e14

08} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, brak 

istniejących 

zagrożeń, 

obniżona 

ocena wynika 

z małej ilości 

martwego 

drewna 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

262.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{fd2386a8-

b81a-4df0-

9aa5-

3faead8f91

b1} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, mały 

płat przy 

Kwisie ze 

stosunkowo 

młodym 

drzewostanem, 

brak 

istniejących 

zagrożeń, 

obniżona 

ocena wynika 

z małej ilości 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 
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h49 pionowa struktura roślinności XX FV martwego 

drewna, 

pozostrawić 

bez zaleceń 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

263.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{7f5c9d0d-

c31e-4c99-

9630-

d28e80dd1

4c5} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, mały 

płat przy 

Kwisie ze 

stosunkowo 

młodym 

drzewostanem, 

brak 

istniejących 

zagrożeń, 

obniżona 

ocena wynika 

z małej ilości 

martwego 

drewna, 

pozostrawić 

bez zaleceń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX U1 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX U1 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

 
XX FV 

264.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{f5e1d1ed-

5dc8-43a8-

b090-

a8f6f94c9a

15} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, płat 

na brzegach 

Kwisy, w 

mozaice z 

91F0, 

miejscami 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 
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h3 martwe drewno XX FV zgryziony 

przez bobry, 

pozostawić bez 

wskazań 

gospodarczych 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX U1 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

265.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{8535a05d

-351a-

4f34-84f1-

dd1b29f30

fc1} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h1 gatunki charakterystyczne U1 XX 

h85 gatunki dominujace FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
U1 XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
U1 XX 

h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

266.  
Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

91E

0 

{7f1f5501-

2e65-45a0-

8523-

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

brak 

właściwych 

dla sieldiska 
Struktura i 

funkcje: 

h1 gatunki charakterystyczne U2 XX 

h85 gatunki dominujace U2 XX 
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olszowe i 

jesionowe 

470cf6761

a31} 

U2 h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

przyrodniczeg

o gatunków, 

drzewostan 

sosnowo-

dębowy 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
FV XX 

h49 pionowa struktura roślinności U2 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

267.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{a09d60da

-a984-

423d-

8957-

b3654cef0

eca} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 
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Perspektywy ochrony: XX XX 

268.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{45b830ef-

2051-

47e7-

9231-

637d06cdb

597} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

płat nie 

uwzględniony 

w PUL, bez 

wskazań 

gospodarczych 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne FV XX 

h85 gatunki dominujace FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
FV XX 

h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

269.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{86b0c274

-4757-

4011-bfeb-

a59476c4f

2f8} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

prawdopodobn

ie w mozaice z 

91F0 

płat częściowo 

nie ujęty w 

PUL 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h1 gatunki charakterystyczne U1 XX 

h85 gatunki dominujace U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

h3 martwe drewno U2 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
U1 XX 
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h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

270.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{d0479df5

-88fb-

453e-9ecd-

07721b651

10a} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

płat nie ujęty 

w PUL 

brak 

możliwości 

skutecznej 

eliminacji 

niecierpka z 

runa 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne U1 XX 

h85 gatunki dominujace FV XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
FV XX 

h3 martwe drewno U1 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
U1 XX 

h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

271.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{8fd69f40-

26e9-

4528-ac8e-

4c16041a4

47c} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

płat nie ujęty 

w PUL 

runo 

zniekształcone 

z dominacją 

traw 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne U1 XX 

h85 gatunki dominujace U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
FV XX 
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h3 martwe drewno U1 XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
FV XX 

h49 pionowa struktura roślinności U1 XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

272.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{27d0ae1e

-9066-

4b61-

b36e-

77d3d26c8

86b} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

 
XX XX 

273.  
Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

91E

0 

{9e46587c

-30b7-

41ff-bbe1-

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 Struktura i 

funkcje: 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 
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olszowe i 

jesionowe 

8e66932ff

4e7} 

XX h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

274.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{9708c5ed

-b6e4-

4d40-bbec-

d08d95483

9d3} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 
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XX XX 

275.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{f7e78702-

86cf-4bdc-

90a2-

b3adb47c1

94f} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX U1 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

276.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{9502ae53

-46c4-

4658-

8c70-

1886f346a

d53} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

młody 

drzewostan 

olszowy na 

brzegu Kwisy 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX FV 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 
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h49 pionowa struktura roślinności XX U1 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

277.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{b4f41ff3-

d39c-4c0a-

bdcd-

099531d70

1aa} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, łęgi 

wierzbowe 

91E0-1 wzdłuż 

brzegów 

Kwisy 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h1 gatunki charakterystyczne XX FV 

h85 gatunki dominujace XX FV 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX FV 

h3 martwe drewno XX FV 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX FV 

h49 pionowa struktura roślinności XX FV 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

278.  

Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{1c053215

-01ae-

4b89-a1e4-

c31b46545

fbe} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h1 gatunki charakterystyczne XX XX 

h85 gatunki dominujace XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h147 inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
XX XX 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

305 

 

h3 martwe drewno XX XX 

h38 inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie (PIK obce gatunki inwazyjne) 
XX XX 

h49 pionowa struktura roślinności XX XX 

h92 Reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli 

wystepują) (PIK Rytm zalewów) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

279.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{43c63a0a

-1c61-

4a2d-ac38-

100f01fdb

de5} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

mozaice z 

9170, brak 

wskazań 

gospodarczych 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX U1 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX FV 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

h136 przejawy procesu grądowienia XX FV 
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h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX FV 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX U1 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX FV 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

280.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{1783d997

-0991-

4b41-80f8-

18038a766

a24} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

mozaice z 

9170, brak 

wskazań 

gospodarczych 

 płat ma 

obniżone 

oceny ze 

względu na 

mozaikowatos

c siedlisk, 

pozostawic bez 

wskazań 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX U1 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX FV 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 
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h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

h136 przejawy procesu grądowienia XX U1 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX U1 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX FV 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

281.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{e6762b97

-16d0-

4fda-9d54-

cde84946e

be0} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 
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h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

282.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{d7eb8c7d

-0d01-

4c2b-

8d18-

78e48e652

293} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 
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h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

283.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{6d7cff33-

d6b8-

4383-ba3c-

eee1e38c1

399} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U1 XX 
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h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U2 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U2 XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
FV XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
FV XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U1 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

284.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{e71d4d58

-04ac-

4ed5-b0ed-

c2a330461

591} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

wpisany w 

PUL jako 

91E0 

brak 

możliwości 

skutecznego 

usunięcia 

niecierpka 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 
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h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U1 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
FV XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
FV XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U1 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

285.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{8396edb3

-10a1-

478c-9ace-

ec62522d7

63c} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, brak 

możliwości 

skutecznego 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U1 
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h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX FV 

usunięcia 

niecierpka 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX FV 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

h136 przejawy procesu grądowienia XX U1 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX U2 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX U1 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

286.  Łęgowe lasy 91F {9d8230cf- Powierzchnia siedliska: XX XX XX 
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dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

0 fc32-4f4b-

b1e1-

ed1f9cc38

6b0} 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 
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Perspektywy ochrony: XX XX 

287.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{d76456ea

-b861-

415a-a58e-

17ec4bb0e

541} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 
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h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

288.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{b8ecdbf3-

0aa9-483e-

9baa-

9edb72c2c

8ba} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX U2 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U2 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX U1 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

h136 przejawy procesu grądowienia XX U1 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX U2 
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h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX FV 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

289.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{b085039d

-7cf0-44ff-

aa2d-

68c63151b

5ea} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U2 XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U2 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U1 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia U1 XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
U1 XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
FV XX 
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h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U1 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

290.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{4674eb91

-2b85-

4954-

a324-

f1c101897

bd0} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

xx XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

xx XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
xx XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
xx XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) xx XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 
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h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

291.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{21b0a85a

-5ff4-

4c6d-be51-

e7f8b636c

382} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U1 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 
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h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
U2 XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
U1 XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U1 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

292.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{843ca31f-

738f-4784-

b693-

894788202

fac} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 
 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

FV XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U1 XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U1 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 
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h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
U1 XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
FV XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U2 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

293.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{57ef04d6-

3adc-4a37-

a62c-

225cf528e

933} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, 

częściowo 

poza LP 

przy samym 

brzegu Kwisy 

zarośla 91E0 

niestwierdzono 

isniejących 

zagrozeń, 

pozostawić bez 

wskazań 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U1 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX FV 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX FV 
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h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

h136 przejawy procesu grądowienia XX U1 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX FV 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX FV 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

294.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{cf5b9663-

43b2-49f4-

a2e0-

64f228485

6a4} 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U2 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

mozaice z 

91E0 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX U2 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX U2 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U2 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U2 
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h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX U1 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

h136 przejawy procesu grądowienia XX U1 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX U2 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX U1 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U2 

Perspektywy ochrony: XX U1 

295.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{447060d7

-c463-

4c6b-a969-

33335cebc

699} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 
 

Struktura i 

funkcje: 

U2 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U2 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U2 XX 
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h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U2 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U2 XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
U2 XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
FV XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U1 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

296.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{135b6bfe-

b42b-

41e3-b2af-

7d0a178aa

142} 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

brak wskazań 

gopsodarczych

, płat ma 

obniżone 

oceny ze 

względu na 

mozaikowatos

c siedlisk, 

pozostawic bez 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

U1 XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

U1 XX 
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h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
U1 XX 

wskazań 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) U1 XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
U1 XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
U1 XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
U1 XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

297.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{8f856ae4-

0cfa-40be-

a58c-

56d3056b4

d0a} 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 
 

Struktura i 

funkcje: 

XX 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 
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h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

298.  Łęgowe lasy 91F {e6e0e47b Powierzchnia siedliska: XX FV FV bezpośrednie 
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dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

0 -41c7-

4626-

9430-

a2e61a026

0f9} 

Struktura i 

funkcje:F

V 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX FV 

pomiary 

terenowe 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX FV 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX U1 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX FV 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

h136 przejawy procesu grądowienia XX U1 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX U1 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX FV 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX FV 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 
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Perspektywy ochrony: XX FV 

299.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{aabbb1a6

-f2c3-

4ba8-a3ea-

72aeb5a35

9a5} 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

w PUL i 

inwentaryzacji 

LP podawany 

jako 9170 

jednak 

bezpośrednia 

bliskość Kwisy 

wskazuje 

raczej na 91F0 

w terenie 

weryfikowano 

jedynie 

obecność płatu 

bez nadawania 

ocen 

poszczególny

m wskaźnikom 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 

h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 
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h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

300.  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

91F

0 

{e24049d9

-ef21-

465a-

86d9-

84b447f01

19f} 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie 

pomiary 

terenowe, w 

PUL oraz w 

inwentaryzacji 

LP podany 

jako 91E0, 

mały płat na 

wzniesieniu  z 

dużym 

udziałem dębu 

z żyznym 

runem 

w terenie 

zweryfikowana 

jedynie 

obecność płatu 

bez nadawania 

ocen 

poszczególny

m wskaźnikom 

nie 

stwierdzono 

istniejących 

zagrożeń 

Struktura i 

funkcje: 

U1 

h83 Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa (PIK Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne) 

XX XX 

h85 Gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy (PIK gatunki 

dominujące) 

XX XX 

h133 Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występujących w drzewostanie 
XX XX 

h132 gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX XX 

h3 martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

h5 wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

h33 naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

h140 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX XX 

h136 przejawy procesu grądowienia XX XX 

h137 Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
XX XX 

h147 Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX XX 

h129 Ekspansywne gatunki obce w podszycie 

i w runie 
XX XX 
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h139 Stosunki wodno-wilgotnościowe XX XX 

h131 gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX FV 

301. L.

p. 
Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Nat

ura 

Stanowisk

o 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawi

e 

dostępny

ch 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2 

Ocena 

stanu 

ochrony 

po 

weryfika

cji 

terenow

ej wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

302.  
Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

1163 

{becd9533

-25bc-

40c8-8a1e-

995b70e5b

e76} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 U2 

Badania 

terenowe w 

ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Parzyce, dno 

mulisto-

piaszczyste, 

liczba 

odłowionych 

głowaczy - 2 

os. Mała liczba 

odłowionych 

osobników 

głowacza na 

tym 

stanowisku 

(U2) jest 

Struktura wiekowa XX U2 

Udział gatunku w zespole ryb XX U2 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX U1 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 

Zarybienia gatunkami gospodarczymi 

bezpośrednio zagrażającymi głowaczowi 

białopłetwemu 

XX XX 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 
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najprawdopod

obniej 

wynikiem 

prowadzenia 

odłowów na 

stanowisku, 

które nie jest 

typowym dla 

tego gatunku . 

Ponadto, 

przedstawione 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

głowacza. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

303.  
Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

1163 

{b0013c57

-a918-

46d8-

8de5-

286ceaa27

e90} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1 

U1 

Badania 

terenowe w 

ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Tomisław, dno 

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku w zespole ryb XX FV 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX FV 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 
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Stan ekologiczny wody XX FV żwirowo-

kamieniste, 

liczba 

odłowionych 

głowaczy - 105 

os. 

Przedstawione 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

głowacza. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

Mozaika mikrosiedlisk XX FV 

Zarybienia gatunkami gospodarczymi 

bezpośrednio zagrażającymi głowaczowi 

białopłetwemu 

XX XX 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

304.  Głowacz 

białopłetwy 
1163 

{c6d50c06

-b144-

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1 
U1 

Badania 

terenowe w Struktura wiekowa XX FV 
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Cottus gobio 4e49-

9d20-

c97c98e60

2d7} 

Udział gatunku w zespole ryb XX FV ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Ławszowa, 

dno żwirowo-

piaszczyste, 

liczba 

odłowionych 

głowaczy - 125 

os. 

Przedstawione 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

głowacza. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX FV 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 

Zarybienia gatunkami gospodarczymi 

bezpośrednio zagrażającymi głowaczowi 

białopłetwemu 

XX XX 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 
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siedliska 

gatunku 

305.  
Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

1163 

{8de7a83f-

7367-

441c-b70a-

72acd033f

511} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

Badania 

terenowe w 

ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Rudawica, dno 

żwirowo-

piaszczyste, 

liczba 

odłowionych 

głowaczy - 21 

os. Mała liczba 

odłowionych 

osobników 

głowacza na 

tym 

stanowisku 

(U2) jest 

naprawdopodo

bniej 

wynikiem 

prowadzenia 

odłowów na 

stanowisku, 

które nie jest 

typowym dla 

tego gatunku . 

Ponadto, 

przedstawione 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

Struktura wiekowa XX U2 

Udział gatunku w zespole ryb XX U1 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX U1 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 

Zarybienia gatunkami gospodarczymi 

bezpośrednio zagrażającymi głowaczowi 

białopłetwemu 

XX XX 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 
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takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

głowacza. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

306.  
Minóg 

strumieniow

y Lampetra 

planeri 

1096 

{51d5acaa-

f2ea-43ef-

b48c-

63ad1e8ed

cba} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1 

U1 U2 

Badania 

terenowe w 

ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Parzyce, dno 

mulisto-

piaszczyste, 

liczba 

odłowionych 

minogów - 51 

os. 

Przedstawione 

Struktura wiekowa XX U1 

Udział gatunku w zespole ryb XX U1 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX U1 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 
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dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

minoga. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

307.  
Minóg 

strumieniow

y Lampetra 

planeri 

1096 

{e8b613ab

-48d2-

42eb-

9909-

cde1a0785

b62} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

Stanowisko: 

Tomisław, 
dno żwirowo-

kamieniste, 

liczba 

odłowionych 

minogów - 2 

os. 

Przedstawione 

Struktura wiekowa XX U2 

Udział gatunku w zespole ryb XX U2 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX U1 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

minoga. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

308.  
Minóg 

strumieniow

y Lampetra 

planeri 

1096 

{27173bdd

-0a40-

47f2-9776-

e40c503fe

7e3} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

Badania 

terenowe w 

ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Ławszowa, 

dno żwirowo-

piaszczyste, 

liczba 

Struktura wiekowa XX U1 

Udział gatunku w zespole ryb XX U1 

Parametry 

siedliska 

EFI+ XX U1 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

337 

 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

odłowionych 

minogów - 18 

os. 

Przedstawione 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

minoga. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

309.  
Minóg 

strumieniow

y Lampetra 

planeri 

1096 

{2c29f2ad-

d003-

49b5-9fdf-

3c64d224b

d93} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

Badania 

terenowe w 

ramach PZO w 

2012 r., 

Stanowisko: 

Struktura wiekowa XX U2 

Udział gatunku w zespole ryb XX U1 

Parametry EFI+ XX U1 
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siedliska Jakość hydromorfologiczna XX FV Rudawica, dno 

żwirowo-

piaszczyste, 

liczba 

odłowionych 

minogów - 5 

os. 

Przedstawione 

dane pochodzą 

tylko z 

jednokrotnego 

odłowu i w 

takiej sytuacji 

trudno 

wnioskować o 

stanie 

populacji 

minoga. 

Niezbędne 

wydaje sie 

przeprowadzen

ie badań 

monitoringow

ych na 

przestrzeni 

kilku sezonów. 

Nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, które 

mogłby mieć 

wpływ na stan 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

310.  Trzepla 1037 {7c6ae6d7 Parametry Liczebność XX XX FV Fv 
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zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

-1e24-

4e5f-80a7-

a8f336243

c7d} 

populacji Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

311.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{b729b175

-36f4-

4ed6-b28c-

dfb553aec

c1f} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

312.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{98cb1e16

-c917-

4aeb-a712-

7e90deb64

cb4} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

313.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{b32a1e0c

-1471-

4de6-91c3-

ac24d1adc

674} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

314.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{af0a9ef3-

0c34-460a-

86a3-

61499f7b7

43f} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

315.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{fb16f500-

5f38-4250-

a100-

03e75c969

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 
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07d} 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

316.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{36ac9adc-

3b15-

4a2d-

bd59-

a293ae95c

e21} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

317.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{4a51d809

-0b0a-

4153-

8a59-

7365a050f

fd3} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

318.  Trzepla 1037 {d8b08584 Parametry Liczebność XX XX FV 
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zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

-937e-

46a5-

9b0b-

77067e3cd

b9a} 

populacji Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

319.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{7f62e638-

93ca-40bd-

9c4f-

c5ac6f71ce

72} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

320.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{792bce76

-9ad3-

4121-ab6e-

ca1e4e1f1

64f} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

321.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{bee27602

-d490-

49b8-

8239-

dab62f339

05c} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

322.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{4ef4c366-

d347-4ce7-

94d2-

df26d8daa

381} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

323.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{6cbd6f93-

13c0-412c-

940b-

ce9d05808

5a5} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 
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gatunku Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

324.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{ade8faea-

963c-

43bd-

b8ab-

a9138e87a

f76} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

325.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{a5d4bf37-

bef8-407c-

a068-

f68297b4f

08c} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

326.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{dcc9a411

-8183-

4a49-a048-

5598c106b

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 
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410} 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

327.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{15d5b40f

-2062-

4da6-a8aa-

950e64988

908} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

328.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{f6f9e320-

4a89-46cd-

a7f6-

a90409d8a

7e5} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV 
 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX FV 

Siedlisko zasiedlone XX FV 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

329.  Trzepla 1037 {616a7ce6 Parametry Liczebność XX XX U2 Stanowisko: 
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zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

-7246-

48ef-8590-

da4033885

59e} 

populacji Zagęszczenie XX XX Prószkowska 

Struga,  

dopływ cieku 

Czernik,  po 

przeprowadzon

ej konserwacji 

cieku siedlisko 

jeszcze się nie 

zrenaturyzował

o, fragmenty 

cieku 

naturalnie 

wykształcone 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX U2 

Siedlisko zasiedlone XX U2 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

330.  
Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia 

1037 

{d28f2d41

-d440-

4010-

8e40-

0070cac45

ab2} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

U2 

Stanowisko: 

Czernik, 

dopływ Kwisy, 

po 

przeprowadzon

ej konserwacji 

cieku siedlisko 

jeszcze się nie 

zrenaturyzował

o 

Zagęszczenie XX XX 

Rozkład XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Siedlisko potencjalne XX U2 

Siedlisko zasiedlone XX U2 

Klasa czystości wody XX FV 

Naturalność koryta XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

331.  
Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1042 

{92836f18

-5cff-

4469-

ba59-

8ab6062c1

22a} 

Parametry 

populacji 

Liczba samców XX U1 

U1 U1 

populacja 

zalotki  

odtwarza się 

po 

zaprzestaniu 

hodowli, 

prawdopodobn

e jest 

Zagęszczenie wylinek XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Występowanie określonych gatunków 

(taksonów) roślin 
XX FV 

Udział roślinności dogodnej dla gatunku XX FV 

Jakość otoczenia i antropopresja XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

przywrócenie 

hodowli ryb, 

dlatego szanse 

zachowania 

gatunku 

oceniono na 

U1 

332.  
Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1042 

{e7a2d335

-3a3f-

447b-baa8-

e653a5a9d

c7b} 

Parametry 

populacji 

Liczba samców XX U1 

U1 

populacja 

zalotki  

odtwarza się 

po 

zaprzestaniu 

hodowli, 

obecnie nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, 

spośród 

zagrożeń 

potencjalnych 

najbardziej 

prawdopodobn

ym jest 

przywrócenie 

hodowli ryb 

Zagęszczenie wylinek XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Występowanie określonych gatunków 

(taksonów) roślin 
XX FV 

Udział roślinności dogodnej dla gatunku XX FV 

Jakość otoczenia i antropopresja XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

333.  
Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1042 

{a8223d96

-a9f0-

4e9d-

83d1-

1dbe54b7c

61a} 

Parametry 

populacji 

Liczba samców XX U1 

U1 

populacja 

zalotki  

odtwarza się 

po 

zaprzestaniu 

hodowli, 

obecnie nie 

zidentyfikowa

Zagęszczenie wylinek XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Występowanie określonych gatunków 

(taksonów) roślin 
XX FV 

Udział roślinności dogodnej dla gatunku XX FV 

Jakość otoczenia i antropopresja XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

no istniejących 

zagrożeń, 

spośród 

zagrożeń 

potencjalnych 

najbardziej 

prawdopodobn

ym jest 

przywrócenie 

hodowli ryb 

334.  
Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1042 

{e7b043cf-

828b-

4050-

bd76-

b91387b93

e9e} 

Parametry 

populacji 

Liczba samców XX U1 

U1 

populacja 

zalotki  

odtwarza się 

po 

zaprzestaniu 

hodowli, 

obecnie nie 

zidentyfikowa

no istniejących 

zagrożeń, 

spośród 

zagrożeń 

potencjalnych 

najbardziej 

prawdopodobn

ym jest 

przywrócenie 

hodowli ryb 

Zagęszczenie wylinek XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Występowanie określonych gatunków 

(taksonów) roślin 
XX FV 

Udział roślinności dogodnej dla gatunku XX FV 

Jakość otoczenia i antropopresja XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

335.  
Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1042 

{b4d2534b

-e4a6-

4a3a-8809-

72e303125

fc6} 

Parametry 

populacji 

Liczba samców XX U1 

U1 

populacja 

zalotki  

odtwarza się 

po 

zaprzestaniu 

hodowli, 

obecnie nie 

zidentyfikowa

Zagęszczenie wylinek XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Występowanie określonych gatunków 

(taksonów) roślin 
XX FV 

Udział roślinności dogodnej dla gatunku XX FV 

Jakość otoczenia i antropopresja XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

no istniejących 

zagrożeń, 

spośród 

zagrożeń 

potencjalnych 

najbardziej 

prawdopodobn

ym jest 

przywrócenie 

hodowli ryb 

336.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{6fcc01b7-

3616-

4020-a1e3-

e14980835

b4c} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U1 

U2 

obniżona 

ocena wynika 

z niewielkiej  

ilości roślin 

żywicielskich, 

co ma 

przełożenie na 

liczebność, nie 

zidentyfikowa

no zagrożeń 

istniejących 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

337.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{5b336f5f-

9414-48fa-

a9ef-

2e34ee58b

8a5} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U1 

obniżona 

ocena wynika 

z niewielkiej  

ilości roślin 

żywicielskich, 

co ma 

przełożenie na 

liczebność, nie 

zidentyfikowa

no zagrożeń 

istniejących 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV 

Dostępność roślin żywicielskich XX U1 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

338.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{cd142017

-15ae-

4cf5-b058-

29ff08036

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry Powierzchnia XX U1 
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4c7} siedliska 

gatunku 
Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

339.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{4061621f

-f203-

4206-aa9a-

e51a77025

444} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

340.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{60a00e05

-0d80-

4724-a0cb-

581f44827

beb} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1 

U1 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1 

Dostępność roślin żywicielskich XX U1 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

341.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{3a1f589b-

ee9d-4c76-

9456-

f6d9d7aad

dd7} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX U2 

Parametry 

siedliska 

Powierzchnia XX FV 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 
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gatunku Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

342.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{af990f3b-

a806-

4607-

a183-

650523faa

551} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

343.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{426997c4

-0be5-

490d-

840e-

ab98f20c6

8c6} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U2 

344.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{7627f127

-8aba-

4c67-

9327-

fca28c216

96c} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

345.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{098d7da5

-74ca-

4058-

bcd0-

c0ae053ef

480} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

346.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{fb5e8ef3-

a0c4-4f4f-

a0e2-

09c99bfd1

600} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

347.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{cf7fd787-

6938-4c8c-

be0e-

c23873370

8ae} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 
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348.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{864dcd5b

-6870-

4874-bcdf-

a2e444b8a

27a} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

349.  
Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 

{fb5cd8c5-

301c-

48bb-

8e13-

f1fa9b080

568} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 
 

Izolacja przestrzenna XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX FV 

Dostępność roślin żywicielskich XX U1 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

350.  
Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 

1083 

{7c932e8f-

3a91-4ef2-

be98-

890d93c13

a23} 

Parametry 

populacji 

Obecność gatunku XX FV 

U1 U1 

Stanowisko: 

Tomisław, 

najbardziej na 

południe 

wysunięte 

stanowisko 

jelonka, 

enklawy 

starych dębów 

Wielkość rójki XX U2 

Kondycja populacji XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Struktura drzewostanu na stanowisku XX U2 

Struktura drzewostanów otaczających XX U2 

Dostępność miejsc rozrodu XX U1 

Termika i warunki świetlne XX FV 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

351.  
Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 

1083 

{fcbacbd6-

ac61-4751-

a8aa-

283058a13

700} 

Parametry 

populacji 

Obecność gatunku XX FV 

U1 

Stanowisko 

Osiecznica, 
kompleksy 

dębowe,  nie 

zidentyfikowa

no zagrożeń 

istniejących 

Wielkość rójki XX FV 

Kondycja populacji XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Struktura drzewostanu na stanowisku XX U1 

Struktura drzewostanów otaczających XX FV 

Dostępność miejsc rozrodu XX FV 

Termika i warunki świetlne XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

352.  
Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 

1083 

{64bb3b15

-1f5b-

47bc-89cf-

e49be55ef

7cc} 

Parametry 

populacji 

Obecność gatunku XX FV 

U1 

Stanowisko: 

Ławszowa, 
najcenniejsze 

stanowisko w 

obszarze, 

siedliska 

jelonka po obu 

stronach 

Kwisy 

Wielkość rójki XX U2 

Kondycja populacji XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Struktura drzewostanu na stanowisku XX U2 

Struktura drzewostanów otaczających XX U2 

Dostępność miejsc rozrodu XX FV 

Termika i warunki świetlne XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 
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353.  
Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 

1083 

{5d89174a

-53c0-

4207-a74c-

32bdf66d4

1cd} 

Parametry 

populacji 

Obecność gatunku XX FV 

U1 

Stanowisko 

Luboszów, 

stare dęby, 

aleja 

kasztanowa 

Wielkość rójki XX U1 

Kondycja populacji XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Struktura drzewostanu na stanowisku XX U1 

Struktura drzewostanów otaczających XX U1 

Dostępność miejsc rozrodu XX FV 

Termika i warunki świetlne XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

354.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{fae746df-

5324-

470a-bacb-

af0f859b6

219} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U1 U2 

Stanowisko 

Zebrzydowa, 

park, stare 

dęby 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U1 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX FV 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX FV 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U2 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

355.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{f953087e-

19da-

4b88-

9181-

bff3245e7f

39} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Osiecznica 1, 

kompleksy 

starych dębów, 

nie 

zidentyfikowa

no zagrożeń 

istniejących, 

obecnie w 

PUL dla Nadl. 

Węgliniec w 

wydz. 500 b 

brak wskazań 

gospodarczych 

- szanse 

zachowania 

gatunku 

oceniono na 

FV 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U1 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX FV 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U2 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX FV 

356.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{116eb169

-c15f-

45d3-ade8-

b04f41035

988} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Osiecznica 2, 

stare dęby przy 

osiedlu, na 

obecnym 

etapie nie 

zidentyfikowa

no zagrożen 

istniejących - 

w Pul dla nadl. 

Świętoszów, 

obr. 

Osiecznica, 

wydz. 453 a 

brak wskazań 

gospodarczych 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U1 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX FV 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U2 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

357.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{921c533e

-a2be-

4773-8aff-

8f7523650

e4c} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Osiecznica 3, 

obecne stare 

dęby, jeden z 

pachnicą został 

wycięty 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U1 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX U1 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U1 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

358.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{fc50392c-

891a-

4d32-

bd25-

0ad711ad0

eae} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Kliczków, 

kompleksy 

leśne w 

okolicach 

zamku 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U1 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX FV 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U2 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

359.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{69bc2a64

-227a-

4ce9-9438-

e8d125f49

01e} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Ławszowa, 

dwa zasiedlone 

dęby, w tym 

jedno drzewo 

pomnikowe 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX U1 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U1 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

360.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{07471cb6

-adc3-

4e3f-a79c-

f0ce3ecb0

846} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Luboszów 1, 

stare dęby 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U2 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX U2 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U2 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U2 

361.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{d2b92bfd

-5a83-

47b7-9abe-

485043feb

21a} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowisko 

Luboszów 2, 

stare dęby 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U1 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX U1 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U1 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 
 

XX U1 

362.  
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

1084 

{eea4a1c0-

1c81-

45bd-

81de-

937a3b936

07e} 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 
XX U2 

U2 

Stanowikso 

Rudawica, 

drzewo z 

pachnicą 

złamało się i 

zostało 

pocięte, 

wydzielenie 

bez wskazań 

gospodarczych

, ze starymi 

dębami 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX U2 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 

1 ha 
XX U2 

Udział procentowy drzew grubych wśród 

drzew dziuplastych (lipy o ≥ pierśnicy 90 cm 

i dęby o pierśnicy ≥ 110 cm i inne drzewa 

liściaste o pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX U2 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX U2 

Izolacja (odległości do najbliższych 

aktualnych lub potencjalnych siedlisk) 
XX U2 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Liczba czynnych żerowisk/drzewo 

XX U2 Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 

1 ha 

363.  

Kozioróg 

dębosz  

Cerambyx 

cerdo 
1088 

{d25eb53f-

e126-4fc9-

a0bf-

139ef9cc3

cf0} 

Parametr 

populacji 

Liczba zaobserwowanych postaci dojrzałych 

XX XX XX 

XX 

Ostatnie 

koziorogi w 

dolinie Kwisy 

żyły w latach 

2005-2006. 

Ostatnie 

drzewo zostało 

wkrótce ścięte. 

Znaleziono 

jedno drzewo, 

które ma 

bardzo stare 

żery, czyli nie 

jest obecnie 

zasiedlone. Ze 

względu na 

obecność 

potencjalnych 

siedlisk 

pozostawiono 

ocenę ogolną 

C. 

Liczba zasiedlonych drzew 

Stopień porażenia drzew 

Parametsie

dliska 

gatunku 

Potencjał siedliska XX XX 

XX 

 Zwracie drzewostanu XX XX 

 Udział podszytu i podrostu XX XX 

Żywotnosc zasiedlomych drzew 

 

XX 

 

XX 

 

Perspekty

wy 

zachowani

a 

 
XX XX XX 

364.  Nocek duży 1324 {9fb054d4 Parametry Liczebność i sukces rozrodczy 
 

U1 U1 U1 liczebność w 
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Myotis 

myotis 

-d8d3-

40b1-

9307-

527189df3

2de} 

populacji Struktura wiekowa 
 

XX 1998r 

szacowana 

była na 50 os a 

w 2007 na 25 

os, a w 2013 

23 os.; 

planowany jest 

remont 

budynku i 

mimo zaleceń 

chiropterologa 

prace  mogą 

mieć 

negatywny 

wpływ na 

populację 

 

Powierzchnia schronienia dostępna dla 

nietoperzy  
FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy  
FV 

Dostępność wylotów dla nietoperzy 
 

FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a 

  
U1 

365.  
Mopek 

Barbastella 

barbastellus   

1308 

{ff94430f-

8f37-41d0-

afc6-

4bd01c55f

b4c} 

Parametr 

populacji 

Rozród gatunku XX XX 

XX XX 
 

Aktywność gatunku XX XX 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia zalesiona XX XX 

Powierzchnia lasów lisciastych XX XX 

Powierzchnia starodrzewów XX XX 

Powierzchnia starodrzewów lisciastych XX XX 

Liczba drzew obumierajacyh i martwych XX XX 

Grubość drzew żywych zapewniajacyh 

potencjalne kryjówki dzienne  
XX XX 

366.  
Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

1318 

{bb701862

-240a-

405e-

823d-

476e94054

b7a} 

Parametr 

populacji 

Obecność gatunku (tylko w skali 

pojerdynczego stanowiska) 
XX XX 

XX XX 
 

Liczbność (tylko w skali całego regionu 

biogeograficznego)  
XX XX 

Parametr 

siedliska 

Powierzchnia schronienia dogodna dla 

nietoperzy 
XX XX 
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gatunku Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy 
XX XX 

Dostępność wlotów dla nietoperzy XX XX 

Łącznosc schronienia z potencjal;nymi 

żerowiskami 
XX XX 

Odległość schronienia od bezpiecznej trasy 

przelotu na żerowiska  
XX XX 

Odległoś cschronienia od potencjalnego 

żerowiska 
XX XX 

Powierzchnia potencjalnych żerowisk XX XX 

367.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{865dcc2f-

3275-

470d-

94e5-

73cd28806

41b} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

FV U1 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX FV 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX FV 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX FV 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

368.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{8dd5f583

-07f9-

49bd-ab9a-

039d59679

e7b} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX U1 

Odległość od drogi (a207) XX U1 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U2 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U1 

369.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{f37ae5fa-

f116-4fb5-

89ee-

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 
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f4bc7879c

784} 
Aktywność gatunku (a285) XX FV średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX U1 

Odległość od drogi (a207) XX U1 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U1 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX FV 

370.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{f0e1e444-

2cc3-420f-

a43a-

2757fdea5

eaf} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 
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Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 
parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX FV 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX FV 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX FV 

371.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{96a7ff44-

1c0f-46da-

8d8e-

a4a85365f

4cc} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX U1 
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Odległość od drogi (a207) XX U2 objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U2 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U2 

372.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{dfa597fb-

c219-48e5-

859f-

c83ee1261

224} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX FV 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX FV 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX FV 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

373.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{1f1973d1

-abc6-

4174-ba4c-

dfda47b9a

e97} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX U1 

Odległość od drogi (a207) XX U2 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U2 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U2 

374.  Wydra  1355 {1aee398c- Parametry Zagęszczenie populacji (a164) XX FV U1 Wskaźniki 
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Lutra lutra 37fb-4c70-

8652-

0c8ddbcae

22e} 

populacji 
Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX U1 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX U1 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U1 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U1 

375.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{BA81E8

CD-E004-

4D0B-

902A-

53E13022

6408} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 
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Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 
obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX U2 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U2 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U2 

376.  Wydra  1355 {aeb32bfc- Parametry Zagęszczenie populacji (a164) XX FV U2 Wskaźniki 
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Lutra lutra 2bca-496e-

8116-

0be4273eb

ac0} 

populacji 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru.W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX U2 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX U2 
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Urbanizacja otoczenia (a208) XX U2 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U2 

377.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{a59c2f80-

452a-

4684-aefb-

ed71bbe18

5cc} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX U2 

Bariery (a34) XX U1 

Odległość od drogi (a207) XX U2 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U1 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

376 

 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U2 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

378.  Wydra  

Lutra lutra 
1355 

{c668c6e1

-0560-

42e7-a9ec-

cde966fd8

705} 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji (a164) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

zagęszczenie i 

średnia liczba 

młodych 

określone 

zostały dla 

całego 

obszaru. W 

przypadku 

oceny 

parametrów 

siedliska 

wskaźniki 

a275 i a239 

stanowią ocenę 

dla całego 

objętego 

inwentaryzacją 

obszaru. 

Pozostałe 

wskaźniki 

siedliskowe 

dotyczą 1 km 

odcinków 

cieków wokół 

opisywanego 

stanowiska. 

Średnia liczba młodych na samicę (a79) XX FV 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego dla gatunku 

(a275) 
XX FV 

Odcinek cieku zajęty przez gatunek (a239) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Odległość od drogi (a207) XX FV 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX FV 

Dodatkow

y parametr 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla wskaźnika XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX FV 

379.  Wilk Canis 

lupus 
1352 

{12c15b25

-44a6-

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie populacji XX U1 
U2 U2 

Dane 

dotyczące  Liczba watah XX U1 
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4d46-

a175-

d5d7878df

62f} 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Lesistość XX FV parametru 

populacji 

oparte są o 

wyniki prac 

monitoringow

ych populacji 

wilków w 

sąsiednich 

nadleśnictwach

, jako że 

obszar leży na 

styku granic 3 

watah. 

Fragmentacja siedliska XX U2 

Dostępność bazy pokarmowej XX FV 

Zagęszczenie dróg XX U2 

Stopień izolacji siedlisk XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

- XX U2 

380.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{7917f90a-

0e78-40a7-

96a8-

6ed6c660d

3ba} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U1 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

ocenie 

populacji. 

381.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{776efd50-

b946-47f2-

b5c8-

4ab7a5ef4

61a} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U2 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U2 

382.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{162b8b87

-5b9a-

4828-

a193-

4a32fbbbe

537} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX U1 
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siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U1 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX FV 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

383.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{058f3142

-f4a7-

44d2-

b6a0-

b64fdf5c2c

15} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX U1 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX U2 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U1 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

ocenie 

populacji. 

384.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{923326c3

-16fe-

46e5-8da7-

2affba6489

87} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX U2 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX U2 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U2 

385.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{08ab89bf-

8d68-41fc-

b432-

5d07ecb68

814} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U2 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX U2 
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siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX U2 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U2 

386.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{cd8a1c20

-1552-

4d4c-b9c8-

14eefccabc

75} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U1 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U2 

ocenie 

populacji. 

387.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{9281a7a5

-5166-

4344-

888b-

388e85da1

40a} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U1 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

388.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{b9e041c7

-ac8e-

4927-

9da5-

c6c4319f3

5ef} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX FV 
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siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U1 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX FV 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX FV 

389.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{d1521d72

-4fff-4e5b-

9ff0-

129c31a99

521} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U2 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U2 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

ocenie 

populacji. 

390.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{d3e10791

-013c-

4fdc-86e2-

ed8396c7c

7c9} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U2 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U2 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

391.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{a3437e75

-f9af-4fab-

ab88-

dbad75f98

9a7} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX FV 
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siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U2 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U2 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

392.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{9338a960

-97f2-

4239-

9bd7-

5561dfc2af

b2} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX U1 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX U1 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U1 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX FV 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

ocenie 

populacji. 

393.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{01b79407

-cd1f-

4e74-92a7-

4d6799c66

f43} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U1 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U1 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U1 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

394.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{2dc83533

-2e28-

4763-bfe1-

6ac755c10

aee} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX U1 
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siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX FV 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX FV 

395.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{a3ef7342-

5cfd-4fab-

b2fe-

80a4c916b

548} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX U1 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX FV 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX FV 

ocenie 

populacji. 

396.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{de9d20df-

0ed8-

4175-

b157-

904851946

1bd} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U2 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

397.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{b2ec90a4

-eed0-

43fb-b805-

e69b56507

1c1} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX FV 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

389 

 

siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U2 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

398.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{32151AB

2-C2E6-

4CA0-

99D3-

B76E9F44

3A01} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U2 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX U1 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 
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Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

ocenie 

populacji. 

399.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{1aa41936

-ff8d-4f30-

ac21-

217c3d608

4ef} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX FV 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX U1 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U2 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX U1 

400.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{1d43ce05

-e422-

403e-

b925-

9f7919779

a87} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

FV 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry Baza pokarmowa(a1) XX FV 
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siedliska 
Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

ocenie 

populacji. 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

człowiek 

tereny uprawne XX FV 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX U1 

sąsiedztwo zabudowań XX FV 

przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX FV 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX FV 

401.  Bóbr Castor 

fiber 
1337 

{aa1e58d3

-f1f3-

45c8-9af3-

1fb9c7553

a8b} 

Parametry 

populacji 

Liczba kolonii (a165) XX FV 

U1 

Wskaźniki 

populacji: 

liczebność i 

średnia liczba 

młodych w 

miocie 

traktowane są 

jako wskaźniki 

dodatkowe 

(uzupełniające)

, określane w 

przypadku 

dostępności 

tego typu 

danych. W 

przeciwnym 

razie nie są 

brane pod 

uwagę przy 

Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Liczebność
1
 XX XX 

Średnia liczba młodych w miocie
1
 XX XX 

Parametry 

siedliska 

Baza pokarmowa(a1) XX U1 

Wskaźnik optymalnego siedliska (a187) XX FV 

Lesistość (a65) XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX FV 

Parametr 

dodatkow

y bóbr-

tereny uprawne XX U1 

sąsiedztwo dróg i linii kolejowych XX FV 
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człowiek sąsiedztwo zabudowań XX FV ocenie 

populacji. przypadki niszczenia żeremi i/lub tam, 

przypadki zabijania zwierząt 
XX XX 

Perspekty

wy 

zachowani

a gatunku 

_ XX FV 

 

4 Analiza zagrożeń 

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanie schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy 

zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

 

l.P. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  
2330 Wydmy  

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

{0ec52650-be14-47f2-a5d0-30423286fc65} 
 

K02 
Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki 

drzewiaste (sosna Pinus sylvestris). 

 
B01.01 

Zalesienie powierzchni siedliska sosną Pinus 

sylvestris. 

2.  
2330 Wydmy  

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

{e7237c9a-e654-4aaf-b97f-3c66239084a6} 

C01.01 
 

Wydobycie piasku. 

E03.04 
 

U podstawy wydmy zalega m. in. gruz. 
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3.  
2330 Wydmy  

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

{c568fd9b-17f2-4490-a5c6-eaf8d39f030d} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska (weryfikacji wymaga 

wydmowe pochodzenie piasków, na których 

wykształciły się murawy szczotlichowe w celu 

potwierdzenia czy murawy te zostały właściwie 

zaklasyfikowane jako siedlisko przyrodnicze 2330 

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi). 

4.  
2330 Wydmy  

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

{9e705a52-f53b-4bc5-9f9e-44c7ba4e1464} 

C01.01 
 

Wydobycie piasku. 

E03.04 
 

Zaśmiecanie. 

G01 
 

Nielegalne rozjeżdżanie, palenie ognisk, 

wykorzystywanie wydmy w celach rekreacyjnych 

5.  
2330 Wydmy  

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

{d649b660-f719-4b27-b592-2f56d8386f17} 

C01.01 
 

Wydobycie piasku. 

E03.04 
 

Zaśmiecanie. 

G01 
 

Nielegalne rozjeżdżanie, palenie ognisk, 

wykorzystywanie wydmy w celach rekreacyjnych 

6.  
2330 Wydmy  

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

{c1eddbd4-2298-44b9-ad1d-930ba63959f5} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska (weryfikacji wymaga 

wydmowe pochodzenie piasków, na których 

wykształciły się murawy szczotlichowe w celu 

potwierdzenia czy murawy te zostały właściwie 

zaklasyfikowane jako siedlisko przyrodnicze 2330 

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi). 

7.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{8d5b08e0-9f6f-493d-9f59-a54051370d0b} 

K02 
 

Eutrofizacja i miejscowe zarastanie brzegów. 

 
I01 

Możliwe dalsze zarastanie brzegów przez występującą 

w okolicy zbiornika tawułę kutnerowatą Spiraea 

tomentosa. 

8.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

{f7195843-00f1-48fb-a8d8-427802b5f79b} 

K02 
 

Eutrofizacja i miejscowe zarastanie brzegów. 

 
I01 

Możliwe dalsze zarastanie brzegów przez występującą 

w okolicy zbiornika tawułę kutnerowatą Spiraea 

tomentosa. 
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Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

9.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{5bb1ab59-7c68-4d33-b0de-1b2e74bbd1b9} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

10.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{abc58151-71ec-41b3-ba70-b86f1a9dcae7} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

11.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{8f587ed4-be7d-4a01-830f-83770a43f2e1} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

12.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{af22fca4-a89b-42df-92c1-ffe2c0a7b2f5} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 
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13.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{861980a8-37db-4c6c-8fba-d99684d94b30} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

14.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{f04b8133-38c7-4bf7-8194-d802e958b99a} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

15.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{9facb960-5c4f-47df-860e-0f0931a4cecb} U 
 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

{8cb1cd06-6e78-418a-ac69-7de757a7ff63} 
 

G05 

Zbiornik użytkowany w celach rekreacyjnych, co 

może prowadzic do niszczenia brzegów i zbiorowisk 

roślinnych. 

16.  

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

{91bd31d3-e043-462d-8906-75fa64f43c44} 
 

G05 

Zbiornik użytkowany w celach rekreacyjnych, co 

może prowadzic do niszczenia brzegów i zbiorowisk 

roślinnych. 

17.  
3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

{71893e22-31cd-4607-bf64-6eeed7af4114} I01 
 

Zarastanie  brzegów przez występująca w okolicy 

zbiornika tawułę kutnerowatą Spiraea tomentosa. 
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zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

18.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{4db3de96-7d36-42c5-93ee-969454ec7f2f} K02 
 

Gromadzenie się materii organicznej, zacienienie. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

19.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{6a6ec37c-a79f-4e95-8d58-27391f6afe88} K02 
 

Eutrofizacja i gromadzenie się materii organicznej, 

zarastanie starorzecza. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

20.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{b08e8dfb-be1d-4869-9ddc-cbbb3ccdb191} G05 
 

Ingerencja człowieka. 

Zagospodarowanie brzegów i terenów przyległych 

powodujące przekształcenia w siedlisku – siedlisko 

zlokalizowane jest na terenie prywatnym. 
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21.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{75471099-a29c-4df2-aecf-8da52f4484d1} 

 
G05 

Zagospodarowanie brzegów i terenów przyległych 

powodujące przekształcenia w siedlisku – siedlisko 

zlokalizowane jest na terenie prywatnym. 

 
H01 

Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowań oraz 

użytkowanie rekreacyjne mogą przyczyniać się do 

wzrostu eutrofizacji i zanieczyszczenia. 

22.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{1654305f-4a03-48d8-b32b-ce24454489e6} 

X 
 

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących i potencjalnych dla 

siedliska. 

 
X 

23.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{2b5436c4-a2fe-4bbe-9416-e3c3ff7d8481} 

X 
 

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących i potencjalnych dla 

siedliska. 

 
X 
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24.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{c6e2b3ac-4810-48f0-9269-849cb586b2a0} K02 
 

Gromadzenie się materii organicznej, zacienienie. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

25.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{6e2779ae-9c7f-4493-9a50-470b151d33f0} K02 
 

Gromadzenie się materii organicznej, zacienienie. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

26.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{83e0462d-f793-4778-9d94-19474fbd70d4} U 
 

Płat siedliska nie weryfikowany w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska, konieczne 

uzupełnienie wiedzy. 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

27.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{11cf0c2d-3d85-413c-acec-4fc2392d1c1d} 

X 
 

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących i potencjalnych dla 

siedliska. 

 
X 
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28.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{f2d62da5-241e-4dcc-a040-8e65a230289b} 

X 
 

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących i potencjalnych dla 

siedliska. 

 
X 

29.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{51d5fd15-fbf1-4c02-99f0-0c2b5b8e4681} U 
 

Płat siedliska nie weryfikowany w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska, konieczne 

uzupełnienie wiedzy. 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

30.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{3224baf7-22c6-4e58-95fd-6c2ee380a4a5} 

K02 
 

Eutrofizacja i gromadzenie się materii organicznej. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

 
I01 

Obecność moczarki kanadyjskiej. 

Silne rozprzestrzenianie się moczarki kanadyjskiej 

Elodea canadensis może mieć negatywny wpływ na 

skład gatunkowy siedliska przyrodniczego. 
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31.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{cd7d44ba-91ec-42b0-9d72-29959c8b72b4} K02 
 

Eutrofizacja i gromadzenie się materii organicznej, 

zarastanie i lądowacenie starorzecza. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

32.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{ce69b33a-f094-4d86-91f6-e57b10f7e378} U 
 

Płat siedliska nie weryfikowany w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska, konieczne 

uzupełnienie wiedzy. 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

33.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{de6a11dc-2849-4e01-b260-80d08a2772b1} K02 
 

Eutrofizacja i gromadzenie się materii organicznej, 

wypłycenie. 

Starorzecza ulegają lądowieniu z powodu gromadzenia 

się osadów i zarastania, brak możliwości wskazania 

adekwatnych i skutecznych działań ochronnych 

(procesy zachodzą naturalnie). 

34.  

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

{accc3d3d-f7f4-47b3-bba6-eb3236084e48} U 
 

Płat siedliska nie weryfikowany w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska, konieczne 

uzupełnienie wiedzy. 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 
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35.  

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w 

{e42119f1-f5a6-466f-bfb2-7bf8ca3a692c} 

 
H.01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem 

 
H.01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych. 

 
J.02.05 

Dalsza zabudowa hydrotechniczna na Kwisie może 

powodować przekształcenia koryta rzeki i pogorszenie 

struktury i funkcji siedliska. 

 
H03.01 

Odprowadzanie do Kwisy zanieczyszczonych wód z 

kopalni piasku w Osiecznicy, może prowadzić do 

zmiany substratu dna w rzece poprzez nanoszenie 

ilastej zawiesiny i tym samym pogarszanie struktury i 

funkcji siedliska przyrodniczego oraz innych 

bezpośrednio sąsiadujących z rzeką siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków. 

36.  

4010 wilgotne 

wrzosowiska z 

wrzoścem 

bagiennym 

(Ericion 

tetralix) 

{c551bf85-e7cf-4820-9282-8ba020b82664} K02.01 
 

Sukcesja naturalna i ekspansja trzciny pospolitej 

Phragmites australis prowadzą do przemian w 

siedlisku 

37.  

4030 Suche 

wrzosowiska 

(Calluno-

Genistion, 

Pohlio-

Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

 

X 
 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu 

planowanej aktualizacji Standardowego Formularza 

Danych w zakresie nadania siedlisku oceny D – 

nieznacząca. 

 
 

X 

38.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{62e3ccab-e591-48e3-8041-ef8546673cd8} K02 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych drzew i krzewów. 
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39.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{5e043a6b-eac7-4b91-9b0e-ab2d9d7020a6} K02 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych drzew i krzewów. 

40.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{602f4faf-dcde-4ad7-bf4c-1f0c9b12d4f3} 

 
A03 

Zaniechanie koszenia może powodować  niekorzystne 

zmiany w siedlisku. 

 
K02 

Zarastanie. Brak lub nieregularne koszenie może 

prowadzić do zmian w składzie gatunkowym i 

zaburzeń struktury i funkcji siedliska. 

41.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{5150a529-38e0-48f0-abfa-d8b94a0f5150} 
 

A03 
Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 

42.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{22397a76-688a-493e-b324-e4ee97d2137d} 
 

A03 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni. Intensyfikacja lub zaniechanie 

koszenia. 

43.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{974e6743-8359-4bd1-9260-2d8d0159fd50} 
 

A03 
Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 

44.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{cd71792c-a99d-41e2-a5da-5c22da6faebf} 
 

A03 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni. Intensyfikacja lub zaniechanie 

koszenia. 

 
A03 

Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 

45.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{b70a758b-9c50-47ba-821a-46c124505b9d} 
 

A03 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni. Intensyfikacja lub zaniechanie 

koszenia. 

 
A03 

Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 
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46.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{965844af-e20c-49f4-9d6a-dce4b4f26ebb} 

A03.03 
 

Zaniechanie koszenia może powodować  niekorzystne 

zmiany w siedlisku. 

I02 
 

Ekspansja turzycy drżączkowatej Carex brizoides. 

47.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{4e16e935-8e1b-4dcc-a5c6-872dd82ebd96} 

A03.03 
 

Zaprzestanie koszenia. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych drzew i krzewów. 

K02 
 

Wkraczanie drzew. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych drzew i krzewów. 

48.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{bc951a14-5ec0-4535-b8ca-870bd954cba9} 

K02 
 

Zarastanie krzewami wskutek zarzucenia użytkowania. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych drzew i krzewów. 

A03.03 
 

Zaniechanie koszenia. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych drzew i krzewów. 

49.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{063e9518-8358-467f-83ba-b584538ec085} 
 

A03 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni. Intensyfikacja lub zaniechanie 

koszenia. 

 
A03 

Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 

50.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{5c7f1ecc-16e1-4c01-bfb6-4ce22421ceb2} 
 

A03 
Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 

51.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{ca9eb06f-d42b-463c-9cfd-c073683d3912} 
 

A03 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni. Intensyfikacja lub zaniechanie 

koszenia. 
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A03 

Intensyfikacja  lub zaniechanie koszenia może 

powodować  niekorzystne zmiany w siedlisku. 

52.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{725cf5e1-6ab9-4706-9a8a-12c3d61b21c8} 
 

I01 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że silnie 

rozprzestrzeniająca się na obrzeżach tawuła 

kutnerowata Spiraea tomentosa zacznie wkraczać na 

siedlisko. 

53.  
6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

{167fbea9-ff1c-46c8-8065-dafde74136e6} 
 

A03 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni. Intensyfikacja lub zaniechanie 

koszenia. 

54.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{9a56905d-cb45-4877-a91b-eecfde58ae69} 

U 
 

Płat siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

zmniejszenie powierzchni płatów. Brak wiedzy na 

temat zagrożeń i stanu zachowania dla części płatów 

siedliska. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych i 

bezpośrednia ingerencja w siedlisko przyrodnicze. 

55.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{73976f25-2246-4fc9-b27b-dab22fea59ff} 

U 
 

Płat siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

zmniejszenie powierzchni płatów. 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych i 

bezpośrednia ingerencja w siedlisko przyrodnicze. 

56.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{8b542209-0442-4a9e-8588-99025591f9ec} 

U 
 

Płat siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

zmniejszenie powierzchni płatów. 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

części płatów siedliska. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych i 

bezpośrednia ingerencja w siedlisko przyrodnicze. 
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57.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{e29ecf00-468e-4da1-b69d-5fa7f60c8c40} 

U 
 

płat siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

zmniejszenie powierzchni płatów. Brak wiedzy na 

temat zagrożeń i stanu zachowania dla części płatów 

siedliska. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych i 

bezpośrednia ingerencja w siedlisko przyrodnicze. 

58.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{8de16002-39f5-4623-b4f9-6f5c06d63cc0} 

U 
 

Płat siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

zmniejszenie powierzchni płatów. Brak wiedzy na 

temat zagrożeń i stanu zachowania dla części płatów 

siedliska. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych i 

bezpośrednia ingerencja w siedlisko przyrodnicze. 

59.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{0046a237-00ef-415f-a7ab-6c388cc240c8} 

U 
 

Płat siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, 

istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

zmniejszenie powierzchni płatów. Brak wiedzy na 

temat zagrożeń i stanu zachowania dla części płatów 

siedliska. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych i 

bezpośrednia ingerencja w siedlisko przyrodnicze. 

60.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{f0ac7c1e-e508-42de-93df-b3b111f4a586} 

J03.01 
 

Zubożony skład gatunkowy, płaty występują w formie 

szczątkowej. 

I01 
 

Wkraczanie roślin inwazyjnych - niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora  

i rdestowców (zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność 

występowania gatunków). 

61.  
6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

{2a3f524a-8041-4047-9ad9-da871e6380a4} 

J03.01 
 

Zubożony skład gatunkowy, płaty występują w formie 

szczątkowej 

I01 
 

Wkraczanie roślin inwazyjnych, obok ziołorośli 

niecierpek drobnokwiatowy i płat rdestowca. 

Wkraczanie roślin inwazyjnych - niecierpka 
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drobnokwiatowego Impatiens parviflora  

i rdestowców (zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność 

występowania gatunków). 

62.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{9e7a8ff5-2930-4ee9-8aae-bf4edc342e89} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

63.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{efd06f35-2404-4768-aec6-81b173bceccb} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

64.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{edea6483-23dd-4cde-ba32-70aa73cea383} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

65.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{3e4afe12-ef49-4488-8918-16eff76cf107} 

K02 
 

Wkraczanie krzewów i siewek drzew. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

A03.03 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

66.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{0ae4cf5b-7ad5-4daf-9a3a-73756cc1757c} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

67.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{99d9de64-045e-45e2-ad51-29c40378579e} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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68.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{67b50b6f-ca8f-463f-a0a2-45bbafcb8694} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

69.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{ceb1f939-8cc2-4999-bb68-1288b2d71a22} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

70.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{097c84f8-919b-4448-af58-bed638a813c7} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

71.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{7b639ea1-00dc-400c-8d33-8359ad44a6bc} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

72.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{05fc20bf-3fe3-4e1d-b988-a09fa59962c5} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

73.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{7fd8dda1-98d7-48d8-8226-a38f9fd61461} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

74.  6510 Niżowe i {826bcff7-a032-411c-a487-0180c71e933a} 
 

A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 
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górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

 
A02.01 Przekształcanie łąk w grunty orne. 

75.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{f1b2cbf5-3e65-45ee-b275-4b8f218cf112} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

76.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{1f57b3c4-6a4f-43ba-9d3d-783047e6f1da} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

77.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{c7ab1c3f-10d8-411b-be89-78bcafdfc781} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

78.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{7faf388f-d490-4bb2-9189-9b539ae0a74c} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

79.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{095773c4-d6df-4c0b-923b-2cb2bacab428} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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80.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{02ca2b5e-aa09-4ed9-8749-030aeefdf5c5} 

K02 
 

Wkraczanie krzewów i siewek drzew. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

 
A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

81.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{d6daf32f-d8fa-4b8c-85e9-aa9d76378f58} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

82.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{3aee1eff-1305-45d5-a0b4-41875963fbff} A03.03 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

83.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{6b9c24bb-d230-4fde-a436-64f944b8f80e} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

84.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{ee4dfa07-4777-4dd1-91d8-257f6dcc22c9} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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85.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{9a644a0f-e5c9-4244-9522-d715dc555b87} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

86.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{fd66b334-a9e4-4282-b924-77ef5883b497} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

87.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{98cb346c-3c56-4e1b-8fbe-970a98df88c0} 

I01 
 

Ekspansja gatunków inwazyjnych: rdestowców 

powoduje pogorszenie struktury i funkcji siedliska. 

 
A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

88.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{862fbbb4-e3f4-42f7-b35e-2d4c476d4c20} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

89.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{a9b567a8-5f04-48a5-8dc6-676d3d2a4ceb} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

90.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{87953966-f43d-493e-a0df-5a1759bad74e} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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91.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{f190b1fe-598d-4529-9446-1d4644f7ce8c} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

92.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{029e0654-7d0c-4cc2-b88d-35812b6e2150}  
A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

 
A02.01 Przekształcanie łąk w grunty orne. 

93.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{86e03e5c-7a52-4056-89d0-8c941bc992ab} 

I01 
 

Ekspansja gatunków inwazyjnych: nawłoci Solidago i 

niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera 

powoduje pogorszenie struktury i funkcji siedliska. 

A03.03 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

94.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{5f6da3aa-3896-4d31-a439-78bd9f84c327} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

95.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{84aa8fff-e649-4534-8fef-e21768002f4f} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

96.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{fcef786b-c5e3-4e87-b996-a92e988b5433} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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97.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{3a4925c3-0a25-4720-a24e-9454254b8e94} 
 

A02.01 Przekształcanie łąk w grunty orne. 

98.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{6625208c-f094-4ff8-a617-0efafc6c3214} 

I01 
 

Obecność nawłoci. 

Ekspansja gatunków inwazyjnych: nawłoci Solidago i 

powoduje pogorszenie struktury i funkcji siedliska. 

 
A02.01 Przekształcanie łąk w grunty orne. 

A03.03 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

99.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{6481a606-d98a-4452-adb4-4900befe6608} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

100.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{dde3c417-da8d-4b1f-be02-e6e347f6182f} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

101.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{d9e6ebda-8254-4a6d-a4d4-32e741d88167} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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102.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{57405c4a-c1ce-4eb6-8b35-0adbfee244fb} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

103.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{91d50447-b351-4014-8351-

dd902203622e}  
A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

104.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{a81082a6-20da-4c93-bc32-90a666110ef6} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

105.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{35096a35-21d7-4159-bc22-09e05822bb3f} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

106.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{d7960d8b-f9ec-410e-8bb4-bf878eb18a0c} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

107.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{6e3de823-db53-4e66-b339-094366c23b35} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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108.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{5d53dab1-3b5a-4b9f-8669-920abc17c711} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

109.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{796a1a58-71ce-4790-a893-4cf391c2eb6b} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

110.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{4ec651a6-f81d-4ed3-aa08-73fc0f667c94} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

111.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{3af00084-2eb6-44f3-bdf3-41514ae7da62} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

112.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{59b684f7-64b2-4e81-bf92-e77aab5f3547} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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113.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{62f64072-18a1-4818-8a44-26c211bc4e36} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

114.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{174d7927-5f36-4bb7-af55-0ca5a2761023} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

115.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{b9170cbb-86f5-4395-8a43-8a0e560fed94} 
 

A03 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

116.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{22d64fa7-87ef-4587-9932-0bea3d50423d} 
 

A04 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

117.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{4d13df38-3337-48b6-88be-1f75c2c2f0a4} 

K02 
 

Wkraczanie krzewów i siewek drzew. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

A03.03 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

118.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{4e40c195-baef-4be0-9fb7-e58325755a6d} 
 

A04 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
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119.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{1fb8d4d0-c483-422c-9158-8d6775e1ce46} 
 

A04 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

120.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{53bba693-8161-4ee0-b93f-74d8b7347f5c} 
 

A04 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

121.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{b74a4010-f931-4efb-8261-1ed5cfdb3ae9} 
 

A04 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

122.  
6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

{177cd48d-ae75-483b-a1cf-f68c4fc0dd8e} 

 
A04 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia. 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia i wypasu może 

prowadzić do uproszczenia składu gatunkowego łąk 

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

I01 
 

Pojawienie się nawłoci. 

Ekspansja gatunków inwazyjnych: nawłoci Solidago 

powoduje pogorszenie struktury i funkcji siedliska. 

K02 
 

Pojedyncze siewki drzew. 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

A03.03 
 

Brak lub nieregularne koszenie powoduje zarastanie 

siedliska oraz zmiany w strukturze płatów, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych krzewów i siewek drzew. 

123.  

7150 Obniżenia 

na podłożu 

torfowym z 

roślinnością ze 

związku 

Rhynchosporion 

{a2fe3d06-3f46-4a40-bbd8-8547b03fab69} U 
 

Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu 

zachowania siedliska w obszarze. 

124.  
8220 Ściany 

skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

{22f970da-165f-4421-9839-a9942322321d} 
 

I01 
U podnóża skał rozprzestrzenia się niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens perviflora który miejscami 

wchodzi w płaty siedliska i rozsiewa się na 
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zbiorowiskami 

Androsacion 

vandell 

zwietrzelinie skalnej (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

 
K02 

Gromadzenie się materii organicznej powoduje 

uruchomienie procesów sukcesyjnych i zarastanie 

trawami, siewkami drzew i krzewów. Zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania, nie jest 

zasadne podejmowanie działań ochronnych w tym 

zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe jest ich 

wykonanie mogłoby spowodować większe szkody w 

siedlisku. 

125.  9110 Kwaśne 

buczyny 
{86f3dea1-0eac-410a-a7cc-bc56926e8a5b} J03.01 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Zaburzony skład drzewostanu niektórych płatów 

siedliska i/lub gatunki obce geograficznie (np. robinia 

akacjowa), wpływa na pogorszenie struktury siedliska 

na tych stanowiskach lub wskazuje na inny typ 

siedliska. 

126.  9110 Kwaśne 

buczyny 
{1b515a91-1a34-4ebb-8c3a-4d90819b6d09} 

 
E03.01 Zaśmiecanie lasu może zaburzać  funkcje siedliska. 
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127.  9110 Kwaśne 

buczyny 
{e55a9987-a023-4327-ab10-4c58138d3582} J03.01 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Zaburzony skład drzewostanu niektórych płatów 

siedliska i/lub gatunki obce geograficznie (np. robinia 

akacjowa), wpływa na pogorszenie struktury siedliska 

na tych stanowiskach lub wskazuje na inny typ 

siedliska. 

128.  9110 Kwaśne 

buczyny  
J03.01 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Zaburzony skład drzewostanu niektórych płatów 

siedliska i/lub gatunki obce geograficznie (np. robinia 

akacjowa), wpływa na pogorszenie struktury siedliska 

na tych stanowiskach lub wskazuje na inny typ 

siedliska. 

129.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{b8d695b8-9f2e-4760-9481-e8b552788f53} J03.01 
 

Młode pokolenie niezgodne z typem siedliska 

przyrodniczego, w składzie gatunkowym występuje 

gatunek obcy geograficznie odnawiający się - dąb 

czerwony. 

130.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{31615c0a-3fc9-4598-a6d3-00c9080e5cdc} J03.01 
 

Młode pokolenie niezgodne z typem siedliska 

przyrodniczego, w składzie gatunkowym występuje 

gatunek obcy geogr. odnawiający się - dąb czerwony. 

Mały udział graba w drzewostanie zaburza typowy 

skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 
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131.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{a99bd98d-40af-420c-84bc-15194972dc6d} 

I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

132.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{a98f5924-6efa-491a-9aa0-7d68aa2c2255} 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie. 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy (mały udział graba w drzewostanie). Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 

I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

133.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{4866de6b-eee9-45ca-ac14-5682a5af0259} 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie. 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy (mały udział graba w drzewostanie). Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 

I01 

 

Obecność niecierpka drobnokwiatowego w runie 

(zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku)  i robinii 

akacjowej w drzewostanie 

134.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{4876e09a-2aee-46fe-87e9-e150cc46d278} 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie. 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy (mały udział graba w drzewostanie). Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 

I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

135.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{c0f37a4c-e641-4f33-b82e-38748b248f30} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie. 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy (mały udział graba w drzewostanie).  Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 
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136.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{f9731617-dd56-4046-aa9a-d0c915e2279e} 

I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 

 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

137.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{2515e75e-344a-4afe-af3d-1393a42031dd} 

I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 

 

Aktualny skład gatunkowy wyklucza zachowanie typu 

siedliska przyrodniczego. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

138.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{9d0305ce-15ab-4716-9ed4-1b862cae9d23} 
I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

139.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{2f3b913a-5074-47b8-b340-65c3963ca4ac} 
 

J03.01 
W składzie gatunkowym obecny gatunek obcy 

geograficznie - robinia akacjowa. 

J03.01 
 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy.  Zbyt małe zasoby martego drewna. 

140.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{aac0f643-e9c6-40b3-a3a7-d9ac166a1348} J03.01 
 

Brak dębu w młodym pokoleniu, młode pokolenie 

zdominowane przez Jw. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

{9af83dcc-6e56-4bd6-adf3-1f3208013c6d} J03.01 
 

Skład gatunkowy nie spełnia kryteriów siedliska 

przyrodniczego, młode pokolenie zdominowane przez 

Bk. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

141.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{37064ea6-a8fc-4545-8c08-946a4bf5c4e4} J03.01 
 

Skład gatunkowy nie spełnia kryteriów siedliska 

przyrodniczego, młode pokolenie zdominowane przez 

Bk. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

{49af218a-18a4-42f0-b3f2-8d8377feb791} J03.01 
 

Zubożony drzewostan z uwagi na uproszczony skład 

gatunkowy (mały udział graba w drzewostanie). Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 
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142.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{84c92938-42c3-4471-af78-efecfc3fece5} 
 

J03.01 
W składzie gatunkowym obecny gatunek obcy 

geograficznie – kasztanowiec. 

143.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{5f9ade80-874d-4e4d-9b7f-ae45cf4ccd84} J03.01 
 

Drzewostan z istotnym udziałem gatunków iglastych. 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

144.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{71b2176c-3bce-4ea0-b3b5-1ee6705a930a} J03.01 
 

Drzewostan z istotnym udziałem gatunków iglastych. 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

145.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{f52280a5-c1e2-4784-af03-04b190c75b09} J03.01 
 

Drzewostan z istotnym udziałem gatunków iglastych, 

niewielki udział graba w drzewostanie. Zbyt małe 

zasoby martego drewna. 

146.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{9e9e700f-33dd-4b9b-827d-fe05d2a82f4d} J03.01 
 

Ubogi skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

147.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{a07c49de-4ddd-4742-904a-32b9fd6fe1c1} J03.01 
 

Znaczący udział w drzewostanie gatunków 

niewłaściwych dla siedliska np. buka, brak graba w 

drzewostanie. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

148.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{250643b0-9f21-4064-809b-744a50b459c4} J03.01 
 

Drzewostan z istotnym udziałem gatunków iglastych, 

brak graba w drzewostanie. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 
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149.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{5ba26b0a-4b88-482a-a7b8-53847d759512} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

150.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{ee683d59-403e-4ccc-9d8c-d3b10bfd4ded} J03.01 
 

Znaczący udział gatunków iglastych w drzewostanie, 

mały udział graba w drzewostanie. Zbyt małe zasoby 

martego drewna. 

151.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{706d1782-7132-4b89-a805-8fa013f0102f} 

J03.01 
 

Niewielki udział graba w drzewostanie, uproszczony 

skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

 
J03.01 

W drzewostanie obecne 2 gatunki obce geograficznie: 

robinia akacjowa i kasztanowiec. 

152.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{9f922178-59db-4181-8efd-18fca3def6db} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie, uproszczony skład 

gatunkowy, nie spełniający kryteriów dla siedliska 

przyrodniczego 9170. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

153.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{6cfe797f-18fd-4137-953b-294a23849e0e} J03.01 
 

Uproszczony skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby 

martego drewna. 

154.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{edd285b9-a0f1-402a-9c84-bb7d805bca18} 

 
J03.01 

W drzewostanie obecny gat obcy geograficznie - 

robinia akacjowa. 

J03.01 
 

Młode pokolenie zdominowane przez buk, 

uproszczony skład gatunkowy, duży udział gatunków 

iglastych. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

 
J03.01 

W drzewostanie obecny gatunek obcy geograficznie - 

robinia akacjowa. 
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155.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{47f74516-680f-4b8e-b9de-241c16038823} J03.01 
 

W składzie gatunkowym obecny gatunek obcy 

geograficznie – dąb czerwony; odnawia się naturalnie, 

obecny już w podszycie. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

156.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{69b06983-b14c-49a7-af5a-5abaf7a8063e} J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

157.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{d96632ef-12bf-45bc-96e5-f76befbd44aa} J03.01 
 

Zubożony drzewostan mały udział graba w 

drzewostanie. 

158.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{65257346-00d5-4aab-983b-d462066d5609} 

J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

 
J03.01 

W składzie gatunkowym obecne gatunki obce 

geograficznie – dąb czerwony i kasztanowiec, mała 

powierzchnia płatu. 

159.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{560a848b-22d4-4164-8baf-d1c91c059a95} 

J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

 
J03.01 

W składzie obecny gatunek obcy geograficznie – 

kasztanowiec. 

160.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{09a963f8-7816-474d-9a06-15aa6f43c8b5} J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martego drewna. 

161.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{93328f0d-890d-466e-b005-df8ab8a0aaea} I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 
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162.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{197d2ee2-13ff-4c04-a158-629a09511b2c} 

J03.01 
 

Mały udział graba w drzewostanie zaburza typowy 

skład gatunkowy, małe zasoby martwego drewna 

 
J03.01 

Obecność robinii akacjowej. 

 

163.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{1f9d0944-6b95-4b0d-858c-a7978535c974} J03.01 
 

Mały udział graba w drzewostanie zaburza typowy 

skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

 

164.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{330bcec6-3ea1-4cc1-8702-073ba69441f8} 
 

J03.01 
Obecność gatunku obcego geograficznie - dęba 

czerwonego 

J03.01 
 

Mały udział graba w drzewostanie zaburza typowy 

skład gatunkowy, małe zasoby martwego drewna 

165.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{d93f9448-7622-404e-bb34-8804f7dba5b9} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy ubogi, możliwa 

niewłaściwa klasyfikacja płatu lub znaczne 

zniekształcenie siedliska, młode pokolenie nie 

odpowiada siedlisku przyrodniczemu. Zbyt małe 

zasoby martego drewna. 

166.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{4fed04bc-ea89-4dd4-919e-8d03531848d7} 

J03.01 
 

brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy ubogi, możliwa 

niewłaściwa klasyfikacja płatu. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

167.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{25190504-5168-4f23-a939-ed607f426ee1} 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy ubogi. Zbyt małe zasoby 

martego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 
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168.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{21eb0a89-5df0-46db-8063-e0454b3c3418} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy ubogi. Zbyt małe zasoby 

martego drewna. 

169.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{50b84291-6f2b-430b-afdf-7878de104c23} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy ubogi. Zbyt małe zasoby 

martego drewna. 

170.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{28ac145f-0779-4399-9e11-893d3c7cd76a} J03.01 
 

Zaburzony skład gatunkowy drzewostanu. Zbyt małe 

zasoby martego drewna. 

171.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{4980a11d-2436-4fa3-b4d1-1187d5e80bcd} J03.01 
 

Ubogi skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

172.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{80e2c0d1-a85b-435d-81d8-d5d4a8dc9e85} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy ubogi. 

173.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{c7b57162-2ddb-45df-8fad-2218e8fca689} 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy.  Zbyt małe zasoby martego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

174.  
9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

{10984b38-df0a-4b88-a488-94920ff010a3} J03.01 
 

Drzewostan na gruncie porolnym z dominacją sosny, 

aktualny skład gatunkowy nie gwarantuje zachowania 

siedliska przyrodniczego. Zbyt małe zasoby martego 
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subkontynentaln

y 

drewna. 

 
B02.06 

Przerzedzenie warstwy drzew może sprzyjać 

cespityzacji. 

175.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{37d83ec0-31bb-40c7-a7ce-2029354a9485} J03.01 
 

Zubożony skład gatunkowy, brak odnowienia 

naturalnego. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

176.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{c46f023a-f23e-4f9c-b22f-e89b7b681358} J03.01 
 

Ubogi skład gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego 

drewna. 

177.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{cf8364d1-a19f-49e6-9f5f-be579a59ee4b} J03.01 
 

Skład gatunkowy niewłaściwy dla siedliska 

przyrodniczego. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

178.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{6338fd3d-e85a-4f14-84d4-c5bf23b6ee74} 

 
J03.01 

W składzie gatunkowym obecne gatunki obce 

geograficznie – dąb czerwony i robinia akacjowa. 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

179.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{03ece306-408a-4457-89c7-a5dc4f906278} 

 
J03.01 

W składzie gatunkowym obecne gatunki obce 

geograficznie - kasztanowiec i robinia akacjowa. 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 
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180.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{d59d097e-77de-4478-a68b-fa708bd34c59} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

181.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{c70aa7c4-2671-4b18-a5c1-fd2df80e6d75} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, runo borowe może wskazywać na 

niewłaściwą klasyfikacje siedliska. Zbyt małe zasoby 

martego drewna. 

182.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{84efbdcc-2666-4f10-928f-74d76a34ff7d} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, aktualny skład gatunkowy drzewostanu 

nie gwarantuje zachowania struktury siedliska 

przyrodniczego. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

183.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{4726ced3-4b20-4538-8c1d-1273fbf48550} 
 

J03.01 

W składzie gatunkowym występuje dąb czerwony, 

który zaburza właściwy skład gatunkowy siedliska 

przyrodniczego. 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

184.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{ce71856f-5475-4adb-8227-1f2d92f68148} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. 

185.  9170 Grąd {955b0ebc-205f-4224-9861-5c2f4e27b657} I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 
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środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy. Zbyt małe zasoby martego drewna. Skład 

gatunkowy może wskazywać na niewłaściwą 

klasyfikacje siedliska. 

186.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{c9786464-237c-4ae2-a8cb-adc704782dfb} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy drzewostanu ubogi. Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 

187.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{879ebd67-950b-47c6-9abb-afc07a89ad13} J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie zaburza typowy skład 

gatunkowy, skład gatunkowy drzewostanu ubogi Zbyt 

małe zasoby martego drewna. 

188.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{9c445b17-749c-44df-85f2-1ed9418038d0} J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martwego drewna. Młode pokolenie 

zdominowane przez buka. 

189.  

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

{f1af2fbf-bbe0-4f04-846d-9f7d301ca364} 

J03.01 
 

Brak graba w drzewostanie, zbyt małe zasoby 

martwego drewna. W składzie gatunkowym znaczny 

udział gatunku obcego geograficznie – robinii 

akacjowej. Aktualny skład gatunkowy nie gwarantuje 

zachowania siedliska. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

190.  9190 Kwaśne {578e7e8d-5df5-43fe-9369-21a1eefe7180} 
 

J03.01 W drzewostanie obecny gatunek obcy geograficznie - 
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dąbrowy robinia akacjowa. 

J03.01 
 

Brak odnowienia dębu. Zbyt małe zasoby martwego 

drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

191.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{eb2c30e2-725c-49f5-b2dc-e9b01953865e} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

 
J03.01 W drzewostanie obecna robinia akacjowa. 

J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby 

martwego drewna. 

192.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{18b488f4-b6f3-4c25-b42f-8f0f77c6dcc7} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Zbyt małe zasoby martwego drewna. 

193.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{04bc3303-2200-453f-b7ec-a9b2807da2ff} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby 

martwego drewna. 

194.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{43146124-c9c1-4e4d-bf31-81e3398808c5} 

J03.01 
 

Znaczny udział gatunków iglastych. Brak odnowienia 

naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby martwego 

drewna. 

 
J03.01 

W drzewostanie obecne robinia akacjowa i sosna 

wejmutka. 

195.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{f1351e65-dace-42df-884b-542d4dac4a45} I01 

 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 
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J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby 

martwego drewna. 

196.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{06354878-8e25-4fba-a5ac-33f67a2e4a30} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby 

martwego drewna. 

197.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{13337ca4-3e8b-48af-8441-695ed4017946} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby 

martwego drewna. 

198.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{01a7e2ca-65ee-4974-8870-fed7d60d8b32} 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu, w drzewostanie 

znaczny udział sosny. Zbyt małe zasoby martwego 

drewna. 

199.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{bf83453f-4e61-47b7-8348-d10d98177222} J03.01 

 
Zbyt małe zasoby martwego drewna. 

200.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{beda25f0-fc78-4442-9356-6c09fc264c22} J03.01 

 

Brak odnowienia naturalnego dębu, znaczny udział 

sosny w drzewostanie. Zbyt małe zasoby martwego 

drewna. 

201.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{34ac6de9-eb03-4ea3-95c1-89b5c7378256} 

J03.01 
 

Brak odnowienia naturalnego dębu. Zbyt małe zasoby 

martwego drewna. 

 
J03.01 W drzewostanie obecna robinia akacjowa. 

202.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{47f45f00-35be-4e13-a88f-616ba20c108e} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 
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203.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{0470e74f-0ddf-4ec3-8029-a82318c0bbe0} 

 
J03.01 

W składzie gatunkowym obecny jest gatunek obcy 

geograficznie- dąb czerwony, który zagraża 

zachowaniu siedliska we właściwym stanie. 

204.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{d6cb1a50-e44d-4fa3-8546-51839decbaed} J03.01 

 

Aktualny skład gatunkowy wyklucza zachowanie typu 

siedliska przyrodniczego. Zbyt małe zasoby martwego 

drewna. 

205.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{a1bd52b9-de10-46b1-bfbe-15490224abde} J03.01 

 

Aktualny skład gatunkowy wyklucza zachowanie typu 

siedliska przyrodniczego,  w drzewostanie znaczny 

udział ma sosna. Zbyt małe zasoby martwego drewna. 

206.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{b5cfa3af-295d-4d55-a517-9fbea0307a94} J03.01 

 

W drzewostanie duży udział ma sosna. Zbyt małe 

zasoby martwego drewna. 

207.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{d91ca383-c296-485e-99ca-c85b94a9b205} J03.01 

 
Zbyt małe zasoby martwego drewna. 

208.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{02f1105f-d9a3-4be8-8f7a-67762d60fa8d} 

J03.01 
 

Mały udział dębu w składzie gatunkowym, małe 

zasoby martwego drewna. Znaczny udział sosny w 

drzewostanie. 

 
J03.01 Obecność dębu czerwonego. 

 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z domostw. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię  

i powszechność występowania gatunku). 

209.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{b057079c-bc9e-4a80-92a6-51c06c587940} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

432 

 

210.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{6882be4d-5f20-4667-9187-0a8d20c029b5} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

211.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{47f61584-1277-4edc-b5de-ef785bab4dba} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

212.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{88a9f66c-954a-4609-9843-0b931fd0b46f} 

J03.01 
 

Mała powierzchnia płatu. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

213.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{12d99d01-0e9a-4aa1-b3cd-9fa3245143b7} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

214.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{aa565625-9e55-4814-acd1-1ca1c4b513d8} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 
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215.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{1d8b6946-0d68-46f9-9fac-dc6d5bed2e6f} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

216.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{f21b71e5-8f10-4293-812b-838485f950bc} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

217.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{3200f9c6-4ad5-4e5f-b582-4c4c3a640f43} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

218.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{8cd66e5b-891e-45f4-8f14-35ecad347716} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

219.  
91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

{06b79e37-d5dd-4d15-ba56-07850c2097a6} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 
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jesionowe grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

220.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{849a46e6-ae71-453c-9cad-fb7b28025912} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

221.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{707a6b99-eaa0-4cdd-ad06-8c5e412a5039} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

222.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{704b35af-d643-484c-847c-71f6d38915cd} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

223.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{b8012ac1-b027-43ee-b630-451061b045c4} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

224.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{43368263-7962-4669-9861-cc3e11b505df} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

225.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{e8d95a0c-c0e5-489f-b1af-d535bad90575} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

226.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{57c0c226-3575-44b2-9253-14ab40b829d1} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

227.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{ea3f618e-d86a-4544-991b-99ef28d4c694} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie  

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 
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228.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{f02420e3-0f18-4fb6-8ae4-83a643be84d8} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

229.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{c2896466-fcf2-4e2d-aa6b-3496cfc2722d} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

230.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{a8e4cabc-44ef-4566-8b6f-0ac52792e05c} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

231.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{cea20ce6-605a-46ba-921d-5aa0a9ab1580} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

232.  
91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

{7c55869c-e4d5-4fde-be6b-5b8d72e370b5} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 
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jesionowe grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

233.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{87ad9a6c-ff1f-42ee-bc61-aa8876859592} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

234.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{555de191-b75e-4bd2-ac27-b2d7f1a5e825} 

J03.01 
 

Skład gatunkowy zaburzony, udział sosny w 

drzewostanie, małe zasoby martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

235.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{16d1315b-20b0-479f-b6d0-cccfaa7ebf7f} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

236.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{c14750dc-1215-40de-8ca5-3b57ce91fc52} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

237.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{3bd5d280-0ddb-45c1-80e5-f33e79e669e5} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

238.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{153f1058-5786-4210-af36-1ab27345ed92} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

239.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{4e8134bb-d4a1-46c5-83e8-a8f1a71498f0} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

240.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{307fd699-bed9-43e1-a3dc-7754e6469326} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

241.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{ea2cd70a-1b12-41db-b6fe-0346ebff121f} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 
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242.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{968765cc-151c-4db6-91c3-2c424f2af3e7} 

I01 
 

Obecność niecierpka gruczołowatego (zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

243.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{a6fa15b5-72b4-4e05-8d78-31e4d0344e21} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

244.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{c2233391-2c49-44dc-a69f-83129fa1901f} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

245.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{23c4c20d-3ebf-4769-af89-226d4e790a92} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

246.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{43a11a88-c034-4873-a33c-e2b83da02deb} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

247.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{7e7fda11-fdc5-492d-9b06-d3186aeb848a} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

248.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{ca0828a2-b4aa-4822-a18f-aae2f771487d} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

249.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{9b714601-2eaf-4135-a6f4-fb05fc4ea199} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

250.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{a1b50d45-78db-47fd-83a6-0114f104e310} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 
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251.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{1d1c71d0-e736-4a8c-80a6-e8efac2e1408} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

252.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{7f5c9d0d-c31e-4c99-9630-d28e80dd14c5} 

 
J03.01 W drzewostanie robinia akacjowa. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

253.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{f5e1d1ed-5dc8-43a8-b090-a8f6f94c9a15} 

 
J03.01 W drzewostanie robinia akacjowa. 

I01 
 

Obecność niecierpka drobnokwiatowego(zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

254.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{8535a05d-351a-4f34-84f1-dd1b29f30fc1} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

255.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{7f1f5501-2e65-45a0-8523-470cf6761a31} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

256.  
91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

{a09d60da-a984-423d-8957-b3654cef0eca} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 
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jesionowe grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

257.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{45b830ef-2051-47e7-9231-637d06cdb597} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

258.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{86b0c274-4757-4011-bfeb-a59476c4f2f8} 

J03.01 
 

W składzie gatunkowym znaczny udział gatunków 

obcych sosny i dębu czerwonego, małe zasoby 

martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

259.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{d0479df5-88fb-453e-9ecd-07721b65110a} 

I01 
 

Obecność niecierpka drobnokwiatowego(zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

260.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{8fd69f40-26e9-4528-ac8e-4c16041a447c} 

J03.01 

 

 

 

Przesuszenie siedliska (zagrożenie z warstwy shp z 

inwentaryzacji LP), należy monitorować stan siedliska 

na tym stanowisku. Małe zasoby martwego drewna. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

261.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{27d0ae1e-9066-4b61-b36e-77d3d26c886b} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

262.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{9e46587c-30b7-41ff-bbe1-8e66932ff4e7} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

263.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{9708c5ed-b6e4-4d40-bbec-d08d954839d3} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

264.  

91E0 Łęgi  

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

{1c053215-01ae-4b89-a1e4-c31b46545fbe} 

J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 
J02 

Regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, 

bezpośrednia ingerencja w siedliska podczas 

prowadzenia gospodarki lub różnego rodzaju prac. 

265.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{43c63a0a-1c61-4a2d-ac38-100f01fdbde5} I01 
 

Obecność niecierpka gruczołowatego (zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 

266.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{e6762b97-16d0-4fda-9d54-cde84946ebe0} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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267.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{d7eb8c7d-0d01-4c2b-8d18-78e48e652293} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

268.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{6d7cff33-d6b8-4383-ba3c-eee1e38c1399} 
J03.01 

  

W drzewostanie i podszycie obecne gatunki obce 

geograficznie. Zbyt mała ilość martwych  i 

umierających drzew w niektórych płatach powoduje 

ograniczenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

269.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{e71d4d58-04ac-4ed5-b0ed-c2a330461591} 
J03.01 

  

Skład gatunkowy nie spełnia w pełni kryteriów tego 

typu siedliska, w runie niecierpek (zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 

Płat siedliska nie weryfikowany terenowo w ramach 

PZO, istnieje prawdopodobieństwo, że następuje 

pogorszenie warunków dla siedliska lub zmniejszenie 

jego powierzchni lub siedlisko to zostało błędnie 

zaklasyfikowane. 

270.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{8396edb3-10a1-478c-9ace-ec62522d763c} 

J03.01 
 

W składzie gatunkowym obecne gatunki obce 

geograficznie - dąb czerwony i robinia akacjowa. Małe 

zasoby martwego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

może zaburzać skład gatunkowy runa (zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 
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271.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{9d8230cf-fc32-4f4b-b1e1-ed1f9cc386b0} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

272.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{d76456ea-b861-415a-a58e-17ec4bb0e541} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

273.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{b8ecdbf3-0aa9-483e-9baa-9edb72c2c8ba} 

J03.01 
 

Skład gatunkowy nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska. W składzie gatunkowym obecny 

gatunek obcy geograficznie - robinia akacjowa i 

czeremcha amerykańska. Małe zasoby martwego 

drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora  i 

niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera może 

zaburzać skład gatunkowy runa (zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatunku). 

274.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{b085039d-7cf0-44ff-aa2d-68c63151b5ea} J03.01 
 

Aktualny skład gatunkowy nie gwarantuje zachowania 

siedliska, w runie niecierpek drobnokwiatowy i 

gruczołowaty (zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność 

występowania gatunku). 

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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275.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{4674eb91-2b85-4954-a324-f1c101897bd0} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

276.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{21b0a85a-5ff4-4c6d-be51-e7f8b636c382} J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna. 

277.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{843ca31f-738f-4784-b693-894788202fac} 

J03.01 
 

Znaczny udział sosny w drzewostanie. Małe zasoby 

martwego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

278.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{57ef04d6-3adc-4a37-a62c-225cf528e933} 
 

J03.01 
W składzie gatunkowym obecny gatunek obcy 

geograficznie - robinia akacjowa. 

279.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{cf5b9663-43b2-49f4-a2e0-64f2284856a4} 

J03.01 
 

W drzewostanie duży udział ma sosna, runo 

zdominowane przez jeżyny, obecny dąb czerwony. 

 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

280.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{447060d7-c463-4c6b-a969-33335cebc699} J03.01 
 

Skład gatunkowy nie spełnia kryteriów siedliska 

przyrodniczego, w drzewostanie dominuje sosna, 

obecny także gatunek obcy geograficznie - robinia 

akacjowa. 

281.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{135b6bfe-b42b-41e3-b2af-7d0a178aa142} 

J03.01 
 

Małe zasoby martwego drewna. 

I01 
 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

zaburza skład gatunkowy runa (zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 
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282.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{8f856ae4-0cfa-40be-a58c-56d3056b4d0a} 
J03.01 

  

Zbyt mała ilość martwych  i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje ograniczenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

283.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{aabbb1a6-f2c3-4ba8-a3ea-72aeb5a359a5} J03.01 
 

W drzewostanie udział mają sosna, robinia akacjowa i 

dąb czerwony. 

284.  
91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

{e24049d9-ef21-465a-86d9-84b447f0119f} 
 

J03.01 Mały izolowany płat. 

285.  1166 Głowacz 

białopłetwy 

Parzyce {becd9533-25bc-40c8-8a1e-

995b70e5be76} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych głowacza. 

 
K03.04 

Drapieżnictwo - potencjalnie zbyt intensywne 

zarybianie pstrągiem (np. określony tylko minimalny 

poziom zarybiania pstrągiem) może stanowić 

zagrożenie - ryba ta często odżywia się młodymi 

głowaczami . 

 
J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - zagrożenie związane są z 

bezpośrednia ingerencją w naturalne siedliska  

głowacza (ryba zasiedlająca płytsze i kamieniste 

odcinki rzek, w których znajduje naturalne kryjówki) . 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - - 

zagrożenie związane są z bezpośrednia ingerencją w 
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naturalne siedliska głowacza (ryba zasiedlająca płytsze 

i kamieniste odcinki rzek, w których znajduje 

naturalne kryjówki). 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na 

tym terenie . 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na 

tym terenie 

 
F01.01 

Intensywna hodowla ryb - potencjalnie zbyt 

intensywne zarybianie pstrągiem (np. określony tylko 

minimalny poziom zarybiania pstrągiem) może 

stanowić zagrożenie - ryba ta często odżywia się 

młodymi głowaczami . 

286.  1166 Głowacz 

białopłetwy 

Tomisław {b0013c57-a918-46d8-8de5-

286ceaa27e90} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych głowacza. 
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K03.04 

Drapieżnictwo - potencjalnie zbyt intensywne 

zarybianie pstrągiem (np. określony tylko minimalny 

poziom zarybiania pstrągiem) może stanowić 

zagrożenie - ryba ta często odżywia się młodymi 

głowaczami. 

 
J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - zagrożenie związane są z 

bezpośrednia ingerencją w naturalne siedliska  

głowacza (ryba zasiedlająca płytsze i kamieniste 

odcinki rzek, w których znajduje naturalne kryjówki). 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - - 

zagrożenie związane są z bezpośrednia ingerencją w 

naturalne siedliska głowacza (ryba zasiedlająca płytsze 

i kamieniste odcinki rzek, w których znajduje 

naturalne kryjówki). 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje  

potencjalne ryzyko zanieczyszczeń, głównie ściekami  

gospodarczymi na tym terenie. 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na 

tym terenie. 
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F01.01 

Intensywna hodowla ryb - Potencjalnie zbyt 

intensywne zarybianie pstrągiem (np. określony tylko 

minimalny poziom zarybiania pstrągiem) może 

stanowić zagrożenie - ryba ta często odżywia się 

młodymi głowaczami. 

287.  1166 Głowacz 

białopłetwy 

Ławszowa {c6d50c06-b144-4e49-9d20-

c97c98e602d7} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych głowacza 

 
K03.04 

Drapieżnictwo - potencjalnie zbyt intensywne 

zarybianie pstrągiem (np. określony tylko minimalny 

poziom zarybiania pstrągiem) może stanowić 

zagrożenie - ryba ta często odżywia się młodymi 

głowaczami. 

 
J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - zagrożenie związane są z 

bezpośrednia ingerencją w naturalne siedliska  

głowacza (ryba zasiedlająca płytsze i kamieniste 

odcinki rzek, w których znajduje naturalne kryjówki). 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - - 

zagrożenie związane są z bezpośrednia ingerencją w 

naturalne siedliska głowacza (ryba zasiedlająca płytsze 

i kamieniste odcinki rzek, w których znajduje 

naturalne kryjówki). 

 
J02.05 

Dalsza zabudowa hydrotechniczna na Kwisie ( w tym 

elektrownie wodne) powodująca przekształcenia 

koryta rzeki i siedlisk głowacza. 
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H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na 

tym terenie. 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na 

tym terenie. 

 
H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska głowacza. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

 
F01.01 

Intensywna hodowla ryb - Potencjalnie zbyt 

intensywne zarybianie pstrągiem (np. określony tylko 

minimalny poziom zarybiania pstrągiem) może 

stanowić zagrożenie - ryba ta często odżywia się 

młodymi głowaczami . 

288.  1166 Głowacz 

białopłetwy 

Rudawica {8de7a83f-7367-441c-b70a-

72acd033f511} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 
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ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych głowacza. 

 
K03.04 

Drapieżnictwo - potencjalnie zbyt intensywne 

zarybianie pstrągiem (np. określony tylko minimalny 

poziom zarybiania pstrągiem) może stanowić 

zagrożenie - ryba ta często odżywia się młodymi 

głowaczami. 

 
J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - zagrożenie związane są z 

bezpośrednia ingerencją w naturalne siedliska  

głowacza (ryba zasiedlająca płytsze i kamieniste 

odcinki rzek, w których znajduje naturalne kryjówki). 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - - 

zagrożenie związane są z bezpośrednia ingerencją w 

naturalne siedliska głowacza (ryba zasiedlająca płytsze 

i kamieniste odcinki rzek, w których znajduje 

naturalne kryjówki). 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje  

potencjalne ryzyko zanieczyszczeń, głównie ściekami  

gospodarczymi na tym terenie. 
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H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - - głowacz jest rybą wymagającą pod 

względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i 

natlenowane), z racji przebiegu rzeki przez liczne wsie 

w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na 

tym terenie. 

 
H01.03 

Z uzyskanych informacji podczas II spotkania Zespołu 

Lokalnej Współpracy, które odbyło się w 

Świętoszowie (13.08.2013 r.) uzyskano informacje o 

odprowadzaniu do Kwisy zanieczyszczonych wód z 

kopalni piasku w Osiecznicy. Może to prowadzić do 

zmiany substratu dna w rzece poprzez nanoszenie 

ilastej zawiesiny i tym samym pogarszanie siedliska 

głowacza. Skala ani warunki odprowadzania wód 

wynikające z pozwolenia wodno-prawnego na 

obecnym etapie nie są znane. 

 
F01.01 

Intensywna hodowla ryb - Potencjalnie zbyt 

intensywne zarybianie pstrągiem (np. określony tylko 

minimalny poziom zarybiania pstrągiem) może 

stanowić zagrożenie - ryba ta często odżywia się 

młodymi głowaczami . 

289.  1096 Minóg 

strumieniowy 

Parzyce {51d5acaa-f2ea-43ef-b48c-

63ad1e8edcba} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie  - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych minoga. 
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J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - wszystkie prace 

hydrotechniczne są prowadzone w sposób ingerujący 

w dno rzeki, minóg jest gatunkiem dennym i 

przekopywanie dna rzeki będzie zagrożeniem 

bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych) -  - 

wszystkie prace hydrotechniczne są prowadzone w 

sposób ingerujący w dno rzeki, minóg jest gatunkiem 

dennym i przekopywanie dna rzeki będzie 

zagrożeniem bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

290.  1096 Minóg 

strumieniowy 

Tomisław {e8b613ab-48d2-42eb-9909-

cde1a0785b62} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie  - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych minoga. 
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J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - wszystkie prace 

hydrotechniczne są prowadzone w sposób ingerujący 

w dno rzeki, minóg jest gatunkiem dennym i 

przekopywanie dna rzeki będzie zagrożeniem 

bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych) -  - 

wszystkie prace hydrotechniczne są prowadzone w 

sposób ingerujący w dno rzeki, minóg jest gatunkiem 

dennym i przekopywanie dna rzeki będzie 

zagrożeniem bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

291.  1096 Minóg 

strumieniowy 

Ławszowa {27173bdd-0a40-47f2-9776-

e40c503fe7e3} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie  - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych minoga. 
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J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - wszystkie prace 

hydrotechniczne są prowadzone w sposób ingerujący 

w dno rzeki, minóg jest gatunkiem dennym i 

przekopywanie dna rzeki będzie zagrożeniem 

bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych) -  - 

wszystkie prace hydrotechniczne są prowadzone w 

sposób ingerujący w dno rzeki, minóg jest gatunkiem 

dennym i przekopywanie dna rzeki będzie 

zagrożeniem bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
J02.05 

Dalsza zabudowa hydrotechniczna na Kwisie ( w tym 

elektrownie wodne) powodująca przekształcenia 

koryta rzeki i siedlisk minoga. 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

 
H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska minoga. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane 
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292.  1096 Minóg 

strumieniowy 

Rudawica {2c29f2ad-d003-49b5-9fdf-

3c64d224bd93} 

J02.05.05 

J03.02.01 

J02.05 
 

Istniejące elektrownie wodne (np. Osiecznica, 

Przejęsław, Świętoszów) i jazy na Kwisie przyczyniają 

się do zwiększenia efektu barierowego – zagrożenie  

niemożliwe do wyeliminowania w ramach planu zadań 

ochronnych. 

 
K01.02 

Zamulanie  - przy pracach hydrotechnicznych, kiedy 

może dojść do spiętrzenia wody, fragment rzeki 

powyżej spiętrzenia może zostać zamulony w wyniku 

naniesienia materiału dennego -  pogorszenie 

warunków siedliskowych minoga. 

 
J02.03.01 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - wszystkie prace 

hydrotechniczne są prowadzone w sposób ingerujący 

w dno rzeki, minóg jest gatunkiem dennym i 

przekopywanie dna rzeki będzie zagrożeniem 

bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
J02.03.02 

Zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skale 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych) -  - 

wszystkie prace hydrotechniczne są prowadzone w 

sposób ingerujący w dno rzeki, minóg jest gatunkiem 

dennym i przekopywanie dna rzeki będzie 

zagrożeniem bezpośrednim dla tego gatunku. 

 
H01.05 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności związanej z 

rolnictwem - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 

 
H01.08 

Rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych - minóg strumieniowy jest gatunkiem o 

wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiskowe 

w tym zanieczyszczenia będące efektem działalności 

człowieka. 
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H01.03 

Z uzyskanych informacji podczas II spotkania Zespołu 

Lokalnej Współpracy, które odbyło się w 

Świętoszowie (13.08.2013 r.) uzyskano informacje o 

odprowadzaniu do Kwisy zanieczyszczonych wód z 

kopalni piasku w Osiecznicy. Może to prowadzić do 

zmiany substratu dna w rzece poprzez nanoszenie 

ilastej zawiesiny i tym samym pogarszanie siedliska 

minoga. Skala ani warunki odprowadzania wód 

wynikające z pozwolenia wodno-prawnego na 

obecnym etapie nie są znane 

293.  
1134 różanka 

 
X X 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu 

aktualizacji Standardowego Formularza Danych w 

zakresie nadania siedlisku oceny D – nieznacząca. 

294.  
1145 piskorz 

 
X X 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu 

aktualizacji Standardowego Formularza Danych w 

zakresie nadania siedlisku oceny D – nieznacząca. 

295.  1037 Trzepla 

zielona 
{7c6ae6d7-1e24-4e5f-80a7-a8f336243c7d} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 

Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska larw, np. podczas prac regulacyjnych na 

cieku. 

296.  1037 Trzepla 

zielona 
{b729b175-36f4-4ed6-b28c-dfb553aecc1f} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 
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J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

297.  1037 Trzepla 

zielona 
{98cb1e16-c917-4aeb-a712-7e90deb64cb4} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

298.  1037 Trzepla 

zielona 
{b32a1e0c-1471-4de6-91c3-ac24d1adc674} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

299.  1037 Trzepla 

zielona 
{af0a9ef3-0c34-460a-86a3-61499f7b743f} 

 
G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 
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siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

300.  1037 Trzepla 

zielona 
{fb16f500-5f38-4250-a100-03e75c96907d} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

301.  1037 Trzepla 

zielona 
{36ac9adc-3b15-4a2d-bd59-a293ae95ce21} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 
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K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

302.  1037 Trzepla 

zielona 
{4a51d809-0b0a-4153-8a59-7365a050ffd3} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

303.  1037 Trzepla 

zielona 
{d8b08584-937e-46a5-9b0b-77067e3cdb9a} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

304.  1037 Trzepla 

zielona 
{7f62e638-93ca-40bd-9c4f-c5ac6f71ce72} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

462 

 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

305.  1037 Trzepla 

zielona 
{792bce76-9ad3-4121-ab6e-ca1e4e1f164f} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

306.  1037 Trzepla 

zielona 
{bee27602-d490-49b8-8239-dab62f33905c} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 
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J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku 

307.  1037 Trzepla 

zielona 
{4ef4c366-d347-4ce7-94d2-df26d8daa381} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 
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308.  1037 Trzepla 

zielona 
{6cbd6f93-13c0-412c-940b-ce9d058085a5} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

309.  1037 Trzepla 

zielona 
{ade8faea-963c-43bd-b8ab-a9138e87af76} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 
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H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

310.  1037 Trzepla 

zielona 
{a5d4bf37-bef8-407c-a068-f68297b4f08c} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

311.  1037 Trzepla 

zielona 
{dcc9a411-8183-4a49-a048-5598c106b410} 

 
G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

466 

 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

312.  1037 Trzepla 

zielona 
{15d5b40f-2062-4da6-a8aa-950e64988908} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 
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H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

313.  1037 Trzepla 

zielona 
{f6f9e320-4a89-46cd-a7f6-a90409d8a7e5} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 
Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - pogorszenie stanu siedliska. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

H01.03 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

które odbyło się w Świętoszowie (13.08.2013 r.) 

uzyskano informacje o odprowadzaniu do Kwisy 

zanieczyszczonych wód z kopalni piasku w 

Osiecznicy. Może to prowadzić do zmiany substratu 

dna w rzece poprzez nanoszenie ilastej zawiesiny i tym 

samym pogarszanie siedliska trzepli. Skala ani 

warunki odprowadzania wód wynikające z pozwolenia 

wodno-prawnego na obecnym etapie nie są znane. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np.. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

314.  1037 Trzepla 

zielona 
{616a7ce6-7246-48ef-8590-da403388559e} 

 
G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 
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siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 J02.03 

Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych -ciek był konserwowany, nastąpiło 

pogorszenie stanu siedliska. W dalszej perspektywie 

czasu stanowisko trzepli ma szanse się odtworzyć, 

stanowisko należy monitorować. 

 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

315.  1037 Trzepla 

zielona 
{d28f2d41-d440-4010-8e40-0070cac45ab2} 

 

G01.01.02 

Nadmierne niszczenie roślinności nabrzeżnej, 

zaśmiecanie związane np. z wędkarstwem, sportami 

wodnymi, paleniem ognisk - pogorszenie stanu 

siedliska dorosłych ważek. 

H01 
Zanieczyszczenia wód - możliwe pogorszenie stanu 

siedliska larw. 

J02.03 J02.03 

Regulowanie koryt rzecznych, zmiana przebiegu koryt 

rzecznych - ciek był konserwowany, nastąpiło 

pogorszenie stanu siedliska. W dalszej perspektywie 

czasu stanowisko trzepli ma szanse się odtworzyć, 

stanowisko należy monitorować. 

 

J02.05.05 

Niewielkie projekty energetyczne - możliwa zmiana  i 

pogorszenie stanu siedliska larw na skutek na skutek 

spiętrzenia wody. 

K01.02 
Zamulenie - możliwe okresowe pogorszenie stanu 

siedliska, np. Podczas prac regulacyjnych na cieku. 

316.  1042 Zalotka 

większa 
{92836f18-5cff-4469-ba59-8ab6062c122a} 

 
F01 

Akwakultura słodkowodna - bardzo prawdopodobne 

jest przywrócenie hodowli ryb, co może doprowadzić 

do ustąpienia zalotki ze stanowiska. Przy wznowieniu 

produkcji rybackiej należy uwzględnić zachowanie 

siedliska gatunku. 
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J02.01 

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

pogorszenie stanu siedliska zalotki lub zmniejszenie 

powierzchni siedliska. 

K02.03 
Eutrofizacja - pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub 

zmniejszenie powierzchni siedliska. 

317.  1042 Zalotka 

większa 
{e7a2d335-3a3f-447b-baa8-e653a5a9dc7b} 

 

F01 

Akwakultura słodkowodna - możliwe jest 

przywrócenie hodowli ryb, co może doprowadzić do 

ustąpienia zalotki ze stanowiska. Przy wznowieniu 

produkcji rybackiej należy uwzględnić zachowanie 

siedliska gatunku. 

J02.01 

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub zmniejszenie 

powierzchni siedliska. 

K02.03 
Eutrofizacja - pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub 

zmniejszenie powierzchni siedliska. 

318.  1042 Zalotka 

większa 
{a8223d96-a9f0-4e9d-83d1-1dbe54b7c61a} 

 

F01 

Akwakultura słodkowodna - możliwe jest 

przywrócenie hodowli ryb, co może doprowadzić do 

ustąpienia zalotki ze stanowiska. Przy wznowieniu 

produkcji rybackiej należy uwzględnić zachowanie 

siedliska gatunku. 

J02.01 

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub zmniejszenie 

powierzchni siedliska. 

K02.03 
Eutrofizacja - pogorszenie stanu siedliska zalotki lub 

zmniejszenie powierzchni siedliska. 

319.  1042 Zalotka 

większa 
{e7b043cf-828b-4050-bd76-b91387b93e9e} 

 

F01 

Akwakultura słodkowodna - możliwe jest 

przywrócenie hodowli ryb, co może doprowadzić do 

ustąpienia zalotki ze stanowiska. Przy wznowieniu 

produkcji rybackiej należy uwzględnić zachowanie 

siedliska gatunku. 

J02.01 

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub zmniejszenie 

powierzchni siedliska. 

K02.03 
Eutrofizacja - pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub 

zmniejszenie powierzchni siedliska. 
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320.  1042 Zalotka 

większa 
{b4d2534b-e4a6-4a3a-8809-72e303125fc6} 

 

F01 

Akwakultura słodkowodna - możliwe jest 

przywrócenie hodowli ryb, co może doprowadzić do 

ustąpienia zalotki ze stanowiska. Przy wznowieniu 

produkcji rybackiej należy uwzględnić zachowanie 

siedliska gatunku. 

J02.01 

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub zmniejszenie 

powierzchni siedliska. 

K02.03 
Eutrofizacja - pogorszenie stanu siedliska  zalotki lub 

zmniejszenie powierzchni siedliska. 

321.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{6fcc01b7-3616-4020-a1e3-e14980835b4c} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

322.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{5b336f5f-9414-48fa-a9ef-2e34ee58b8a5} 
 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 
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323.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{cd142017-15ae-4cf5-b058-29ff080364c7} 

K02 
 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

324.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{4061621f-f203-4206-aa9a-e51a77025444} 

K02 
 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

325.  1060 

Czerwończyk 
{60a00e05-0d80-4724-a0cb-581f44827beb} K02 

 
Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 
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nieparek -pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

lak, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana lak na grunty orne Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

326.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{3a1f589b-ee9d-4c76-9456-f6d9d7aaddd7} 

K02 
 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

327.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{af990f3b-a806-4607-a183-650523faa551} K02 
 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 
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A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

328.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{426997c4-0be5-490d-840e-ab98f20c68c6} 

K02 
 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

329.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{7627f127-8aba-4c67-9327-fca28c21696c} I01 
 

Wkraczanie nierodzimych gatunków zaborczych 

(niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, 

nawłoć późna Solidago gigantea, czeremcha późna 

Prunus serotina, tawuła kutnerowata Spiraea 

tomentosa) połączone z rezygnacją z użytkowania 

kośnego i wypasu - zajmowanie powierzchni siedliska 
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gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

A04.01 
Wypas intensywny - pogorszenie stanu siedliska 

gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

330.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{098d7da5-74ca-4058-bcd0-c0ae053ef480} 

I01 

 

Wkraczanie nierodzimych gatunków zaborczych 

(niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, 

nawłoć późna Solidago gigantea, czeremcha późna 

Prunus serotina, tawuła kutnerowata Spiraea 

tomentosa) połączone z rezygnacją z użytkowania 

kośnego i wypasu - zajmowanie powierzchni siedliska 

gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 
A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 
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B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

331.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{fb5e8ef3-a0c4-4f4f-a0e2-09c99bfd1600} 

I01 

 

Wkraczanie nierodzimych gatunków zaborczych 

(niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, 

nawłoć późna Solidago gigantea, czeremcha późna 

Prunus serotina, tawuła kutnerowata Spiraea 

tomentosa) połączone z rezygnacją z użytkowania 

kośnego i wypasu - zajmowanie powierzchni siedliska 

gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

332.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{cf7fd787-6938-4c8c-be0e-c238733708ae} I01 
 

Wkraczanie nierodzimych gatunków zaborczych 

(niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, 

nawłoć późna Solidago gigantea, czeremcha późna 

Prunus serotina, tawuła kutnerowata Spiraea 
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tomentosa) połączone z rezygnacją z użytkowania 

kośnego i wypasu - zajmowanie powierzchni siedliska 

gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy), lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

333.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{864dcd5b-6870-4874-bcdf-a2e444b8a27a} 

I01 

 

Wkraczanie nierodzimych gatunków zaborczych 

(niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, 

nawłoć późna Solidago gigantea, czeremcha późna 

Prunus serotina, tawuła kutnerowata Spiraea 

tomentosa) połączone z rezygnacją z użytkowania 

kośnego i wypasu - zajmowanie powierzchni siedliska 

gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

K02 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 
A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy) lub 

zamiana łąk na grunty orne -pogorszenie stanu 

siedliska gatunku, ustępowanie rośliny żywicielskiej i 

roślin pokarmowych. 
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A04.01 
Wypas intensywny - pogorszenie stanu siedliska 

gatunku, ustępowanie roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

334.  
1060 

Czerwończyk 

nieparek 

{fb5cd8c5-301c-48bb-8e13-f1fa9b080568} 

K02 
 

Ewolucja biocenotyczna (zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i krzewami wskutek zarzucenia użytkowania) 

-pogorszenie stanu i zmniejszenie powierzchni 

siedliska gatunku. 

 

A02 

Zmiana sposobu uprawy - intensyfikacja użytkowania 

łąk, nawożenie (nawozy sztuczne, pestycydy) -

pogorszenie stanu siedliska gatunku, ustępowanie 

rośliny żywicielskiej i roślin pokarmowych. 

B01 
Zalesianie terenów otwartych - zmniejszenie 

powierzchni siedliska czerwończyka. 

J02.01 
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - 

osuszanie i pogorszenie stanu siedliska czerwończyka. 

A07 

Nierozważne stosowanie środków ochrony roślin, 

zarówno chwastobójczych jak i owadobójczych 

(wykonywanie oprysków przy silnym wietrze) może 

powodować śmiertelność osobników gatunku. 

335.  1083 Jelonek 

rogacz 

Stanowisko Tomisław {7c932e8f-3a91-4ef2-

be98-890d93c13a23} 

E03.01 
 

Zaśmiecanie gruzem, materiałem kamiennym (gruba 

warstwa ubitej ziemi złożonej w pobliżu drzew - 

mocno ograniczone możliwości wyjścia osobników na 

powierzchnię). 

 

G01.03 

Pojazdy zmotoryzowane - możliwe rozjeżdżanie 

osobników dorosłych, stanowisko zlokalizowane 

blisko drogi. 

F03.02.01 
Kolekcjonowanie - wybieranie postaci dorosłych przez 

kolekcjonerów. 

K05.01 Depresja genetyczna/inbredowa - ze względu na 
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izolację stanowiska możliwe osłabienie populacji. 

336.  1083 Jelonek 

rogacz 

Stanowisko Osiecznica{fcbacbd6-ac61-

4751-a8aa-283058a13700}  

B02.04 

Dęby zlokalizowane są w pobliżu linii energetycznej 

istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wycięte - 

ograniczenie powierzchni siedliska. 

Wycięcie starych dębów w ilości niezapewniającej 

ciągłości siedliska gatunku. 

G01.03 
Pojazdy zmotoryzowane - możliwe rozjeżdżanie 

osobników dorosłych 

F03.02.01 
Kolekcjonowanie - wybieranie postaci dorosłych przez 

kolekcjonerów. 

K05.01 
Depresja genetyczna/inbredowa - ze względu na 

izolację stanowiska możliwe osłabienie populacji. 

337.  1083 Jelonek 

rogacz 

Stanowisko Ławszowa {64bb3b15-1f5b-

47bc-89cf-e49be55ef7cc} 

 

B02.02 

W przypadku rębni w siedlisku jelonka rogacza (wydz. 

38 b, Nadl. Bolesławiec, obr. Kliczków), zagrożenie 

może pojawić się wówczas, gdy wycięte zostaną stare 

dęby w ilości niezapewniającej ciągłości siedliska 

gatunku. 

B02.04 
Wycięcie starych dębów w ilości niezapewniającej 

ciągłości siedliska gatunku. 

 

F03.02.01 
Kolekcjonowanie - wybieranie postaci dorosłych przez 

kolekcjonerów. 

K05.01 
Depresja genetyczna/inbredowa - ze względu na 

izolację stanowiska możliwe osłabienie populacji. 

J02.05.05 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy - możliwe 

pogorszenie stanu w siedlskach zlokalizowanych w 

najbliższym sąsiedztwie rzeki na skutek podniesienia 

wód w przypadku budowy elektrowni wodnej. 
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338.  1083 Jelonek 

rogacz 

Stanowisko Luboszów {5d89174a-53c0-

4207-a74c-32bdf66d41cd}  

B02.02 

W przypadku rębni w siedlisku jelonka (wydz. 113 b, 

Nadl. Świętoszów, Obręb Ławszowa,) zagrożenie 

może pojawić się wówczas, gdy w wycięte zostaną 

stare dęby w ilości niezapewniającej ciągłości siedliska 

gatunku. 

J03.01 

Uprawy w otoczeniu siedliska gatunku z czasem mogą 

powodować pogorszenie warunków świetlnych - 

nasadzenia świerka i sosny, mogące w przyszłości 

spowodować ocienienie dębów i pogorszenie stanu 

siedliska jelonka. 

F03.02.01 
Kolekcjonowanie - wybieranie postaci dorosłych przez 

kolekcjonerów. 

K05.01 
Depresja genetyczna/inbredowa - ze względu na 

izolację stanowiska możliwe osłabienie populacji. 

339.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Zebrzydowa {fae746df-5324-

470a-bacb-af0f859b6219} 

B02.04 
 

Usuwanie martwych i umierających drzew - usuwanie 

drzew z terenu parku, zmniejszenie powierzchni 

siedliska pachnicy. 

G05.04 
 

Wandalizm (podpalanie zamierających drzew i 

próchnowisk) - niszczenie siedliska pachnicy. 

340.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Osiecznica 1 {f953087e-19da-

4b88-9181-bff3245e7f39}  
B02.04 

Dęby zlokalizowane są w pobliżu linii energetycznej 

istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wycięte - 

ograniczenie powierzchni siedliska pachnicy. 

341.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Osiecznica 2{116eb169-c15f-

45d3-ade8-b04f41035988}  
B02.04 

Usuwanie drzew przydrożnych - stanowisko 

zlokalizowane przy osiedlu, możliwa wycinka drzew - 

zmniejszenie powierzchni siedliska pachnicy. 

342.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Osiecznica 3{921c533e-a2be-

4773-8aff-8f7523650e4c} 

B02.04 
 

Usuwanie martwych i umierających drzew - wycięte 

zostało jedno z drzew z pachnicą. 

 
B02.04 

Wycięcie starych dębów w ilości niezapewniającej 

ciągłości siedliska gatunku. 

343.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Kliczków{fc50392c-891a-4d32-

bd25-0ad711ad0eae} 
U 

 

Wcześniej obserwowano gatunek na stanowisku, w 

ramach prac nad PZO nie potwierdzono obecności 

gatunku, jednak stan siedliska wskazuje na możliwość 
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występowania pachnicy- należy uzupełnić wiedzę. 

 
B02.04 

Usuwanie martwych i umierających drzew  - możliwe 

usuwanie starych drzew. 

344.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Ławszowa {69bc2a64-227a-

4ce9-9438-e8d125f4901e} 

 
B02.02 

W przypadku rębni w siedlisku pachnicy (wydz. 38 b, 

Nadl. Bolesławiec, obr. Kliczków), zagrożenie może 

pojawić się wówczas, gdy wycięte zostaną stare 

drzewa w ilości niezapewniającej ciągłości siedliska 

gatunku. 

 
J02.05.05 

Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy - 

możliwe pogorszenie stanu w siedliskach 

zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie rzeki na 

skutek podniesienia wód w przypadku budowy 

elektrowni wodnej. 

345.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Luboszów 1 {07471cb6-adc3-

4e3f-a79c-f0ce3ecb0846}  
J03.01 

Uprawy w otoczeniu siedliska z czasem mogą 

powodować pogorszenie warunków termicznych w 

siedlisku - uprawa świerkowo-sosnowa (powstała na 

dawnych gruntach ornych) zasłaniająca i ocieniająca 

dęby zasiedlone przez pachnicę dębową może w 

przyszłości pogorszyć warunki siedliskowe na tym 

stanowisku. 

346.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Luboszów 2 {d2b92bfd-5a83-

47b7-9abe-485043feb21a}  
B02.02 

W przypadku rębni w siedlisku pachnicy (wydz. 113 b, 

Nadl. Świętoszów, Obręb Ławszowa,) zagrożenie 

może pojawić się wówczas, gdy w wycięte zostaną 

stare dęby w ilości niezapewniającej ciągłości siedliska 

gatunku. 

347.  1084 Pachnica 

dębowa 

Stanowisko Rudawica {eea4a1c0-1c81-

45bd-81de-937a3b93607e} 
J03.01 

 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech  

siedliska - wcześniej obserowano na stanowisku 

gatunek, w ramach prac nad PZO nie potwierdzono 

obecności gatunku, stan siedliska  wskazuje na 

możliwość występowania - należy w tym miejscu 

uzupełnić wiedzę. 
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348.  
1088 Kozioróg 

dębosz  

Cerambyx cerdo 

{d25eb53f-e126-4fc9-a0bf-139ef9cc3cf0} U 
 

Brak wystarczającej wiedzy na temat stanu 

zachowania gatunku w obszarze. 

349.  1324 Nocek 

duży 
 {9fb054d4-d8d3-40b1-9307-527189df32de} 

X  

W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

istniejących dla zinwentaryzowanych kolonii 

rozrodczych gatunku 

U  
Brak wiedzy na temat żerowisk i tras przelotów 

gatunku. 

 
J03.02.01 

Likwidacja liniowych elementów krajobrazu tj. alei, 

miedz itp. może przyczyniać się do degradacji 

naturalnych tras przelotów. 

 
E06.02 

W przypadku wykonania remontu budynku nr 26 

w Kliczkowie jak i innych budowli stanowiących 

schronienia bez uwzględnienia konieczności 

ochrony kolonii rozrodczej nocka dużego może 

dojść do jej zniszczenia. 

 
K02.02 

Nagromadzenie odchodów nietoperzy na strychu 

budynku nr 26 w Kliczkowie może zagrażać jego 

konstrukcji i tym samym zachowaniu kolonii. 

350.  
1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{ff94430f-8f37-41d0-afc6-4bd01c55fb4c} 

 

U  

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu 

zachowania dla  letniej i zimującej populacji 

gatunku. 

 
B02.04 

Usuwanie starych drzew zajętych przez kolonię mopka 

może prowadzić do jej zniszczenia. 

 
E06.02 

W przypadku remontów elewacji budynków z obecną 

kolonią rozrodczą mopka może dojść do jej 

zniszczenia. 

351.  1318 Nocek 

łydkowłosy 
{bb701862-240a-405e-823d-476e94054b7a} U 

 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania dla 

przelotnej populacji gatunku.  
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Myotis 

dasycneme 
 

X 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 

352.  
1355  Wydra {865dcc2f-3275-470d-94e5-73cd2880641b} 

 

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownia wodna i jazy na Kwisie stanowią  

barierę migracyjną dla wydry. Powodują zubożenie 

żerowisk. Zmniejszenie dostępności pokarmu dla 

wydry może prowadzić do zmian w wykorzystaniu 

siedliska (zaprzestanie rozrodu). Prowadzone  prace 

regulacyjnych, degradacja  brzegów,  usuwanie  drzew  

i  krzewów  w bezpośrednim  sąsiedztwie  wody w 

pólnocnej części rzeki Kwisy stwarzają  zagrożenie  

dla utrzymania  odpowiedniego  staniu  zachowania  

stanu siedliska  jak  i  populacji  wydry.  Uregulowane  

odcinki  rzek w gminie Żagań  nie  pełnią  funkcji 

miejsc  rozrodu  wydry ze  względu  na  brak  

odpowiednich schronień  dla  samic  z  młodymi. 

J03.02.01 

353.  
1355  Wydra {8dd5f583-07f9-49bd-ab9a-039d59679e7b} 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji. 

Wszelkiego  typu  poprzeczne  konstrukcje 

hydroenergetyczne  mogą  stanowić  istotną  barierę 

migracyjną  zarówno  dla  wydry  jak  i  ryb,  będących 

głównym  źródłem  pokarmu  wydry.  Zubożenie  

żerowisk  poprzez  zmniejszenie dostępności  pokarmu  

znacznie  może  prowadzić  do zmian  w  

wykorzystaniu  siedliska  (np.  poprzez zaprzestanie 

rozrodu). 

J03.02.01 

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Obecność dróg 

(szczególnie szybkiego ruchu) w sąsiedztwie cieków 

wodnych i zbiorników zajętych przez wydrę, stwarza 

bardzo wysokie zagrożenie dla lokalnych populacji. 

Zwiększoną śmiertelność odnotowuje się również w 

miejscach przecięcia cieków wodnych przez mniejsze 
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mosty nieprzystosowane dla wydry (pozbawione 

suchych przejść), wymuszające pokonanie bariery 

przecinając drogę. Przy budowie i modernizacji dróg 

należy zachować zastosować środki minimalizujące 

śmiertelność gatunku. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne 

(niszczenie brzegów, wycinka drzew) w obrębie koryta 

rzeki Kwisy wpływają na stan zachowania siedliska  i 

mogą przyczynić się do spadku liczebności gatunku. 

354.  
1355  Wydra {f37ae5fa-f116-4fb5-89ee-f4bc7879c784} 

 

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji.  Ruch samochodów 

na drodze przecinającej dolinę Kwisy (w sąsiedztwie 

miejscowości Łozy) stwarza zagrożenie kolizji wydry 

z pojazdami. Nieprzystosowanie przejść pod mostami 

(suche przejścia) na rzece Kwisa  może przyczynić się 

do zwiększenia śmiertelności wydry. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.01 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie; 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji  - 

Elektrownia wodna na rzece Kwisa może stanowić  

barierę migracyjną  zarówno  dla  wydry  jak  i  ryb,  

będących głównym  źródłem  pokarmu  wydry. 

J02.03 

J02.05 

J02.05.05 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - Zanieczyszczenie wód jest 

jednym z głównych negatywnych czynników 

warunkujących obecność wydry w obszarze. 

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia wpływają na 

dostępność pokarmu w siedlisku (szczególnie ryb). 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - Prace regulacyjne 

(niszczenie brzegów, wycinka drzew) w obrębie koryta 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

484 

 

rzeki Kwisy w gminie Osiecznica wpływają na stan 

zachowania siedliska  i mogą przyczynić się do spadku 

liczebności gatunku. 

355.  
1355  Wydra {f0e1e444-2cc3-420f-a43a-2757fdea5eaf} 

 

G05.11 

śmierć lub uraz w wyniku kolizji, - Ruch 

samochodowy na drodze nr 18 przecinającej dolinę 

Kwisy stwarza zagrożenie kolizji pojazdów z 

wydrami. Nieprzystosowanie przejścia pod mostami 

(suche przejścia) na rzece Kwisa  może przyczynić się 

do zwiększenia śmiertelności  wydry. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.01 
Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji  - 

Elektrownia wodna w okolicach Przejęsławia stwarza 

barierę migracyjną dla gatunku. Pogorszenie stanu 

zachowania siedlisk i może spowodować zmiejszenie 

liczebności gatunku. 

J03.02.01 

J02.05.05 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - Zanieczyszczenie rzeki 

Kwisy powoduje zmniejszenie zagęszczenia 

ichtiofauny i kumulacje toksyn w ciele wydry.  

Zanieczyszczenia  powodują pogorszenie stanu 

siedliska i spadek liczebności gatunku. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych -  Degradacja  brzegów w 

korycie rzeki Kwisy w gminie Osiecznica prowadzą  

do niszczenia  schronień  gatunku. Przekształcone  

odcinki   nie  pełnią  funkcji miejsc  rozrodu  ze  

względu  na  brak  odpowiednich schronień  dla  samic  

z  młodymi. 

356.  
1355  Wydra {96a7ff44-1c0f-46da-8d8e-a4a85365f4cc} 

 
G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji, niewłaściwie 

realizowane działania ochronne lub ich brak - 
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Zwiększenie śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z 

pojazdami na drodze przecinającej dolinę Kwisy w 

Ławszowej. Nieprzystosowanie przejść pod mostem 

(suche przejścia) na rzece może przyczynić się do 

zwiększenia śmiertelności  wydry. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji -  

Wszelkiego  typu  poprzeczne  konstrukcje 

hydroenergetyczne  mogą  stanowić  istotną  barierę 

migracyjną  zarówno  dla  wydry  jak  i  ryb,  będących 

głównym  źródłem  pokarmu  wydry. 

J03.02.01 

J02.05.05 

J02.05 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - Przekształcenia  rzek  w  

wyniku  prowadzonych  prac regulacyjnych  stwarzają  

istotne  zagrożenie  dla utrzymania  odpowiedniego  

staniu  zachowania  stanu siedliska  jak  i  populacji  

gatunku  w  obszarze. 

E03.01 

pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych -  Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych należy uznać za istotne zagrożenie 

dla lokalnej populacji. Wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia wpływają na dostępność pokarmu w 

siedlisku (szczególnie ryb). 

357.  
1355  Wydra {dfa597fb-c219-48e5-859f-c83ee1261224} 

 

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji, niewłaściwie 

realizowane działania ochronne lub ich brak -  

Zwiększona śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z 

pojazdami na drodze przecinającej Kwisę, pomiędzy 

Starą Wsią i Przejęsławiem. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J02.05 

Modyfikowanie funkcjonowania wód, zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji  - Elektrownia wodna  

koło Przejęsławia  stanowi barierę migracyjną  

zarówno  dla  wydry  jak  i  ryb,  będących głównym  
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źródłem  pokarmu  wydry.  

 

J03.02.01 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - Zanieczyszczenie wód jest 

jednym z głównych negatywnych czynników 

warunkujących obecność wydry w obszarze. 

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia wpływają na 

dostępność pokarmu w siedlisku (szczególnie ryb). 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych - Prace regulacyjne w 

korycie rzeki Kwisy w gminie Osiecznica  

przyczyniają się do niszczenia schronień i żerowisk 

gatunku. 

358.  
1355  Wydra {1f1973d1-abc6-4174-ba4c-dfda47b9ae97} 

 

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji,  -  śmiertelność 

zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami na drodze 

przecinającej dolinę Kwisy w Kliczkowie. 

Nieprzystosowane przejścia pod mostami (suche 

przejścia) na rzece Kwisa  może przyczynić się do 

zwiększenia śmiertelności  wydry.Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J02.05.05 
Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie; 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji  - 

Elektrownia wodna na rzece Kwisa w gminie 

Osiecznica może stanowić  barierę migracyjną  

zarówno  dla  wydry  jak  i  ryb,  będących głównym  

źródłem  pokarmu  wydry. 

J03.01 

J03.02 
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E03.01 

pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - Zanieczyszczenia wpływają 

na dostępność pokarmu w siedlisku (szczególnie ryb). 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych- Degradacja  brzegów w 

korycie rzeki Kwisy  prowadzi  do niszczenia  

schronień i miejsc rozrodu gatunku. 

359.  
1355  Wydra {1aee398c-37fb-4c70-8652-0c8ddbcae22e} 

 

J02.05.05 
niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji  - 

Elektrownie wodne mogą stanowić barierę migracyjną 

dla wydry. 

J03.01 

J03.02.01 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych -  Wycinka drzew i 

krzewów w sąsiedztwie koryta Kwisy i sąsiadujących 

z nią starorzeczy może powodwać pogorszenie stanu 

siedliska wydry. 

360.  
1355  Wydra {ba81e8cd-e004-4d0b-902a-53e130226408} 

 

G05.11 

Ryzyko  kolizji wydry z pojazdami na drodze nr 64, 

przecinającej dolinę Kwisy (odcinek pomiędzy 

Parzycami i Zebrzydową). 

J02.03 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska zm 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych  -  Degradacja  brzegów w 

korycie rzeki Kwisy prowadzi do niszczenia  schronień 

i miejsc  rozrodu  wydry. 

J03.01 

 

 
J02.05.05 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, 

jazy;zmniejszenie migracji / bariery dla migracji 

Elektrownie wodne i jazy stwarzają barierę migracyjną 

zarówno dla ryb jak i dla gatunku. 
J03.02 

361.  
1355  Wydra {aeb32bfc-2bca-496e-8116-0be4273ebac0} 

 
J03.01 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska -

Niszczenie brzegów, wycinka drzew  powoduje 
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zmniejszenia jakości siedliska i żerowisk wydry. 

G05.11 

śmierć lub uraz w wyniku kolizji, niewłaściwie 

realizowane działania ochronne lub ich brak - Ryzyko  

kolizji wydry z pojazdami na drodze w Osieczowie 

przecinającej dolinę Kwisy. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J02.05.05 

jazy;  - Elektrownia wodna na rzece Kwisa może 

stanowić  barierę migracyjną  zarówno  dla  wydry  jak  

i  ryb,  będących głównym  źródłem  pokarmu  wydry. 

362.  
1355  Wydra {a59c2f80-452a-4684-aefb-ed71bbe185cc} 

 

J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska  -  

Niszczenie brzegów, wycinka drzew  powoduje 

zmniejszenia jakości siedliska i żerowisk wydry. J02.03 

G05.11 

śmierć lub uraz w wyniku kolizji, niewłaściwie 

realizowane działania ochronne lub ich brak - Ryzyko 

kolizji wydry z pojazdami, związane z obecnością 

drogi w Ławszowej, przecinających dolinę Kwisy. 

Przy budowie i modernizacji dróg należy zachować 

zastosować środki minimalizujące śmiertelność 

gatunku. 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód,  migracji / 

bariery dla migracji  - Elektrownia wodna na rzece 

Kwisa może stanowić  barierę migracyjną  zarówno  

dla  wydry  jak  i  ryb,  będących głównym  źródłem  

pokarmu  wydry. 

J03.02.01 

363.  
1355  Wydra 

{C668C6E1-0560-42E7-A9EC-

CDE966FD8705}  

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska . 

Wycinka drzew i krzewów  w korycie rzeki Kwisy J02.03 
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przyczynia się do utraty schronień i miejsc rozorodu 

wydry. 

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji- Linia kolejowa 

przecinająca rzekę może powodować kolizję wydry z 

pociągami i zwiększenie śmiertelności gatunku. Przy 

budowie i modernizacji dróg należy zachować 

zastosować środki minimalizujące śmiertelność 

gatunku. 

J02.05.05 
Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; 

zmniejszenie migracji.bariery dla migracji.  

Elektrownie wodne na Kwisie  mogą spowodować 

efekt barierowy i zmniejszenie migracji gatunku. 
J03.02.01 

364.  
1352 Wilk 

{12C15B25-44A6-4D46-A175-

D5D7878DF62F} 

D01.02 

 

Drogi, ścieżki i drogi kolejowe drogi, autostrady 

śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Autostrady i drogi 

szybkiego ruchu przyczyniają się do fragmentacji 

siedlisk i wzrostu efektu barierowego, ograniczając 

swobodną dyspersję gatunku. Budowa nowych 

i modernizacja istniejących dróg zwiększa 

fragmentację środowiska i ułatwia ludziom oraz psom 

dostęp do miejsc występowania wilków. Zwiększają 

ryzyko kolizji wilka z pojazdami. Brak oznakowania 

ostrzegawczego na drogach publicznych sąsiadujących 

z obszarem Natura 2000: Osiecznica-Długokąty, 

Osiecznica-Świętoszów, Przejęsław-Ławszowa. 

G05.11 

J03.01 J03.01.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Fragmentacja siedlisk gatunku, szczególnie 

zwartych drzewostanów  poprzecinanych 

infrastrukturą komunikacyjną wpływa na 

przemieszczanie się wilków. 

J03.02.01 J03.02 

G05.07 
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F03.02.03 
 

Chwytanie, trucie, kłusownictwo.  Kłusownictwo, 

płoszenie wilków przez ludzi i pojazdy 

zmotoryzowane podczas wychowywania młodych 

szczeniąt spowoduje zmniejszenie liczebności i 

zachwianie populacji gatunku w obszarze. 

 
G01 

Sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji 

uprawianych w plenerze z uwagi na bliskość miejsc 

rozrodu wilków - wykorzystywanie zbiorników 

wodnych jako miejsc rekreacji zagraża wilczym 

szczeniętom. Towarzyszące ludziom psy przyczyniają 

się do rozprzestrzeniania chorób pasożytniczych i są 

dla nich zagrożeniem. 

K04.03 
 

Zawleczone choroby (patogeny mikrobowe). 

Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta 

domowe, szczególnie przez wałęsające się psy oraz 

psy towarzyszące grzybiarzom i turystom prowadzi do 

rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. 

 
A05.01 

Hodowla zwierząt - brak lub słaba ochrona zwierząt 

gospodarskich  podczas wypasu wewnątrz i na 

obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować 

powstawanie szkód w inwentarzu i konflikty. 

 
J03.01.01 

Zmniejszenie dostępności zwierzyny łownej (w tym 

padliny).  Nieuwzględnienie w gospodarkce łowieckiej 

drapieżnictwa wilka może prowadzić do wyznaczania 

zbyt dyżych odstrzałów zwierząt kopytnych. 

 
J03.02 

Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk.  

Rozbudowa infarstruktury komunikacyjnej spowoduje 

zaburzenie integralności obszaru.  Powstałe bariery 

wpłyną  na przemieszczanie się wilków i pogorszenie 

stanu populacji gatunku w obszarze. 

365.  
1337 Bóbr 

{7917F90A-0E78-40A7-96A8-

6ED6C660D3BA}  

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. 

Fragmentacją siedlisk gatunku, szczególnie zwartych 

drzewostanów, poprzecinanych  infrastrukturą 

komunikacyjną w obszarze i jego sąsiedztwie może 

mieć wpływ na stan zachowania tutejszej populacji. 

J02.03 
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Zagrożenia gatunku w obszarze związane są z 

niszczeniem jego siedlisk bądź zmniejszeniem ich 

jakości w wyniku prowadzonych prac regulacyjnych w 

obrębie koryta. Rozbudowa infarstruktury 

komunikacyjnej spowoduje zagrożenie kolizji gatunku 

z pojazdami. 

J02.05.05 

Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy. 

Obecność licznych elektrowni wodnych i jazów na 

Kwisie,  przyczynia się do zwiększenia efektu 

barierowego. Może także powodować zwiększoną 

śmiertelność (szczególnie migrujących osobników 

młodocianych) w wyniku obrażeń spowodowanych 

przez niezabezpieczone turbiny wodne. 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

366.  
1337 Bóbr 

{776EFD50-B946-47F2-B5C8-

4AB7A5EF461A}  

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji drogi 

kolejowe, w tym TGV niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich brak. Rryzyko kolizji 

bobrów z pociągami na odcinku pomiędzy Kierźnem i 

Nową Wsią, przecinającym dolinę Kwisy. Przy 

budowie i modernizacji dróg należy zachować 

zastosować środki minimalizujące śmiertelność 

gatunku. 

J03.02.01 

D01.04 

G05.11 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych  niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy. Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie. Niszczeniem siedlisk  

w wyniku prowadzonych prac regulacyjnych, wycinki 

drzew w obrębie koryta rzeki Kwisy i sąsiadujących 

starorzeczy, przyczynia się do niszczenia aktualnych, 

stałych schronień bobrów, prowadząc jednocześnie do 

J02.05 
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zmniejszenia dostępności bazy pokarmowej. 

367.  
1337 Bóbr 

{162B8B87-5B9A-4828-A193-

4A32FBBBE537}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji zmniejszenie lub 

utrata określonych cech siedliska,  zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji. Ryzyko śmiertelności 

zwierząt w wyniku kolizji z pociągami na zachód od 

miejscowości Kierżno, linia przecinającej potok.  Przy 

budowie i modernizacji dróg należy zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.02.01 

J03.01 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jaz. Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie. Wycinka drzew, 

niszczenie brzegów na terenach podmokłych wpływa 

na stan zachowania siedliska, aktualnych, stałych 

schronień bobrów. Obecność elektrowni wodnych i 

jazów na Kwisie,  przyczynia się do zwiększenia 

efektu barierowego. 

J02.05 

J02.05.05 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

368.  
1337 Bóbr 

{058F3142-F4A7-44D2-B6A0-

B64FDF5C2C15}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji - Ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością autostrady A4 i 

drogi kolejowej pomiędzy Kierżnem i Nową Wsią, 

przecinających dolinę Kwisy. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata siedlisk, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy. Modyfikowanie J03.02.01 
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G05.07 

funkcjonowania wód – ogólnie.  Bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak.  Elektrownie wodne i jazy na Kwisie, 

przyczyniają się do zwiększenia efektu barierowego. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych, zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska, zmniejszenie migracji.  

Prace regulacyjne w obrębie koryta rzeki wpływające 

na stan zachowania siedliska (niszczenie brzegów, 

wycinka drzew itp.). 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych. Zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

369.  
1337 Bóbr 

{923326C3-16FE-46E5-8DA7-

2AFFBA648987}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością autostrady A4 i 

drogi kolejowej pomiędzy Kierżnem i Nową Wsią, 

przecinających dolinę Kwisy. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zachować zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Kolizje z pojazdami są główna przyczyną śmierci 

wydry. Przy budowie i modernizacji dróg należy 

zachować zastosować środki minimalizujące 

śmiertelność gatunku. 

J03.02.01 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy modyfikowanie 

funkcjonowania wód - ogólnie. Prace regulacyjne w 

obrębie koryta rzeki wpływające na stan zachowania 

siedliska (niszczenie brzegów, wycinka drzew itp.).  

Elektrownie wodnne i jazy na Kwisie, przyczyniają się 

do zwiększenia efektu barierowego. 

J02.05.05 

J02.05 
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E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych. Zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

370.  
1337 Bóbr 

{08AB89BF-8D68-41FC-B432-

5D07ECB68814}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością autostrady A4 i 

drogi kolejowej pomiędzy Kierżnem i Nową Wsią, 

przecinających dolinę Kwisy. 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji. 

Nieodpowiednia drożność przejść dla zwierząt może 

wpłynąć na przemieszczanie się zwierząt w obszarze. 
J03.02.01 

J02.05.05 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy,  modyfikowanie 

funkcjonowania wód - ogólnie. Prace regulacyjne w 

obrębie koryta rzeki i sąsiadujących starorzeczy 

wpływają na stan zachowania siedliska (niszczenie 

brzegów, wycinka drzew itp.).  Elektrownie wodnne i 

jazy na Kwisie, przyczyniają się do zwiększenia efektu 

barierowego. 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych. Zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

371.  
1337 Bóbr 

{CD8A1C20-1552-4D4C-B9C8-

14EEFCCABC75}  

J03.01 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji 

,niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy.  Ryzyko kolizji zwierząt z 

J3.02.01 
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pojazdami na drodze w Osieczowie, przecinającej 

dolinę Kwisy. 

J02.05.05 Prace regulacyjne w obrębie koryta rzeki  wpływają na 

stan zachowania siedliska (niszczenie brzegów, 

wycinka drzew itp.).  Elektrownie wodne i jazy na 

Kwisie, przyczyniają się do zwiększenia efektu 

barierowego. 

J02.03 

372.  
1337 Bóbr 

{9281A7A5-5166-4344-888B-

388E85DA140A}  

J02.05.05 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji. Obecność 

elektrowni wodnych i jazów na Kwisie, przyczynia się 

do zwiększenia efektu barierowego. Może także 

powodować zwiększoną śmiertelność w wyniku 

obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

J02.03 

J03.01 

J02.03. 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne w 

obrębie koryta rzeki i sąsiadujących starorzeczy 

wpłyną na stan zachowania siedliska (niszczenie 

brzegów, wycinka drzew itp.). Działania te 

przyczyniają się do niszczenia aktualnych, stałych 

schronień bobrów, prowadząc jednocześnie do 

zmniejszenia dostępności bazy pokarmowej. 

373.  
1337 Bóbr 

{B9E041C7-AC8E-4927-9DA5-

C6C4319F35EF}  

J03.02.01 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Eelektrownie wodne i jazy na Kwisie, 

przyczyniają się do zwiększenia efektu barierowego. 

Mogą powodować zwiększoną śmiertelność bobrów w 

wyniku obrażeń spowodowanych przez 

niezabezpieczone turbiny wodne. 

J02.05.05 

J02.05 

J03.01 

G05.07 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy. Prace regulacyjne w obrębie 

koryta rzeki i sąsiadujących starorzeczy wpływają na 

stan zachowania siedliska (niszczenie brzegów, 
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wycinka drzew itp.). Działania te przyczyniają się do 

niszczenia aktualnych, stałych schronień bobrów, 

prowadząc jednocześnie do zmniejszenia dostępności 

bazy pokarmowej. 

374.  
1337 Bóbr 

{D1521D72-4FFF-4E5B-9FF0-

129C31A99521}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością drogi w Kliczkowie 

przecinającej dolinę Kwisy. 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

niewielkie projekty hydroenergetyczne,  jazy, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownia wodna w Osiecznicy przyczynia się 

do zwiększenia efektu barierowego. Może także 

powodować zwiększona śmiertelność  w wyniku 

obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

J03.02.01 

J03.01 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne w 

obrębie koryta rzeki mogą wpłynąć na stan 

zachowania siedliska. Działania te przyczyniają się do 

niszczenia aktualnych, stałych schronień bobrów, 

prowadząc jednocześnie do zmniejszenia dostępności 

bazy pokarmowej. 

375.  
1337 Bóbr 

{D3E10791-013C-4FDC-86E2-

ED8396C7C7C9}  
J02.05.05 

Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 
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niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownia wodna w Osiecznicy przyczynia się 

do zwiększenia efektu barierowego. Może także 

powodować zwiększoną śmiertelność  w wyniku 

obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

E03.01 

J02.03 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne w 

obrębie koryta rzeki mogą wpłynąć na stan 

zachowania siedliska. Działania te przyczyniają się do 

niszczenia aktualnych, stałych schronień bobrów. 

376.  
1337 Bóbr 

{A3437E75-F9AF-4FAB-AB88-

DBAD75F989A7}  

G05.11 

Drogi, autostrady mosty, wiadukty - śmierć lub uraz w 

wyniku kolizji. Zwiększona śmiertelności zwierząt w 

wyniku kolizji z pojazdami na drodze przecinającej 

Kwisę, pomiędzy Starą Wsią i Przejęsławiem. 

Nieodpowiednia drożność przejść pod mostem (suche 

przejścia). 

J02.05.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownia wodna  koło Przejęsławia  stanowi 

barierę migracyjną  dla bobra. Może także powodować 

zwiększoną śmiertelność  w wyniku obrażeń 

spowodowanych przez niezabezpieczone turbiny 

wodne. 

J03.01 

J03.02.01 
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E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych. Zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne w 

korycie  rzeki Kwisy w gminie Osiecznica stwarzają  

istotne  zagrożenie  dla utrzymania  odpowiedniego  

staniu  zachowania  stanu siedliska  jak  i  populacji  

bobra w obszarze. 

377.  
1337 Bóbr 

{9338A960-97F2-4239-9BD7-

5561DFC2AFB2}  

J03.01 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych.zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. Prace regulacyjne w 

korycie  rzeki Kwisy w gminie Osiecznica stwarzaja  

istotne  zagrożenie  dla utrzymania  odpowiedniego  

staniu  zachowania  siedliska  jak  i  populacji  bobra  

w  obszarze. 

J02.03 

J02.05.05 

Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownie wodne i jazy zlokolaizowane w 

obszarze stanowią bariere migracyjną dla bobra. G05.07 

378.  
1337 Bóbr 

{01B79407-CD1F-4E74-92A7-

4D6799C66F43}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością drogi w Ławszowej, 

przecinającej dolinę Kwisy. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy  zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Nieodpowiednia drożność przejść dla zwierząt 

może wpłynąć na przemieszczanie się zwierząt w 

obszarze. 

J03.02.01 

J02.05.05 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 
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J02.05 

przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy, modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie. Prace regulacyjne w 

korycie  rzeki Kwisy  stwarzają  istotne  zagrożenie  

dla utrzymania  odpowiedniego  staniu  zachowania  

stanu siedliska  jak  i  populacji  bobra w obszarze.  

Elektrownie wodne i jazy stanowią barierę migracyjną 

dla bobra. 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych.  Zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

379.  
1337 Bóbr 

{2DC83533-2E28-4763-BFE1-

6AC755C10AEE}  

J02.03 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Wycinka drzew, krzewów może przyczynć się do 

utraty aktualnych, stałych schronień bobrów, 

prowadząc jednocześnie do zmniejszenia dostępności 

bazy pokarmowej. 

J02.05.05 

G05.07 

J03.02.01 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy.  Prace regulacyjne w korycie  

rzeki Kwisy mogą stwarzać   zagrożenie  dla 

utrzymania  odpowiedniego  stanu  zachowania  

siedliska  jak  i  populacji  bobra w obszarze.  

Elektrownie wodne i jazy stanowią bariere migracyjną 

dla bobra. 

380.  
1337 Bóbr 

{A3EF7342-5CFD-4FAB-B2FE-

80A4C916B548}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ruch samochodowy 

na drodze nr 18 przecinającej dolinę Kwisy stwarza 

zagrożenie kolizji pojazdówz bobrami. Przy budowie i 

modernizacji dróg należy zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 
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J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownie wodne stwarzają barierę migracyjną 

dla gatunku. Pogorszenie stanu zachowania siedlisk 

może spowodować zmiejszenie liczebności bobra. 

J03.01 

J03.02.01 

G05.07 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Degradacja  brzegów w 

korycie rzeki Kwisy w gminie Osiecznica prowadzi  

do niszczenia  schronień  gatunku. 

381.  
1337 Bóbr 

{DE9D20DF-0ED8-4175-B157-

9048519461BD}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji z 

pojazdami, związane z obecnością drogi w 

Świętoszowie przecinającej dolinę Kwisy. Przy 

budowie i modernizacji dróg należy zastosować środki 

minimalizujące śmiertelność gatunku. 

J02.05.05 Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownia wodna w Świętoszowie stwarza 

barierę migracyjną dla gatunku. Może także 

powodować zwiększoną śmiertelność (szczególnie 

migrujących osobników młodocianych) w wyniku 

obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

J03.02.01 

J03.01 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 

pokarmowej bobra. 
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J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne w 

korycie  rzeki Kwisy  przyczyniają się do niszczenia 

aktualnych, stałych schronień bobrów, prowadząc 

jednocześnie do zmniejszenia dostępności bazy 

pokarmowej bobra. 

382.  
1337 Bóbr 

{B2EC90A4-EED0-43FB-B805-

E69B565071C1}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji 

bobra z pojazdami, związane z obecnością drogi w 

Świętoszowie przecinającej dolinę Kwisy. Przy 

budowie i modernizacji dróg należy zachować 

zastosować środki minimalizujące śmiertelność 

gatunku. 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownia wodna w Świętoszowie stwarza 

barierę migracyjną dla gatunku. Może także 

powodować zwiększoną śmiertelność (szczególnie 

migrujących osobników młodocianych) w wyniku 

obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

J03.01 

J03.02.01 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne w 

korycie  rzeki Kwisy przyczyniają się do niszczenia 

aktualnych, stałych schronień bobrów, prowadząc 

jednocześnie do zmniejszenia dostępności bazy 

pokarmowej bobra. 

383.  
1337 Bóbr 

{32151AB2-C2E6-4CA0-99D3-

B76E9F443A01}  
G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ruch samochodowy 

na drodze przecinającej dolinę Kwisy (w sąsiedztwie 

miejscowości Łozy) stwarza zagrożenie kolizji bobra z 

pojazdami. Nieprzystosowanie przejść pod mostami 

(suche przejścia) na rzece Kwisa  może przyczynić się 

do zwiększenia śmiertelności  gatunku. 
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J03.01 

Jazy, zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska, zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownie wodne stwarzają barierę migracyjną 

dla gatunku. Pogorszenie stanu zachowania siedlisk 

może spowodować zmniejszenie liczebności bobra. 

J03.02.01 

J02.05.05 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Prace regulacyjne 

(niszczenie brzegów, wycinka drzew) w obrębie koryta 

rzeki Kwisy w gminie Osiecznica wpływają na stan 

zachowania siedliska, bazy pokarmowej  i mogą 

przyczynić się do spadku liczebności gatunku. 

384.  
1337 Bóbr 

{1AA41936-FF8D-4F30-AC21-

217C3D6084EF}  

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji 

bobra z pojazdami. Przy budowie i modernizacji dróg 

należy zachować zastosować środki minimalizujące 

śmiertelność gatunku. 

G05.07 
Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, 

niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, 

niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Elektrownie wodne stwarzają barierę migracyjną 

dla gatunku. Pogorszenie stanu zachowania siedlisk i 

może spowodować zmniejszenie liczebności bobra. 

J02.03 

J03.01 

J03.02.01 

E03.01 

Pozbywanie sie odpadów z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych - zanieczyszczenia wpływają 

na pogorszenie stanu siedliska i zubożenie bazy 
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pokarmowej bobra. 

J02.03 

Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. Degradacja  brzegów w 

korycie rzeki Kwisy w gminie Osiecznica może 

prowadzić do niszczenia  schronień  gatunku. 

385.  
1337 Bóbr 

{1D43CE05-E422-403E-B925-

9F7919779A87}  

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. 

Wycinka drzew, krzewów może przyczynić się do 

utraty aktualnych, stałych schronień bobrów, 

prowadząc jednocześnie do zmniejszenia dostępności 

bazy pokarmowej. 

G05.11 

Śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Ryzyko kolizji 

bobra z pojazdami, związane z obecnością drogi 

pomiędzy Starą Wsią i Przejęsławiem przecinającej 

Kwisę. Przy budowie i modernizacji dróg należy 

zastosować środki minimalizujące śmiertelność 

gatunku. 

J03.02.01 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy. Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie. Elektrownie wodne 

stwarzają barierę migracyjną dla gatunku. Pogorszenie 

stanu zachowania siedlisk  może spowodować 

zmiejszenie liczebności bobra. Prace regulacyjne 

przyczyniają się do niszczenia aktualnych, stałych 

schronień bobrów, prowadząc jednocześnie do 

zmniejszenia dostępności bazy pokarmowej. 

J02.03 

J02.05.05 

G05.07 

386.  
1337 Bóbr 

{AA1E58D3-F1F3-45C8-9AF3-

1FB9C7553A8B}  

J03.02.01 Niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, 

zmniejszenie migracji / bariery dla migracji. Ryzyko 

kolizji bobra z pojazdami, związane z obecnością drogi 

pomiędzy Kierżnem i Nową Wsią przecinającej 

Kwisę. Niszczenie siedlisk przyczynia się do utraty 

J02.05.05 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

504 

 

aktualnych, stałych schronień bobrów, prowadząc 

jednocześnie do zmniejszenia dostępności bazy 

pokarmowej. 

G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich 

brak. Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych, niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy. Elektrownie wodne i jazy 

stanowią barierę migracyjną dla bobra. Mogą  

powodować zwiększona śmiertelność (szczególnie 

migrujących osobników młodocianych) w wyniku 

obrażeń spowodowanych przez niezabezpieczone 

turbiny wodne. 

J02.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Cele działań ochronnych 

 

L.p. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu 
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1. 
2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 
U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1). 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania płatów siedliska, do stanu co najmniej  

U1 (niezadawalający). 

Konieczne uzupełnienie stanu wiedzy w celu 

potwierdzenia obecności i stanu zachowania 

siedliska, nadanie oceny dla parametrów i 

wskaźników charakteryzujących stan siedliska 

oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń i 

zaplanowanie adekwatnych działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony nie jest możliwa 

do określenia. Na obecnym etapie wiedzy nie można potwierdzić czy 

obserwowane w ostoi napiaskowe murawy szczotlichowe 

wykształciły się na piaskach pochodzenia wydmowego i czy nie 

zostały błędnie zaklasyfikowane jako siedlisko przyrodnicze 2330 

2. 

3130 Brzegi lub osuszane dna 

zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 

U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1). 

Konieczne uzupełnienie stanu wiedzy w celu 

potwierdzenia obecności i stanu zachowania 

siedliska, nadanie oceny dla parametrów i 

wskaźników charakteryzujących stan siedliska 

oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń i 

zaplanowanie adekwatnych działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony nie jest możliwa 

do określenia. Siedlisko występuje efemerycznie a w momencie 

prowadzenia prac poziom wód był na tyle wysoki, że uniemożliwił 

weryfikację większości płatów 
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3. 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1). 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania płatów siedliska, do stanu co najmniej 

U1 (niezadawalający). 

Konieczne uzupełnienie stanu wiedzy w celu 

potwierdzenia obecności i stanu zachowania 

siedliska, nadanie oceny dla parametrów i 

wskaźników charakteryzujących stan siedliska 

oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń i 

zaplanowanie adekwatnych działań ochronnych 

Obniżone oceny wynikają z procesów naturalnych, dlatego płaty z 

ocenami U1 i U2 mogą nigdy nie osiągnąć właściwego stanu 

ochrony 

4. 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

FV 
Zachowanie siedliska we właściwym stanie ochrony 

(FV). 
10 lat 

5. 

4010 Wilgotne wrzosowiska z 

wrzoścem bagiennym Erica 

tetralix 

U1 
Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co 

najmniej U1). 
10 lat 

6. 
6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
U1 

Zachowanie części płatów siedliska w stanie 

niepogorszonym  (co najmniej niezadawalającym 

– U1). 

Poprawa istniejącego niezadawalającego (U1) stanu 

zachowania części płatów siedliska do stanu 

właściwego (FV). 

w ciągu 5 lat od wprowadzenia działań w postaci koszenia 
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7. 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania płatów siedliska, do stanu co najmniej 

U1 (niezadawalający). 

Konieczne uzupełnienie stanu wiedzy w celu 

potwierdzenia obecności i stanu zachowania 

siedliska, nadanie oceny dla parametrów i 

wskaźników charakteryzujących stan siedliska 

oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń i 

zaplanowanie adekwatnych działań ochronnych 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony prawdopodobnie niemożliwe 

ze względu na intensywne rozprzestrzenianie się roślin inwazyjnych 

wzdłuż Kwisy 

8. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

U1 

Zachowanie części płatów siedliska w stanie 

niepogorszonym  (co najmniej niezadawalającym 

– U1). 

Poprawa istniejącego niezadawalającego (U1) 

stanu zachowania części płatów siedliska do stanu 

właściwego (FV). 

 Zachowanie płatów siedliska we właściwym 

stanie ochrony (FV). 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zachowania 

płatów siedliska, do stanu co najmniej U1 

(niezadawalający). 

10 lat 

9. 

7150 Obniżenia na podłożu 

torfowym z roślinnością ze 

związku Rhynchosporion 

XX 
Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska w 

ostoi 
w trakcie obowiązywania PZO 

10. 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

U2 
Utrzymanie istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska. 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony oraz poprawa istniejącego 

złego stanu zachowania prawdopodobnie niemożliwe ze względu na 

obecność silnie inwazyjnego gatunku - niecierpka 

drobnokwiatowego, bez możliwości zaproponowania skutecznych 

działań ochronnych (zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania 

gatunku). Nie jest zasadne podejmowanie działań ochronnych w tym 

zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe jest ich wykonanie 

mogłoby spowodować większe szkody w siedlisku. W ostoi 
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występuje tylko jeden płat siedliska. 

11. 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagenion) 
U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co 

najmniej U1). 
10 lat 

12. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zachowania 

siedliska (w zakresie parametrów struktura i 

funkcje, gatunki obce geograficznie i ekologicznie 

w drzewostanie, martwe drewno) do stanu co 

najmniej U1 (niezadawalający). 

Przebudowa składu gatunkowego niemożliwa w przeciągu 10 lat. W 

przypadku zwiększenia zasobów martwego drewna, płaty z oceną U2 

mają szanse w ciągu 10 lat uzyskać stan U1. 

13. 
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea 

robori-petraeae) 
U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co 

najmniej U1). 

Przebudowa składu gatunkowego niemożliwa w przeciągu 10 lat. W 

przypadku zwiększenia zasobów martwego drewna, płaty z oceną U2 

mają szanse w ciągu 10 lat uzyskać stan U1. 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

U1 
Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co 

najmniej U1). 

Przebudowa składu gatunkowego niemożliwa w przeciągu 10 lat. W 

przypadku zwiększenia zasobów martwego drewna, płaty z oceną U2 

mają szanse w ciągu 10 lat uzyskać stan U1. 

14. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

U1 
Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co 

najmniej U1). 

Przebudowa składu gatunkowego niemożliwa w przeciągu 10 lat. W 

przypadku zwiększenia zasobów martwego drewna, płaty z oceną U2 

mają szanse w ciągu 10 lat uzyskać stan U1. 

15. 
1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 
U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zachowania 

siedlisk gatunku do stanu co najmniej U1 

(niezadawalający). 

10 lat 

16. 
1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 
U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zachowania 

siedlisk gatunku do stanu co najmniej U1 

(niezadawalający). 

10 lat 
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17. 

1134 Różanka  Rhodeus sericeus 

amarus (=Rhodeus amarus) 

1145 Piskorz Misgurnus fossilis 

X 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z 

powodu aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych w zakresie nadania 

gatunkom oceny D – nieistotna. 

- 

18. 1355 Wydra Lutra lutra U1 
Zachowanie siedlisk gatunku w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1). 
10 lat 
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19. 1337 Bóbr  Castor fiber U1 

Zachowanie siedlisk gatunku w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1). 

 

10 lat 

20. 1352 Wilk  Canis lupus U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zachowania 

siedlisk gatunku do stanu co najmniej U1 

(niezadawalający). 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji 

gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 

21. 
1037 Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 
FV 

Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym stanie 

ochrony (FV). 
10 lat 

22. 
1042 Zalotka większa Leucorrhinia 

pectoralis 
U1 

Zachowanie siedlisk gatunku w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1). 
10 lat 
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23. 
1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 
U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zachowania 

siedlisk gatunku do stanu co najmniej U1 

(niezadawalający). 

10 lat 

24. 
1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedlisk gatunku do stanu co najmniej 

U1 (niezadawalający). 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji 

gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 

25. 
1083 Jelonek rogacz Lucanus 

cervus 
U1 

Zachowanie siedlisk gatunku w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1). 
10 lat 

26. 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus, 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis 

dasycneme 

XX 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji 

gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 
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27. 1324 Nocek duży Myotis myotis U1 

Zachowanie siedlisk gatunku w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1). 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji 

gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 
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Moduł C 

6 Ustalenie działań ochronnych 

Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu 

ogólnopolskim gatunku / typu siedliska, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony. 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Działania ochronne 

  

Nr i 

naz

wa 

Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

1. 1

. 

2330 

{0ec52650-

be14-47f2-

a5d0-

30423286fc65} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Obr. Dobre, fragmenty 

dz. ewid. 149/9, 444 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

2. 

2330 

{e7237c9a-

e654-4aaf-

b97f-

3c66239084a6

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. 

uporządkow

anie terenu 

siedliska 

usunięcie gruzu, 

ustawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych na 

temat siedliska 

ob. ŁOZY: 338/2, 
Do 5  roku po 

zatwierdzeniu PZO 
 

Właściciel lub użytkownik działki, 

sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 (tablice) 
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przyrodniczego 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych (raz 

na 5 lat). 

ob. ŁOZY: 338/2, raz na 5 lat 100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności 

siedliska wydm 

na tym obszarze, 

określenia stanu 

zachowania 

siedliska, 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń oraz 

propozycji 

ob. ŁOZY: 338/2, 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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działań 

ochronnych. 

3. 

2330 

{c568fd9b-

17f2-4490-

a5c6-

eaf8d39f030d} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności 

siedliska wydm 

na tym obszarze, 

określenia stanu 

zachowania 

siedliska, 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń oraz 

propozycji 

działań 

ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, obręb 

Ławszowa, fragmenty 

wydz. 13-33-1-01-

131-f, 13-33-1-01-

131-i 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

4. 

2330 

{9e705a52-

f53b-4bc5-

9f9e-

44c7ba4e1464} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. 

uporządkow

anie terenu 

siedliska 

posprzątanie 

odpadków, 

ustawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych na 

temat siedliska 

przyrodniczego 

ob. KLICZKÓW: 

36/27, 

Do 5 roku po 

zatwierdzeniu PZO 
 

Właściciel lub użytkownik działki, 

sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 (tablice) 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych (raz 

na 5 lat). 

ob. KLICZKÓW: 

36/27, 
raz na 5 lat 100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności 

siedliska wydm 

na tym obszarze, 

określenia stanu 

zachowania 

siedliska, 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń oraz 

propozycji 

działań 

ochronnych. 

ob. KLICZKÓW: 

36/27, 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

5. 2330 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{d649b660-

f719-4b27-

b592-

2f56d8386f17} 1. 

uporządkow

anie terenu 

siedliska 

posprzątanie 

odpadków 

ob. OSIECZÓW: 

685/2, 

do 5 roku po 

zatwierdzeniu PZO 
 

Właściciel lub użytkownik działki, 

sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 (tablice) 

ustawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych na 

temat siedliska 

przyrodniczego 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych (raz 

na 5 lat). 

ob. OSIECZÓW: 

685/2, 
raz na 5 lat 100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności 

siedliska wydm 

na tym obszarze, 

określenia stanu 

zachowania 

siedliska, 

ob. OSIECZÓW: 

685/2, 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń oraz 

propozycji 

działań 

ochronnych. 

6. 

2330 

{c1eddbd4-

2298-44b9-

ad1d-

930ba63959f5} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności 

siedliska wydm 

na tym obszarze, 

określenia stanu 

zachowania 

siedliska, 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń oraz 

propozycji 

działań 

ochronnych. 

 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, obręb 

Świętoszów, wydz. 

13-33-2-7-11-n-01 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

7. 

3130 

{8d5b08e0-

9f6f-493d-

9f59-

a54051370d0b

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

ograniczeni

e 

rozprzestrze

niania się 

tawuły 

ograniczenie 

rozprzestrzeniani

a się tawuły 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-10-g, 

stale ? 

Nadleśnictwo Świętoszów, organ 

sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych. 

Kontrola całej 

powierzchni 

siedliska 

oceniająca 

skuteczność 

podejmowanych 

działań (raz na 5 

lat). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-10-g, 

(raz na 5 lat). 100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

8. 

3130 

{f7195843-

00f1-48fb-

a8d8-

427802b5f79b} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

ograniczeni

e 

rozprzestrze

niania się 

tawuły 

ograniczenie 

rozprzestrzeniani

a się tawuły 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-10-a, 

stale 0 zł 

sprawujący nadzór nad Obszarem 

Natura 2000, Nadleśnictwo 

Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych. 

Kontrola całej 

powierzchni 

siedliska 

oceniająca 

skuteczność 

podejmowanych 

działań (raz na 5 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-10-a, 

(raz na 5 lat).  
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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lat). 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9. 

3130 

{5bb1ab59-

7c68-4d33-

b0de-

1b2e74bbd1b9

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb Łozy 363/5 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

10. 

3130 

{abc58151-

71ec-41b3-

ba70-

b86f1a9dcae7} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb Łozy 363/5 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

11. 

3130 

{8f587ed4-

be7d-4a01-

830f-

83770a43f2e1} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obręb Łozy 363/5 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

12. 

3130 

{af22fca4-

a89b-42df-

92c1-

ffe2c0a7b2f5} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb Łozy 343/6 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

13. 

3130 

{861980a8-

37db-4c6c-

8fba-

d99684d94b30

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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} 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb Łozy 34/8 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

14. 

3130 

{f04b8133-

38c7-4bf7-

8194-

d802e958b99a

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obręb Łozy 34/9 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

15. 

3130 

{9facb960-

5c4f-47df-

860e-

0f0931a4cecb} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb Łozy 34/10 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

16. 3130 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{8cb1cd06-

6e78-418a-

ac69-

7de757a7ff63} 

1. 

ustawienie 

tablic 

informacyjn

o-

edukacyjny

ch na temat 

siedliska 

przyrodnicz

ego 

Ustawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych na 

temat siedliska 

przyrodniczego 

ob. KLICZKÓW: 

36/27 

Do 5 roku po 

zatwierdzeniu PZO 
 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych. 

Kontrola całej 

powierzchni 

siedliska 

oceniająca 

skuteczność 

podejmowanych 

działań (raz na 5 

lat). 

ob. KLICZKÓW: 

36/27 
(raz na 5 lat) 100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

17. 3130 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{91bd31d3-

e043-462d-

8906-

75fa64f43c44} 

1. 

ustawienie 

tablic 

informacyjn

o-

edukacyjny

ch na temat 

siedliska 

przyrodnicz

ego 

Ustawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych na 

temat siedliska 

przyrodniczego 

ob. OSIECZÓW: 

685/2, 

do 5 roku po 

zatwierdzeniu PZO 
 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych. 

Kontrola całej 

powierzchni 

siedliska 

oceniająca 

skuteczność 

podejmowanych 

działań (raz na 5 

lat). 

ob. OSIECZÓW: 

685/2, 
(raz na 5 lat) 100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

18. 

3130 

{71893e22-

31cd-4607-

bf64-

6eeed7af4114} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

ograniczeni

e 

rozprzestrze

Ograniczenie 

rozprzestrzeniani

a się tawuły. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

stale 0 zł 

sprawujący nadzór nad 

Obszarem Natura 2000, 

Nadleśnictwo Świętoszów 
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niania się 

tawuły 

07-10-j, 07-10-h, 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych. 

Kontrola całej 

powierzchni 

siedliska 

oceniająca 

skuteczność 

podejmowanych 

działań (raz na 5 

lat). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-10-j, 13-33-2-07-

10-h, 

(raz na 5 lat) 100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

19. 

3150 

{83e0462d-

f793-4778-

9d94-

19474fbd70d4} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

obręb PRZEJĘSŁAW 

fragment dz. ewid. 26 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

20. 

3150 

{51d5fd15-

fbf1-4c02-

99f0-

0c2b5b8e4681

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb Parzyce, 

fragment dz. ewid. 

592/1, obreb 

Zebrzydowa dz. ewid. 

755/1 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

21. 

3150 

{accc3d3d-

f7f4-47b3-

bba6-

eb3236084e48

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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} 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb ŻELISŁAW 

fragment dz. ewid. 

1/4, Nadleśnictwo 

Szprotawa fragment 

wydz. 14-12-1-07-

250A -b-00 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

22. 

3150 {b08e8df

b-be1d-4869-

9ddc-

cbbb3ccdb191} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 

Współpraca 

z 

właściciela

mi działek 

w celu 

ochrony i 

zachowania 

siedliska 

powiadomienie 

właścicieli o 

występowaniu 

siedliska, 

wskazanie 

istniejących 

zagrożeń 

Obręb RUDAWICA, 

fragmenty działek   

ewidencyjnych numer:  

272/8, 310/4, 263/3, 

265/1, 264/3, 314/2, 

313, 280, 270/2, 

260/1, 312, 267, 266, 

259, 269, 268, 262/3, 

530 

do 5 roku po 

zatwierdzeniu PZO 
0 zł 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 9 

lub 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

Obręb RUDAWICA, 

działki   ewidencyjne 

numer:  272/8, 310/4, 

263/3, 265/1, 264/3, 

314/2, 313, 280, 

270/2, 260/1, 312, 

w 9 lub 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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ochronnych. 267, 266, 259, 269, 

268, 262/3, 530 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

23. 

4010 

{c551bf85-

e7cf-4820-

9282-

8ba020b82664

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. 

usuwanie 

trzciny i 

podrostu 

drzew 

usuwanie trzciny 

i podrostu drzew 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

08-385-n, 13-03-1-08-

385-o, 13-03-1-08-

385-p, 

stale  

Właściciel lub posiadacz 

obszaru, Nadleśnictwo 

Bolesławiec, organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych. 

Kontrola 

siedliska 

oceniająca 

skuteczność 

podejmowanych 

działań z zakresu 

przeciwdziałania 

sukcesji wtórnej 

na siedlisku (raz 

na 5 lat). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

08-385-n, 13-03-1-08-

385-o, 13-03-1-08-

385-p 

(raz na 5 lat). 100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

24. 
6410 

{62e3ccab-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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e591-48e3-

8041-

ef8546673cd8} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. ŻELISŁAW: 188, 

218/22, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

25. 
6410 

{5e043a6b-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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eac7-4b91-

9b0e-

ab2d9d7020a6

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. ŻELISŁAW: 

198/1, 194, 190, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

26. 
6410 

{602f4faf-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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dcde-4ad7-

bf4c-

1f0c9b12d4f3} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. PRUSZKÓW: 

180/14, 
stale 

1390  

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

27. 6410 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{5150a529-

38e0-48f0-

abfa-

d8b94a0f5150} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. PRUSZKÓW: 

180/14, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

543 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

28. 

6410 

{22397a76-

688a-493e-

b324-

e4ee97d2137d} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

ob. ŻELISŁAW: 1/4, stale 

1390 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
zl/ha/rok 
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września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

29. 
6410 

{974e6743-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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8359-4bd1-

9260-

2d8d0159fd50} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne:, 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. RUDAWICA: 

168/1, 150/1, 158/2, 

155, 154/1, 161/2, 

163, 162, 160/1, 

164/1, 153/1, 156/6, 

156/1, 159/1, 159/2, 

stale 

1390 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
zl/ha/rok 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

30. 

6410 

{cd71792c-

a99d-41e2-

a5da-

5c22da6faebf} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

ob. OSIECZÓW: 

264/16, 264/6, 
stale 

1390 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
zl/ha/rok 
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wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

31. 

6410 

{b70a758b-

9c50-47ba-

821a-

46c124505b9d

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

ob. NOWA WIEŚ: 

367, 366, 368/1, 365, 

362/2, 392/7, 388, 

386, 387, 356, 364, 

389/2, 369/1, 512, 

513/2, 368/2, 

stale 

1390 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
zl/ha/rok 
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teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

32. 
6410 

{965844af-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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e20c-49f4-

9d6a-

dce4b4f26ebb} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. KIERŻNO: 232/3, 

232/5, 232/2, 232/10, 

232/4, 232/14, 232/13, 

232/12, 505, 501, 500, 

502, 232/11, 

stale 

1390 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
zl/ha/rok 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

33. 

6410 

{4e16e935-

8e1b-4dcc-

a5c6-

872dd82ebd96

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

08-379-i, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki co 2-3 

lata ze względu 

na trudne 

warunki 

wilgotnościowe 

od 1 września do 

31 października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

34. 

6410 

{bc951a14-

5ec0-4535-

b8ca-

870bd954cba9

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działanai 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Ze względu na 

obecność 

siedliska 

czerwończyka 

nieparka 

ob. PARZYCE: 44/1, 

43, 40/2, 39/1, 45, 

47/1, 526, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

działki, na które 

występuje 

siedlisko 

czerwończyka, 

co roku w innym 

miejscu, z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, bez 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; włączenie 

do części 

niewykaszanej 

miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska 

t.j. szczaw 

lancetowaty,- 

niewykoszenie 

40-50% działki. 

Niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. Działania 

dodatkowe: Nie 
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należy zmieniać 

stosunków 

wodnych. W 

trakcie koszenia 

należy zachować 

pasy roślinności 

wzdłuż rowów i 

cieków (2 m 

szerokości). 

Płaty roślinności 

zielnej wzdłuż 

rowów i cieków 

wodnych 

wykaszać nie 

częściej niż raz 

na 6 lat w 

sezonie można 

wykaszać tylko 

jedną stronę 

skarpy), 

zostawiać 

niewielkie 

fragmenty z 

kępami turzyc i 

wysokimi 

trawami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

35. 

6410 

{063e9518-

8358-467f-

83ba-

b584538ec085

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

ob. ZEBRZYDOWA: 

123/2, 122, 121, 

738/2, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

36. 
6410 

{5c7f1ecc-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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16e1-4c01-

bfb6-

4ce22421ceb2} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działanai 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Ze względu na 

obecność 

siedliska 

czerwończyka 

nieparka 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

działki, na które 

występuje 

siedlisko 

czerwończyka, 

co roku w innym 

miejscu, z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ob. ZEBRZYDOWA: 

90/12, ob. 

Nowogrodziec-1: 

204/2, 203, 204/1, 

207, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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ciągu 14 dni od 

skoszenia, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; włączenie 

do części 

niewykaszanej 

miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska 

t.j. szczaw 

lancetowaty,- 

niewykoszenie 

40-50% działki. 

Niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. Działania 

dodatkowe: Nie 

należy zmieniać 

stosunków 

wodnych. W 

trakcie koszenia 

należy zachować 

pasy roślinności 

wzdłuż rowów i 

cieków (2 m 

szerokości). 

Płaty roślinności 

zielnej wzdłuż 

rowów i cieków 
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wodnych 

wykaszać nie 

częściej niż raz 

na 6 lat w 

sezonie można 

wykaszać tylko 

jedną stronę 

skarpy), 

zostawiać 

niewielkie 

fragmenty z 

kępami turzyc i 

wysokimi 

trawami 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

37. 

6410 

{ca9eb06f-

d42b-463c-

9cfd-

c073683d3912

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e:  Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

ob. Nowogrodziec-3: 

7, 6, 5, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

38. 
6410 

{725cf5e1-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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6ab9-4706-

9a8a-

12c3d61b21c8

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e:  Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. RUDAWICA: 

140/13, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

39. 
6410 

{533701f2-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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18df-45e5-

914d-

7656742a8526

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. RUDAWICA: 

fragmenty 175/4, 176, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

40. 
6410 

{12434ecf-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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df67-435b-

a1b0-

85a4ebca3f5f} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania  

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania  

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1 

września do 31 

października z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia. 

Pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki (30-50 % 

działki) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

ob. RUDAWICA: 

fragmenty 175/4, 176, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

41. 

6410 

{167fbea9-

ff1c-46c8-

8065-

dafde74136e6} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działanai 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Ze względu na 

obecność 

siedliska 

czerwończyka 

ob. PRUSZKÓW: 

180/22, 129/1, 130, 

127, 51, 180/4, 128, 

126, 122, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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nieparka 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

działki, na które 

występuje 

siedlisko 

czerwończyka, 

co roku w innym 

miejscu, z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; włączenie 

do części 

niewykaszanej 

miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska 

t.j. szczaw 

lancetowaty,- 

niewykoszenie 

40-50% działki. 

Niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. Działania 
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dodatkowe: Nie 

należy zmieniać 

stosunków 

wodnych. W 

trakcie koszenia 

należy zachować 

pasy roślinności 

wzdłuż rowów i 

cieków (2 m 

szerokości). 

Płaty roślinności 

zielnej wzdłuż 

rowów i cieków 

wodnych 

wykaszać nie 

częściej niż raz 

na 6 lat w 

sezonie można 

wykaszać tylko 

jedną stronę 

skarpy), 

zostawiać 

niewielkie 

fragmenty z 

kępami turzyc i 

wysokimi 

trawami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

42. 

6430 

{9a56905d-

cb45-4877-

a91b-

eecfde58ae69} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb RUDAWICA 

fragment dz.ewid. 

454, 209 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

43. 

6430 

{73976f25-

2246-4fc9-

b27b-

dab22fea59ff} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Kliczków, fragment 

wydz. 13-03-3-02-80-

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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ochrony wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

k 

44. 

6430 

{8b542209-

0442-4a9e-

8588-

99025591f9ec} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

obręb Osieczów 

fragment dz.ewid. 

383/5, 384/6, 385/13, 

385/14, obręb 

Tomisław, fragment 

dz. ewid. 40/14 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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ochronnych. 

45. 

6430 

{e29ecf00-

468e-4da1-

b69d-

5fa7f60c8c40} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb TOMISŁAW dz. 

ew. 40/14 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Bolesławiec fragment 

wydz. 13-03-1-07-339 

-n-00 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

46. 

6430 

{8de16002-

39f5-4623-

b4f9-

6f5c06d63cc0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb 

ZEBRZYDOWA 

fragmenty dz. ewid.  

693/4, 802/1, 857 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

47. 

6430 

{0046a237-

00ef-415f-

a7ab-

6c388cc240c8} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

obręb 

ZEBRZYDOWA 

fragmenty dz. ewid.  

754/1, 755/1 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

48. 

6430 

{f0ac7c1e-

e508-42de-

93df-

b3b111f4a586} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

redukcja 

neofitow na 

brzegach 

Kwisy 

Przy 

wykonywaniu 

prac na brzegach 

Kwisy w miare 

możliwości 

usuwać neofity. 

ob. ZEBRZYDOWA: 

754/1, 986, 164/3, 
stale 1 500 zł zarządcy wód 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

ob. ZEBRZYDOWA: 

754/1, 986, 164/3 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

49. 6430 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{2a3f524a-

8041-4047-

9ad9-

da871e6380a4} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Inwentaryzacja 

płatów siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

wraz z 

określeniem 

stanu zachowania 

oraz 

identyfikacją 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycją 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

obręb TOMISŁAW 

fragment dz. ewid. 

522/708 Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica fragment 

wydz. 13-29-2-522 -c 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

50. 
6510 

{9e7a8ff5-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

580 

 

2930-4ee9-

8aae-

bf4edc342e89} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne.  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Ze względu na 

obecność siedlisk 

czerwończyka 

nieparka 

koszenie działek 

w terminie do 15 

czerwca 

(powyżej 500 m 

n. p. m do 30 

czerwca), drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem 

ściętej biomasy z 

terenu siedliska 

w ciągu 14 dni, a 

w uzasadnionych 

ob. ŻELISŁAW: 1/4, stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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wypadkach 21 

dni od skoszenia 

(siano przed 

usunięciem 

powinno być 

złoże np.: w stogi 

lub zebrane w 

baloty). Koszenie 

na wysokości 5-

10 cm. Nie 

należy kosić 

okrężnie od 

zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. 

Korzystne 

byłoby 

stosowanie 

kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 

10-20% 

powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co 

roku w innym 

miejscu, w tym 

2-3 metrowych 

pasów przy 
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granicy działek z 

drogami, 

rowami, wodami 

i zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. 

W wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania 

kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos 

w terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, 

świnie, konie lub 

inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym 

pokosie od 15 

sierpnia, obsada 

do 1 DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. 

Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe 

(bydło, kozy, 

owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 
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obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania 

wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym 

(całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co 

trzeci rok). Przy 

działkach małych 

do 5,0 ha 

możliwy stały 

wypas 

całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 

15 września. 

Dla wszystkich 

sposobów 

użytkowania. 
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Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. 

Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i 

dosiewania 

nasion traw. 

Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi 

do usuwania 

roślin 

inwazyjnych 

obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 
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marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie 

późniejszym, 

jednak wyłącznie 

w miejscach 

gdzie zostaną 

udokumentowan

e zniszczenia 

darni 

spowodowane 

przez zwierzęta 

lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

51. 
6510 

{efd06f35-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2404-4768-

aec6-

81b173bceccb} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŻELISŁAW: 1/19, stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

52. 
6510 

{edea6483-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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23dd-4cde-

ba32-

70aa73cea383} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŻELISŁAW: 1/4, 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, obręb 

Szprotawa : 14-12-1-

07-258-t,  

stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

53. 
6510 

{3e4afe12-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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ef49-4488-

8918-

16eff76cf107} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŻELISŁAW: 70/1, stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

54. 
6510 

{99d9de64-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

592 

 

045e-45e2-

ad51-

29c40378579e

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. DOBRE NAD 

KWISĄ: 149/7, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

55. 
6510 

{67b50b6f-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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ca8f-463f-

a0a2-

45bbafcb8694} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁOZY: 318, stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

595 

 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

56. 
6510 

{ceb1f939-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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8cc2-4999-

bb68-

1288b2d71a22

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁOZY: 3, 1, 2, stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

57. 
6510 

{097c84f8-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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919b-4448-

af58-

bed638a813c7} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

21/4,  
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

599 

 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

21/4, Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-44-nx, 

Do 3 lat po 

zatwierdzeniu PZO 
1 500 zł 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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58. 

6510 

{7b639ea1-

00dc-400c-

8d33-

8359ad44a6bc} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

197, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

59. 
6510 

{05fc20bf-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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3fe3-4e1d-

b988-

a09fa59962c5} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-97-n, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

61. 

6510 

{7fd8dda1-

98d7-48d8-

8226-

a38f9fd61461} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-4-m (fragment),  

stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

62. 

6510 

{826bcff7-

a032-411c-

a487-

0180c71e933a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. ŁAWSZOWA: 

71/1, 72, 70, 17/624, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

63. 

6510 

{f1b2cbf5-

3e65-45ee-

b275-

4b8f218cf112} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-210-x,  

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

64. 

6510 

{1f57b3c4-

6a4f-43ba-

9d3d-

783047e6f1da} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne lub kośno- 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e:  Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

ob. ŁAWSZOWA: 

228/8, 228/12, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

611 

 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

65. 

6510 

{c7ab1c3f-

10d8-411b-

be89-

78bcafdfc781} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

26, 120/3, 120/2, 

120/5, 120/4, 120/1, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

26, 120/3, 120/2, 

120/5, 120/4, 120/1 

Do 3 lat po 

zatwierdzeniu PZO 
1 500 zł 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

66. 
6510 

{7faf388f-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

615 

 

d490-4bb2-

9189-

9b539ae0a74c} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

25/5, Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

02-46-o (fragment), 

stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

67. 
6510 

{095773c4-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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d6df-4c0b-

923b-

2cb2bacab428} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

35/4, 37/2, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

68. 
6510 

{02ca2b5e-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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aa09-4ed9-

8749-

030aeefdf5c5} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

192, 193, 292/332, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

69. 
6510 

{d6daf32f-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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d8fa-4b8c-

85e9-

aa9d76378f58} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

112/1, 107/2, 112/4, 

111/1, 107/4, 112/3, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

70. 
6510 

{3aee1eff-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1305-45d5-

a0b4-

41875963fbff} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

160, 161, 162, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

71. 
6510 

{6b9c24bb-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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d230-4fde-

a436-

64f944b8f80e} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne lub kośno- 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e:  Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-398-x,  

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

72. 
6510 

{ee4dfa07-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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4777-4dd1-

91d8-

257f6dcc22c9} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-93-h, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

73. 
6510 

{9a644a0f-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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e5c9-4244-

9522-

d715dc555b87

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-398-k,  

stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

74. 
6510 

{fd66b334-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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a9e4-4282-

b924-

77ef5883b497} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-c, 13-03-3-03-

106-f, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

75. 6510 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{98cb346c-

3c56-4e1b-

8fbe-

970a98df88c0} 

1. 

usuwanie 

rdestowcow 

poprzez 

koszenie i 

uzycie 

mazaczy 

herbicydow

ych 

usuwanie 

rdestowców  

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-119-f, 

do roku po 

zatwierdzeniu PZO 
100-500 zł 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-119-f, 

stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

76. 

6510 

{862fbbb4-

e3f4-42f7-

b35e-

2d4c476d4c20

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

ob. OSIECZÓW: 

309/1, 16/2, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

77. 

6510 

{87953966-

f43d-493e-

a0df-

5a1759bad74e} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. OSIECZÓW: 

308/3, 309/2, 309/1, 

20/1, 309/3, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

78. 

6510 

{f190b1fe-

598d-4529-

9446-

1d4644f7ce8c} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. TOMISŁAW: 

40/1, ob. OSIECZÓW: 

282, 280, 283/1, 284, 

281, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

79. 

6510 

{029e0654-

7d0c-4cc2-

b88d-

35812b6e2150

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. TOMISŁAW: 39, 

40/1, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

80. 

6510 

{86e03e5c-

7a52-4056-

89d0-

8c941bc992ab} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. OSIECZÓW: 

271/4, 272/2, 218/1, 

270, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

644 

 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

81. 

6510 

{5f6da3aa-

3896-4d31-

a439-

78bd9f84c327} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. OSIECZÓW: 

265/7, 266/7, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

647 

 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

82. 

6510 

{84aa8fff-

e649-4534-

8fef-

e21768002f4f} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. OSIECZÓW: 

380/6, 379/5, 380/1, 

380/5, 382/2, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

83. 

6510 

{fcef786b-

c5e3-4e87-

b996-

a92e988b5433

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

ob. TOMISŁAW: 

40/13, 98, ob. 

OSIECZÓW: 384/5, 

383/4, 385/12, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

84. 

6510 

{6625208c-

f094-4ff8-

a617-

0efafc6c3214} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne,kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

ob. NOWA WIEŚ: 

451, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Ze względu na 

obecność siedlisk 

czerwończyka 

nieparka 

koszenie działek 

w terminie do 15 

czerwca 

(powyżej 500 m 

n. p. m do 30 

czerwca), drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem 

ściętej biomasy z 

terenu siedliska 

w ciągu 14 dni, a 

w uzasadnionych 

wypadkach 21 

dni od skoszenia 

(siano przed 

usunięciem 

powinno być 

złoże np.: w stogi 

lub zebrane w 

baloty). Koszenie 

na wysokości 5-

10 cm. Nie 

należy kosić 

okrężnie od 
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zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. 

Korzystne 

byłoby 

stosowanie 

kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 

10-20% 

powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co 

roku w innym 

miejscu, w tym 

2-3 metrowych 

pasów przy 

granicy działek z 

drogami, 

rowami, wodami 

i zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. 

W wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania 

kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos 
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w terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, 

świnie, konie lub 

inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym 

pokosie od 15 

sierpnia, obsada 

do 1 DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. 

Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe 

(bydło, kozy, 

owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania 

wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym 

(całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co 

trzeci rok). Przy 
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działkach małych 

do 5,0 ha 

możliwy stały 

wypas 

całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 

15 września. 

Dla wszystkich 

sposobów 

użytkowania. 

Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. 

Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i 

dosiewania 

nasion traw. 

Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 
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herbicydowymi 

do usuwania 

roślin 

inwazyjnych 

obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 

marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie 

późniejszym, 

jednak wyłącznie 

w miejscach 

gdzie zostaną 

udokumentowan

e zniszczenia 

darni 

spowodowane 

przez zwierzęta 

lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

85. 

6510 

{6481a606-

d98a-4452-

adb4-

4900befe6608} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

ob. KIERŻNO: 182/1, stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

86. 
6510 

{dde3c417-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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da8d-4b1f-

be02-

e6e347f6182f} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. KIERŻNO: 208, stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

87. 
6510 

{d9e6ebda-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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8254-4a6d-

a4d4-

32e741d88167

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. KIERŻNO: 338, 

328, 325, 326, 414, 

400/2, 331/5, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

662 

 

miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

88. 
6510 

{57405c4a-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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c1ce-4eb6-

8b35-

0adbfee244fb} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ZEBRZYDOWA: 

714/5, 715/8, 715/2, 

865/3, 802/1, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

89. 
6510 

{91d50447-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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b351-4014-

8351-

dd902203622e

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ZEBRZYDOWA: 

700/4, 700/1, 807, 

857, 802/1, 699/2, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

90. 
6510 

{a81082a6-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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20da-4c93-

bc32-

90a666110ef6} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ZEBRZYDOWA: 

802/1, ob. PARZYCE: 

522/2, 17/1, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

91. 
6510 

{35096a35-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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21d7-4159-

bc22-

09e05822bb3f} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ZEBRZYDOWA: 

694/1, 481/6, 479, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

92. 
6510 

{d7960d8b-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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f9ec-410e-

8bb4-

bf878eb18a0c} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ZEBRZYDOWA: 

488/2, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

93. 
6510 

{6e3de823-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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db53-4e66-

b339-

094366c23b35

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PARZYCE: 34/1, 

32, 522/2, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

94. 
6510 

{5d53dab1-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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3b5a-4b9f-

8669-

920abc17c711} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ZEBRZYDOWA: 

496/4, 855, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

95. 
6510 

{796a1a58-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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71ce-4790-

a893-

4cf391c2eb6b} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PARZYCE: 224, 

592/3, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

96. 
6510 

{4ec651a6-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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f81d-4ed3-

aa08-

73fc0f667c94} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. Nowogrodziec-3: 

11, 8, 10, ob. 

Nowogrodziec-1: 206, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

97. 
6510 

{3af00084-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2eb6-44f3-

bdf3-

41514ae7da62} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno- 

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. Nowogrodziec-1: 

218, 219, 216, 217, 

205, Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski obręb 

Lwówek Sląski: 13-

15-1-02-370-l, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

98. 
6510 

{59b684f7-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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64b2-4e81-

bf92-

e77aab5f3547} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. Nowogrodziec-3: 

199/1, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

99. 
6510 

{62f64072-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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18a1-4818-

8a44-

26c211bc4e36} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁOZY: 183/1, 

179/1, 166/1, 425, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

100. 
6510 

{174d7927-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

687 

 

5f36-4bb7-

af55-

0ca5a2761023} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.. 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e:  Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁOZY: 155/6, 

155/4, 155/2, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

101. 
6510 

{b9170cbb-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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86f5-4395-

8a43-

8a0e560fed94} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŻELISŁAW: 

218/16, 198/1, 194, 

190, 199/3, 199/5, 

199/1, 

stale 

1390 

zl/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

102. 
6510 

{22d64fa7-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

691 

 

87ef-4587-

9932-

0bea3d50423d

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁAWSZOWA: 

250/683, 207/1, 209, 

410/7, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

103. 
6510 

{4d13df38-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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3337-48b6-

88be-

1f75c2c2f0a4} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁAWSZOWA: 

177/1, 410/7, 179/1, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

104. 
6510 

{4e40c195-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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baef-4be0-

9fb7-

e58325755a6d

} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe. 

Działania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁAWSZOWA: 

141, 150, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

105. 
6510 

{1fb8d4d0-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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c483-422c-

9158-

8d6775e1ce46} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. 

PRZEJĘSŁAW

: 12, 25/5, 11, 

25/4, 

stale 
1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

106. 
6510 

{53bba693-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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8161-4ee0-

b93f-

74d8b7347f5c} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. ŁAWSZOWA: 

175, 152/3, 152/2, 
stale 

1390 

zl/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

107. 
6510 

{b74a4010-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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f931-4efb-

8261-

1ed5cfdb3ae9} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-268-o, 13-33-1-05-

268-n (fragment), 

stale 

1390 

zł/ha/rok 

 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

108. 
6510 

{177cd48d-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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ae75-483b-

a1cf-

f68c4fc0dd8e} 

1. 

Ekstensywn

e 

użytkowani

e kośne lub 

kośno- 

pastwiskow

e 

Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe.Dzi

ałania 

fakultatywne:  

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowisko

wego w ramach 

obowiązującego 

PROW. 

Uszczegółowieni

e: Wykoszenie 

działki od 1-30 

czerwca, drugi 

pokos od 1-30 

września z 

usunięciem 

biomasy poza 

teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

łąki 

(niewykoszenie 

5-20%) co roku 

w innym 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

146, 
stale 

1390 

zł/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 
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miejscu, zakaz 

koszenia od 

zewnątrz do 

środka, koszenie 

na wysokości 5-

15 cm; 

niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin, wypas po 

pierwszym 

pokosie nie 

wcześniej niż po 

15 lipca, obsada 

do 1 DJP/ha, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha (2,5t /ha) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 

6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

109. 

7150 

{a2fe3d06-

3f46-4a40-

bbd8-

8547b03fab69} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1. 

uzupełnieni

e stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy w 

celu 

potwierdzenia 

obecności i stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji 

działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Bolesławiec 13-03-1-

379-ax, 13-03-1-379-

bx, fragment 13-03-1-

379-s, fragment 13-

03-1-379-x-01, 13-03-

1-379-z, 13-03-1-385-

g, 13-03-1-385-h 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO 

1 500 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

110. 

9110 

{e55a9987-

a023-4327-

ab10-

4c58138d3582

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-268-p, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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(gatunki 

charakterystyczn

e dla kwaśnych 

buczyn). 

Zapewnianie  

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 
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pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

111. 9110 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-330-w 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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(gatunki 

charakterystyczn

e dla kwaśnych 

buczyn). 

Zapewnianie  

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 
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pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

111. 

9170 

{b8d695b8-

9f2e-4760-

9481-

e8b552788f53 

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Każdorazowo 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych 

na siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z 

drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie 

oraz 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-2-j, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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ekologicznie. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

112. 

9170 

{31615c0a-

3fc9-4598-

a6d3-

00c9080e5cdc} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Każdorazowo 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych 

na siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z 

drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie 

oraz 

ekologicznie. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-210-l, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 
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lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 
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W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

113. 

9170 

{a99bd98d-

40af-420c-

84bc-

15194972dc6d

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

292/332, 190/2, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-292-j, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

114. 

9170 

{a98f5924-

6efa-491a-

9aa0-

7d68aa2c2255} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-254-h, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

115. 

9170 

{4866de6b-

eee9-45ca-

ac14-

5682a5af0259} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-296-p, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Każdorazowo 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych 

na siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z 

drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie 

oraz 

ekologicznie. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

116. 

9170 

{4876e09a-

2aee-46fe-

87e9-

e150cc46d278} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-296-dx, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 
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drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

117. 

9170 

{c0f37a4c-

e641-4f33-

b82e-

38748b248f30} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-321-h, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 
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drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

118. 

9170 

{f9731617-

dd56-4046-

aa9a-

d0c915e2279e} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-330-o, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

724 

 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

119. 
9170 

{2515e75e-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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344a-4afe-

af3d-

1393a42031dd

} 

1.  

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

07-339-i, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Boelesławiec 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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120. 

9170 

{9d0305ce-

15ab-4716-

9ed4-

1b862cae9d23} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

08-357-y, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

121. 
9170 

{2f3b913a-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

729 

 

5074-47b8-

b340-

65c3963ca4ac} 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). W 

planowanej rębni 

eliminować 

gatunki obce 

geograficznie i 

siedliskowo. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-30-n, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

122. 

9170 

{aac0f643-

e9c6-40b3-

a3a7-

d9ac166a1348} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

02-56-a, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

123. 

9170 

{9af83dcc-

6e56-4bd6-

adf3-

1f3208013c6d} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

02-56-f, 13-03-3-02-

56-g, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

124. 

9170 

{37064ea6-

a8fc-4545-

8c08-

946a4bf5c4e4} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

02-56-f, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

125. 

9170 

{49af218a-

18a4-42f0-

b3f2-

8d8377feb791} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

02-67-a, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

126. 

9170{5f9ade80

-874d-4e4d-

9b7f-

ae45cf4ccd84 } 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-h, 

 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

741 

 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

127. 

9170 

{71b2176c-

3bce-4ea0-

b3b5-

1ee6705a930a 

} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-m,  

 

 

 

 

 

 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

128. 

9170{f52280a5

-c1e2-4784-

af03-

04b190c75b09 

} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec 

obręb Kliczków: 

13-03-3-03-106-

m,  

 

 

 

 

 

 

 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 
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rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 
100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

129. 

9170{9e9e700f

-33dd-4b9b-

827d-

fe05d2a82f4d } 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec 

obręb 

Kliczków: 13-

03-3-03-106-

p,  

 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 
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naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 

roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych 
100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

130. 9170{a07c49de Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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-4ddd-4742-

904a-

32b9fd6fe1c1 } 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne 

dla grądów). Nadleśnictwo 

Bolesławiec 

obręb 

Kliczków: 13-

03-3-03-106-y,  

 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów martwego 

drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku i 

stanu sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowyc

h i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych

) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 
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- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 

roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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131. 

9170{250643b

0-9f21-4064-

809b-

744a50b459c4 

} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-03-

119-b, 

 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 
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złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

132. 9170{5ba26b0 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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a-4b88-482a-

a7b8-

53847d759512 

} 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne 

dla grądów). 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-

03-119-c, 13-03-3-03-119-

b, 

 

 

stale 0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego drewna, 

z dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 
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martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

nadleśnictwo Bolesławiec 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

133. 9170{ee683d5 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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9-403e-4ccc-

9d8c-

d3b10bfd4ded 

} 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne 

dla grądów). 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-

03-119-b, 

 

stale 0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego drewna, 

z dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

755 

 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

134. 9170{706d178 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2-7132-4b89-

a805-

8fa013f0102f } 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

grądów). 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-03-

119-h 

 

 

 

stale 
0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

wych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 
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pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażające 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

135. 

9170 

{9f922178-

59db-4181-

8efd-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  
W ramach 

planowanej 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-03-
 

stale 
0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 
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18fca3def6db} gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

wych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

120-d, 
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poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażające 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

136. 

9170 

{6cfe797f-

18fd-4137-

953b-

294a23849e0e} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-

03-92-m, 13-03-3-03-92-o, 

13-03-3-03-92-l (fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 
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drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

137. 

9170 

{edd285b9-

a0f1-402a-

9c84-

bb7d805bca18

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystycz

ne dla grądów). 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-03-

93-b, 

 

stale 0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

  

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we 

fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych w 6 

i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

139. 

9170 

{47f74516-

680f-4b8e-

b9de-

241c16038823

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych, 

Usuwać z 

drzewostanu 

dąb czerwony. 

Nadleśnictwo Węgliniec 

obręb Osiecznica: 13-29-

2-08-398-b, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 
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pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

wych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać 
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do naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażające 

trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

768 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

140. 

9170 

{69b06983-

b14c-49a7-

af5a-

5abaf7a8063e} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-398-h, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 
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- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

141. 
9170 

{d96632ef-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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12bf-45bc-

96e5-

f76befbd44aa} 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 
Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-427-a, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 
- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

142. 

9170 

{65257346-

00d5-4aab-

983b-

d462066d5609

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowa 

eliminacja 

gatunków obcych 

geograficznie. 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-427-bx, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 
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przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

143. 

9170 

{560a848b-

22d4-4164-

8baf-

d1c91c059a95} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-427-d, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 
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usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

144. 9170 Nr Działania związane z ochroną czynną 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

775 

 

{09a963f8-

7816-474d-

9a06-

15aa6f43c8b5} 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 
Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

08-427-z, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 
- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

145. 

9170 

{197d2ee2-

13ff-4c04-

a158-

629a09511b2c} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowa 

eliminacja robinii 

akacjowej. 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

09-500-b,  

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 
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gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 
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pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

146. 

9170 

{1f9d0944-

6b95-4b0d-

858c-

a7978535c974

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-

09-500-g, 13-29-2-09-

500-l, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec 
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wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 
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W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

147. 

9170 

{330bcec6-

3ea1-4cc1-

8702-

073ba69441f8} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Każdorazowo 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych 

na siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-113-a (fragment), 

13-33-1-01-113-d 

(fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie 

oraz 

ekologicznie. 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 
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rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

148. 

9170 

{d93f9448-

7622-404e-

bb34-

8804f7dba5b9} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

wych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-01-

169-f, 13-33-1-01-169-g 

(fragment), 

 

stale 0 zł nadleśnictwo Świętoszów 
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drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażające 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

 

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 
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przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

149. 

9170 

{4fed04bc-

ea89-4dd4-

919e-

8d03531848d7

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Dążenie do 

eliminacji 

gatunków 

iglastych. 
Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-

1-01-210-n, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 
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odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

150. 
9170 

{25190504-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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5168-4f23-

a939-

ed607f426ee1 

} 

1  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, obręb 

Ławszowa 13-33-1-

01-97-c 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

151. 9170 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{21eb0a89-

5df0-46db-

8063-

e0454b3c3418

} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-97-i, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 
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złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

152. 9170 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{50b84291-

6f2b-430b-

afdf-

7878de104c23

} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-97-k, 13-33-1-01-

97-g, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 
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złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

153. 9170 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{28ac145f-

0779-4399-

9e11-

893d3c7cd76a} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-268-d, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 
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złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

154. 9170 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{4980a11d-

2436-4fa3-

b4d1-

1187d5e80bcd} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-268-s, 13-33-1-05-

268-w, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 
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złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

155. 9170 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{80e2c0d1-

a85b-435d-

81d8-

d5d4a8dc9e85} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

stopniowa 

eliminacja 

gatunków 

iglastych 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-300-y, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

156. 
9170 

{c7b57162-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2ddb-45df-

8fad-

2218e8fca689} 

1. 

przyjęcie 

przyrodnicz

ego typu 

lasu jako 

typ 

drzewostan

u, 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 
Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-300-bx, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Stopniowa 

eliminacja 

gatunków 

iglastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

157. 

9170 

{10984b38-

df0a-4b88-

a488-

94920ff010a3} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-05-

300-cx 

 

 

 

stale 

 

0 zł nadleśnictwo Świętoszów 
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wych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażające 

trwałości 

lasu), z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 
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zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

158. 

9170 

{37d83ec0-

31bb-40c7-

a7ce-

2029354a9485

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-300-w, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

159. 

9170 

{c46f023a-

f23e-4f9c-

b22f-

e89b7b681358

} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-301-m, 13-33-1-

05-301-h, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

160. 

9170 

{cf8364d1-

a19f-49e6-

9f5f-

be579a59ee4b} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-05-

301-n, 

 

stale 0 zł nadleśnictwo Świętoszów 
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przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

wych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

   

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 
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usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażające 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

161. 

9170 

{6338fd3d-

e85a-4f14-

84d4-

c5bf23b6ee74} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowa 

eliminacja z 

drzewostanu 

gatunków obcych 

geograficznie, 

preferowanie w 

gospodarce 

leśnej gatunków 

lisciastych 

właściwych 

siedliskowo. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-4-s, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

811 

 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

162. 

9170 

{03ece306-

408a-4457-

89c7-

a5dc4f906278} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowa 

eliminacja z 

drzewostanu 

gatunków obcych 

geograficznie, 

preferowanie w 

gospodarce 

leśnej gatunków 

liściastych 

właściwych 

siedliskowo. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-141-m, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 
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kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 
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próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

163. 

9170 

{d59d097e-

77de-4478-

a68b-

fa708bd34c59} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-267-k, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarow

ych i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogeniczny

ch) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

815 

 

lub mienia 

ludzkiego. 

Stopniowa 

eliminacja sosny 

z drzewostanu, 

preferowanie w 

gospodarce 

leśnej gatunków 

liściastych 

właściwych 

siedliskowo. 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczn

e dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

164. 

9170 

{c70aa7c4-

2671-4b18-

a5c1-

fd2df80e6d75} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystycz

ne dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-09-

267-m, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożaro

wych i 

zagrożeń 
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wynikających z 

wpływów 

antropogeniczn

ych) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

165. 

9170 

{84efbdcc-

2666-4f10-

928f-

74d76a34ff7d} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowa 

eliminacja sosny 

z drzewostanu. W 

ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne 

dla grądów). 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-267-rx, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

166. 

9170 

{4726ced3-

4b20-4538-

8c1d-

1273fbf48550} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowa 

eliminacja z 

drzewostanu dębu 

czerwonego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-270-a, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 
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(gatunki 

charakterystyczne 

dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 
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pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  
1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

167. 

9170 

{ce71856f-

5475-4adb-

8227-

1f2d92f68148} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1.  

W ramach 

planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim dla 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-270-f, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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typu siedliska 

przyrodniczego 

składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne 

dla grądów). 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowaniem 

do konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku 

i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowy

ch i zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznyc

h) poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 
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naturalnego 

rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające 

trwałości lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

168. 

9170 

{955b0ebc-

205f-4224-

9861-

5c2f4e27b657} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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  1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-270-h, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne dla 

grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 

9 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

169. 

9170 

{c9786464-

237c-4ae2-

a8cb-

adc704782dfb} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających 

z wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-293-g,  

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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- nie usuwanie 

wywrotów i złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyczne dla 

grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

170.  
Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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9170 

{879ebd67-

950b-47c6-

9abb-

afc07a89ad13 } 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej odnowienia 

drzewostanu kształtować 

zgodnie z odpowiednim dla 

typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki 

charakterystyczne dla grądów). 

ob. 

ZEBRZYDOWA: 

736/1, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

obręb Lwówek 

Sląski: 13-15-1-02-

370-p, 13-15-1-02-

370-r, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

171. 

9170 

{9c445b17-

749c-44df-

85f2-

1ed9418038d0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-

2-09-500-r, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Węgliniec - nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej odnowienia 

drzewostanu kształtować 

zgodnie z odpowiednim dla 

typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki 

charakterystyczne dla grądów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100 – 500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

172. 

9170 {f1af2fbf-

bbe0-4f04-

846d-

9f7d301ca364} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-296-cx, 13-

03-1-07-296-y, 13-

03-1-07-296-ax, 

13-03-1-07-296-bx, 

13-03-1-07-296-z, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla grądów). 

Stopniowe usuwanie z 

drzewostanu gatunków 

obcych geograficznie. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

173. 

9190 

{578e7e8d-

5df5-43fe-

9369-

21a1eefe7180} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowe usuwanie z 

drzewostanu gatunków 

obcych geograficznie. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-206A-d, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

834 

 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

174. 

9190 

{eb2c30e2-

725c-49f5-

b2dc-

e9b01953865e} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-296-lx, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

175. 

9190 

{18b488f4-

b6f3-4c25-

b42f-

8f0f77c6dcc7} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-296-fx, 

stale 0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 
- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 
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pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

176. 

9190 

{04bc3303-

2200-453f-

b7ec-

a9b2807da2ff} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-308-cx, 13-

03-1-07-308-gx 

(fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

177. 

9190 

{43146124-

c9c1-4e4d-

bf31-

81e3398808c5} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-330-p,  

stale 0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 
- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 
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pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

z drzewostanu gatunki 

obce siedliskowo. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

178. 9190 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{f1351e65-

dace-42df-

884b-

542d4dac4a45} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-339-t, ob. 

KIERŻNO: 10/1, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

179. 

9190 

{06354878-

8e25-4fba-

a5ac-

33f67a2e4a30} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-08-357-a, ob. 

KIERŻNO: 10/1, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

180. 

9190 

{13337ca4-

3e8b-48af-

8441-

695ed4017946} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-08-357-dx 

(fragment), ob. 

KIERŻNO: 209/5, 

417, 210/5, 

357/588, 209/6, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

181. 

9190 

{01a7e2ca-

65ee-4974-

8870-

fed7d60d8b32} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-08-387-h 

(fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 
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- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

z drzewostanu gatunki 

obce siedliskowo. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

182. 
9190 

{bf83453f-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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4e61-47b7-

8348-

d10d98177222} 

1. 
pozostawiać 

martwe drewno 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-38-b, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

183. 

9190 

{beda25f0-

fc78-4442-

9356-

6c09fc264c22} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

z drzewostanu gatunki 

obce  siedliskowo. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-7-k, 13-03-3-01-

7-l (fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

184. 
9190 

{34ac6de9-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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eb03-4ea3-

95c1-

89b5c7378256} 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Stopniowe usuwanie z 

drzewostanu gatunków 

obcych geograficznie. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-a, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 
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W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

185. 

9190 

{0470e74f-

0ddf-4ec3-

8029-

a82318c0bbe0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków 

obcych 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-

1- 01-169-j, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

z drzewostanu gatunki 

obce geograficznie i 

siedliskowo 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

186. 

9190 

{d6cb1a50-

e44d-4fa3-

8546-

51839decbaed} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-07-1-k, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  
Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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187. 

9190 

{a1bd52b9-

de10-46b1-

bfbe-

15490224abde} 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

z drzewostanu gatunki 

obce siedliskowo. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-07-3-k, 13-33-2-

07-3-i (fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

188. 

9190 

{b5cfa3af-

295d-4d55-

a517-

9fbea0307a94} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-07-4-g, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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z drzewostanu gatunki 

obce siedliskowo. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

189. 
9190 

{d91ca383-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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c296-485e-

99ca-

c85b94a9b205} 

1. 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-07-7-b, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

190. 

9190 

{02f1105f-

d9a3-4be8-

8f7a-

67762d60fa8d} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

przyjęcie 

przyrodniczeg

o typu lasu 

jako typ 

drzewostanu, 

pozostawiać 

martwe 

drewno 

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne 

dla dąbrów). 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać 

z drzewostanu gatunki 

obce geograficznie i 

siedliskowo- stopniowa 

przebudowa drzewostanu - 

usuwanie sosny. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

ob. TOMISŁAW: 2, 

Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 

fragment 13-29-2-

09-522-b 

(fragment) 

Wycięcie starych 

dębów w ilości 

niezapewniającej 

ciągłości siedliska 

gatunku., 13-29-2-

09-522-d 

(fragment), 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Węgliniec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

191. 

91E0 

{b057079c-

bc9e-4a80-

92a6-

51c06c587940} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

ob. TRZEBÓW: 

164, 198, 33/1, 205, 

 

 

 

 

stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  
1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

192. 
91E0 

{6882be4d-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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5f20-4667-

9187-

0a8d20c029b5} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. TRZEBÓW: 

164, 198, 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, obręb 

Szprotawa : 14-12-

1-07-276-l, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Szprotawa, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

193. 
91E0 

{47f61584-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1277-4edc-

b5de-

ef785bab4dba} 

1  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego . 

ob. RUDAWICA: 

357/4, 518, 
stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

194. 

91E0 

{88a9f66c-

954a-4609-

9843-

0b931fd0b46f} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

W ramach planowanej 

gospodarki leśnej odnowienia 

drzewostanu kształtować 

zgodnie z odpowiednim dla 

typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki 

charakterystyczne dla łęgów). 

ob. RUDAWICA: 

510, 181/1, 190, 

186, Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-07-1-p, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

195. 

91E0 

{12d99d01-

0e9a-4aa1-

b3cd-

9fa3245143b7} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. 

ob. ŻELISŁAW: 

1/4, 1/9, 1/15, 

1/8, ob. 

TRZEBÓW: 

198, 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

obręb 

Szprotawa : 14-

12-1-07-250A-f, 

14-12-1-07-

250A-g, 14-12-

1-07-250A-d, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Szprotawa, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

196. 

91E0 

{aa565625-

9e55-4814-

acd1-

1ca1c4b513d8} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. 

ob. ŻELISŁAW: 

158/11, 158/6, 

158/4, 268, ob. 

TRZEBÓW: 

198, 163/4, 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

obręb 

Szprotawa : 14-

12-1-07-268-t, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Szprotawa, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

197. 
91E0 

{1d8b6946-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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0d68-46f9-

9fac-

dc6d5bed2e6f} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. TRZEBÓW: 

198, 33/1, ob. 

RUDAWICA: 

519, 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

obręb 

Szprotawa : 14-

12-1-07-269-j, 

14-12-1-07-269-

h, 14-12-1-07-

269-l, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Szprotawa, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

198. 
91E0 

{f21b71e5-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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8f10-4293-

812b-

838485f950bc} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. 

RUDAWICA: 

454, 250, 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

obręb 

Szprotawa : 14-

12-1-07-284-c, 

14-12-1-07-284-

b, 14-12-1-07-

284-d, 14-12-1-

07-284-a, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Szprotawa, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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terminów inne 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

199. 

91E0 

{3200f9c6-

4ad5-4e5f-

b582-

4c4c3a640f43} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

ob. 

RUDAWICA: 

14/6, 2, 454, 

209, 14/5, ob. 

DOBRE NAD 

KWISĄ: 149/7, 

1021, 163/1, 

1020, 1022, 

1023, 91/1, 

1024, 

 

stale 
0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

200. 
91E0 

{8cd66e5b-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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891e-45f4-

8f14-

35ecad347716} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

ob. 

RUDAWICA: 

2, 1, 72/35, 

14/6, 

Nadleśnictwo 

Żagań, obręb 

Żagań: 14-19-2-

07-252-a, ob. 

DOBRE NAD 

KWISĄ: 1021, 

149/7, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Żagań, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

201. 
91E0 

{06b79e37-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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d5dd-4d15-

ba56-

07850c2097a6} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. 

ŚWIĘTOSZÓW: 

597, 

Nadleśnictwo 

Żagań, obręb 

Żagań: 14-19-2-

08-252-cx, 14-19-

2-08-252-bx, 14-

19-2-08-304-j, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-

33-2-07-18-p 

(fragment), 13-

33-2-07-18-i, 13-

33-2-07-44-k 

(fragment), 13-

33-2-07-44-g 

(fragment), 13-

33-2-07-44-n 

(fragment), 13-

33-2-07-44-d 

(fragment), ob. 

ŁOZY: 360/4, 

380/15, 380/14, 

380/12, 344/1, 

380/25, 364/14, 

380/10, 481, 485, 

ob. DOBRE NAD 

KWISĄ: 149/10, 

1021, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Żagań,  

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, Starostwo 

Powiatowe w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

879 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

202. 

91E0 

{849a46e6-

ae71-453c-

9cad-

fb7b28025912} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

ob. 

ŚWIĘTOSZÓW: 

597, 44/497, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-

33-2-07-44-jx 

(fragment), 13-

33-2-09-267-a, 

(fragment) 13-33-

2-07-44-mx, 13-

33-2-07-44-fx, 

13-33-2-07-44-w 

(fragment), 13-

33-2-07-44-gx, 

(fragment) 13-33-

2-09-267-i 

(fragment), 13-

33-2-07-44-nx 

(fragment), 13-

33-2-07-44-px 

(fragment), 13-

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

33-2-07-44-ox 

(fragment), 13-

33-2-07-44-s 

(fragment), 13-

33-2-09-267-k 

(fragment), 13-

33-2-07-44-ix, 

(fragment) 13-33-

2-09-267-j 

(fragment) 

  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony       

203. 

91E0 

{707a6b99-

eaa0-4cdd-

ad06-

8c5e412a5039} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. 

ŚWIĘTOSZÓW: 

76, 

stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  
Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

883 

 

204. 

91E0 

{704b35af-

d643-484c-

847c-

71f6d38915

cd} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

76, Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-270-c 

(fragment), 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

205. 
91E0 

{b8012ac1-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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b027-43ee-

b630-

451061b045

c4} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

188/1, 
stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

206. 
91E0 

{43368263-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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7962-4669-

9861-

cc3e11b505

df} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-281-a (fragment), 

13-33-2-09-285-a 

(fragment), 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

207. 

91E0 

{e8d95a0c-

c0e5-489f-

b1af-

d535bad905

75} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z 

wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-141-j (fragment), 

13-33-2-09-293-a 

(fragment), 13-33-2-

09-141-m, 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

208. 
91E0 

{57c0c226-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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3575-44b2-

9253-

14ab40b829

d1} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

577, Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-297-l (fragment), 

13-33-2-09-141-m 

(fragment), 13-33-2-

09-141-r (fragment), 

13-33-2-09-297-a 

(fragment), 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  
Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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209. 

91E0 

{ea3f618e-

d86a-4544-

991b-

99ef28d4c6

94} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-146-c 

(fragment), 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

893 

 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

210. 
91E0 

{f02420e3-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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0f18-4fb6-

8ae4-

83a643be84

d8} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. 

ŚWIĘTOSZÓW: 

141/541, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-300-j 

(fragment), 13-33-

2-09-146-j 

(fragment), 13-33-

2-09-146-k 

(fragment), 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

211. 
91E0 

{c2896466-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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fcf2-4e2d-

aa6b-

3496cfc272

2d} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. 

ŚWIĘTOSZÓW: 

20/2, 5, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-

1-01-97-a, 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-2-i, 13-03-3-01-

2-d (fragment), 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

212. 
91E0 

{a8e4cabc-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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44ef-4566-

8b6f-

0ac52792e0

5c} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-4-p, 

 

stale 
0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

213. 
91E0 

{cea20ce6-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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605a-46ba-

921d-

5aa0a9ab15

80} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-7-n (fragment), 

13-03-3-01-7-p, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

214. 
91E0 

{7c55869c-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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e4d5-4fde-

be6b-

5b8d72e370

b5} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych 

i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-

01-7-y (fragment), ob. 

ŁAWSZOWA: 17/1, 7/606, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

215. 

 

91E0 

{87ad9a6c-

ff1f-42ee-

bc61-

aa88768595

92} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

obręb Kliczków: 13-03-3-

01-12-m (fragment), ob. 

ŁAWSZOWA: 17/1, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

216. 

91E0 

{555de191-

b75e-4bd2-

ac27-

b2d7f1a5e8

25} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać gatunki 

obce siedliskowo. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1- 01-

189-b, 13-33-1-01-189-j 

(fragment), 13-33-1-01-

169-h (fragment), 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-01-

12-t (fragment), 13-03-3-

01-12-ax (fragment), 13-

03-3-01-17-n (fragment), 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec 
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stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

217. 

91E0 

{16d1315b-

20b0-479f-

b6d0-

cccfaa7ebf7

f } 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

ob. ŁAWSZOWA: 410/7, 

 

 

 

 

 

 

 

stale 

0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
1  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

218. 
91E0 

{c14750dc-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1215-40de-

8ca5-

3b57ce91fc

52 } 

1  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ŁAWSZOWA: 410/7 stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

219. 
91E0 

{3bd5d280-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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0ddb-45c1-

80e5-

f33e79e669e

5} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia 

lub mienia ludzkiego. 

ob. PRZEJĘSŁAW: 26, 

19/2, Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-02-46-

m (fragment), 13-03-3-02-

46-o (fragment), 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu 

z siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

220 

91E0 

{153f1058-

5786-4210-

af36-

1ab27345ed

92 } 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: ob. PRZEJĘSŁAW: 26, 

136, 23, 

 

stale 
0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 
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lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

221. 

91E0 

{4e8134bb-

d4a1-46c5-

83e8-

a8f1a71498f

0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

ob. OSIECZÓW: 20/1, 

Nadleśnictwo Węgliniec 

obręb Osiecznica: 13-29-2-

09-500-a-03, Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-07-

222A-a (fragment), 13-03-

1-07-222A-c (fragment), 

ob. KLICZKÓW: 36/8, 

222/478, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

222. 

91E0 

{307fd699-

bed9-43e1-

a3dc-

7754e64693

26} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

ob. OSIECZÓW: 20/1, 18, 

ob. OSIECZNICA: 277/2, 

277/1, 843/3, Nadleśnictwo 

Węgliniec obręb 

Osiecznica: 13-29-2-09-

500-a-01 (fragment), 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, Starostwo 

Powiatowe w 

Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

223. 
91E0 

{ea2cd70a-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1b12-41db-

b6fe-

0346ebff121

f} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. OSIECZÓW: 3/11, 

14/4, 13/2, 3/9, 

 

stale 
0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

224. 

91E0 

{a6fa15b5-

72b4-4e05-

8d78-

31e4d0344e

21} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

ob. TOMISŁAW: 40/4, 

40/2, 71/2, 71/1, 40/7, 45, 

40/3, ob. OSIECZÓW: 

266/8, 266/9, 266/7, 266/3, 

Nadleśnictwo Węgliniec 

obręb Osiecznica: 13-29-2-

10-553-y, 

 

stale 
0 zł 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  
1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

225. 

91E0 

{c2233391-

2c49-44dc-

a69f-

83129fa190

1f} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

ob. KIERŻNO: 400/2, 

167/1, 

 

stale 
0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia 

lub mienia ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  
1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

226. 

91E0 

{23c4c20d-

3ebf-4769-

af89-

226d4e790a

92} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

ob. ZEBRZYDOWA: 

488/2, 758, 486, 858/1, 
stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. - nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 
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usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

227. 
91E0 

{43a11a88-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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c034-4873-

a33c-

e2b83da02d

eb} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ZEBRZYDOWA: 

754/1, 209, 211, 210, ob. 

PARZYCE: 187/2, 186/2, 

stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

228. 

91E0 

{7e7fda11-

fdc5-492d-

9b06-

d3186aeb84

8a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: ob. ZEBRZYDOWA: 

754/1, ob. PARZYCE: 

219, 592/1, 

stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe 

w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości 

lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 

9 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

229.  
Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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91E0 

{ca0828a2-

b4aa-4822-

a18f-

aae2f771487

d} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających 

z wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ZEBRZYDOWA: 

106/1, 108, 986, 102/3, 

754/1, 737/3, 102/1 

 

 

 

 

 

 

stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

230. 
91E0 

{9b714601-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2eaf-4135-

a6f4-

fb05fc4ea19

9} 

  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. 

 

 

ob. 

ZEBRZYDOWA: 

754/1, 986, 90/12, 

ob. PARZYCE: 233, 

592/4, ob. 

Nowogrodziec-3: 

10, ob. 

Nowogrodziec-1: 

204/2, 213, 205, 

204/1, 206, 214, 

 

 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Starostwo 

Powiatowe w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

231. 

91E0 

{a1b50d45-

78db-47fd-

83a6-

0114f104e3

10} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z 

wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. 

ob. Nowogrodziec-

3: 2, 5, 6, 4, 8, ob. 

Nowogrodziec-1: 

206, 

 

 

 

 

stale 0 zł 

Właściciele działek, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

232. 
91E0 

{1d1c71d0-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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e736-4a8c-

80a6-

e8efac2e140

8} 

1. 
pozostawiać 

martwe drewno 

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z 

wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-250-a, ob. 

ŁAWSZOWA: 

250/683, 410/7, 

207/1, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu 

z siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

233. 

91E0 

{8535a05d-

351a-4f34-

84f1-

dd1b29f30fc

1} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-

1-07-308-hx, 

stale 0 zł 
Nadleśnictwo 

Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

234. 
91E0 

{7f1f5501-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2e65-45a0-

8523-

470cf6761a

31} 

  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

02-80-r, 

 

 

 

 

 

 

stale 0 zł 
Nadleśnictwo 

Bolesławiec 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

235. 

91E0 

{a09d60da-

a984-423d-

8957-

b3654cef0ec

a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

ob. PRZEJĘSŁAW: 

26,  
stale 0 zł 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub 

decyzji właściwego 

starosty. 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 
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zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

236. 
91E0 

{45b830ef-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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2051-47e7-

9231-

637d06cdb5

97} 

1. 
pozostawiać martwe 

drewno 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-i, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

237. 

91E0 

{86b0c274-

4757-4011-

bfeb-

a59476c4f2f

8} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja gatunków 

obcych 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać gatunki 

obce geograficznie i 

siedliskowo -stopniowe 

usuwanie z drzewostanu 

gatunków obcych ekologicznie 

(sosny i dębu czerwonego). Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-210-ax, 13-33-1-

01-210-o, 13-33-1-

01-210-p (fragment), 

ob. ŁAWSZOWA: 

766, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

pozostawianie 

martwego drewna 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

 
- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

238. 
91E0 

{8fd69f40-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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26e9-4528-

ac8e-

4c16041a44

7c} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-07-4-p, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

239. 

91E0 

{27d0ae1e-

9066-4b61-

b36e-

77d3d26c88

6b} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

ob. 

ZEBRZYDOWA: 

802/1, 714/5, 865/3, 

715/8, 714/3, 715/5, 

ob. KIERŻNO: 

400/2, 

stale 0 zł 

Właściciele działek, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

240. 

91E0 

{9e46587c-

30b7-41ff-

bbe1-

8e66932ff4e

7} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku 

i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać 

do naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia lub 

mienia ludzkiego. 

ob. 

ZEBRZYDOWA: 

802/1, 707/1, ob. 

KIERŻNO: 400/2, 

 

stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

241. 
91E0 

{9708c5ed-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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b6e4-4d40-

bbec-

d08d954839

d3} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. TOMISŁAW: 40/14, 

40/16, ob. OSIECZÓW: 

388/11, 388/18, 388/13, 

388/21, 388/20, 388/15, 

388/9, Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-07-

330-x (fragment), 13-03-

1-07-330-w (fragment), 

 

 

 

 

 

 

stale 

0 zł 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

242. 
91E0  

{1c053215-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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01ae-4b89-

a1e4-

c31b46545f

be} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, życia 

lub mienia ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-02-

80-k (fragment), 

stale 0 zł nadleśnictwo Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

243. 

91F0 

{e6762b97-

16d0-4fda-

9d54-

cde84946eb

e0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

ob. RUDAWICA: 263/3, 

261/3, 262/3, 260/1, 

264/3, 259, 538, 263/1, 

264/1, Nadleśnictwo 

Szprotawa, obręb 

Szprotawa : 14-12-1-07-

284-h, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Szprotawa, 

Starostwo Powiatowe w 

Żaganiu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

244. 

91F0 

{d7eb8c7d-

0d01-4c2b-

8d18-

78e48e6522

93} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-07-

18-p, 13-33-2- 07-18-r, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
1  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

245. 

91F0 

{6d7cff33-

d6b8-4383-

ba3c-

eee1e38c13

99} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać z 

drzewostanu gatunki obce 

geograficznie. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-07-

44-k (fragment), 13-33-2-

07-44-n (fragment), 13-

33-2-07-44-g (fragment), 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

246. 
91F0 

{e71d4d58-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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04ac-4ed5-

b0ed-

c2a3304615

91} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-07-

44-w, 13-33-2-07-44-s, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

247. 

91F0 

{8396edb3-

10a1-478c-

9ace-

ec62522d76

3c} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja gatunków 

obcych, 

zapewnianie 

zasobów martwego 

drewna 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać z 

drzewostanu gatunki obce 

geograficznie - stopniowa 

eliminacja z drzewostanu 

debu czerwonego. 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

76, 83, Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-270-i, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 
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dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

248. 
91F0 

{9d8230cf-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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fc32-4f4b-

b1e1-

ed1f9cc386b

0} 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 197, 

188/1, 76, 
stale 100-500 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

249 

91F0 

{d76456ea-

b861-415a-

a58e-

17ec4bb0e5

41} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 
Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-09-

277-b, 13-33-2-09-281-a, 

13-33-2-09-281-b, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów - nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 6 i 9 

roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

250. 
91F0 

{b8ecdbf3-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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0aa9-483e-

9baa-

9edb72c2c8

ba} 

1.  

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać z 

drzewostanu gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie. 

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

 

 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-09-

101-fx (fragment), 13-33-

2-09-141-d (fragment),  

 

 

 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

955 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia planu 

zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

251. 

91F0 

{b085039d-

7cf0-44ff-

aa2d-

68c63151b5

ea} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-297-a, 13-33-2-09-

297-l, 13-33-2-09-297-

m,  

 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia planu 

zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

252. 

91F0 

{4674eb91-

2b85-4954-

a324-

f1c101897b

d0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

09-146-c, 13-33-2-09-

146-d, 13-33-2-09-146-

b, 13-33-2-09-146-h, 

stale 0 zł 
Nadleśnictwo 

Świętoszów - nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia planu 

zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

253. 

91F0 

{21b0a85a-

5ff4-4c6d-

be51-

e7f8b636c3

82} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 
Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

01-97-f, 

stale 0 zł 
Nadleśnictwo 

Świętoszów - nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 
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z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

254. 

91F0 

{843ca31f-

738f-4784-

b693-

894788202f

ac} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

eliminacja 

gatunków obcych, 

zapewnianie 

zasobów martwego 

drewna 

Każdorazowo podczas 

wykonywania zabiegów 

gospodarczych na siedlisku 

przyrodniczym usuwać z 

drzewostanu gatunki obce 

ekologicznie - w planowanej 

trzebieży usuwać sosnę 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-4-ax, 

stale 0 zł 
Nadleśnictwo 

Bolesławiec 
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Zapewnianie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych drzew 

stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, rozproszone 

pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z 

wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

255. 

91F0 

{cf5b9663-

43b2-49f4-

a2e0-

64f2284856

a4} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
eliminacja 

gatunków obcych 

Każdorazowo podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych na 

siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie - 

stopniowa eliminacja 

sosny i gatunków 

obcych geograficznie 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-250-c, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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256. 

91F0 

{447060d7-

c463-4c6b-

a969-

33335cebc6

99} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
eliminacja 

gatunków obcych 

Każdorazowo podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych na 

siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie - 

stopniowa eliminacja 

sosny i gatunków 

obcyh geograficznie 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa: 13-33-1-

05-250-g, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Świętoszów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

257. 

91F0 

{135b6bfe-

b42b-41e3-

b2af-

7d0a178aa1

42} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku i 

stanu sanitarnego 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

76, Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-

2-09-267-bx, 

stale 0 zł 

Nadleśnictwo 

ŚwiętoszówStarostwo 

Powiatowe w Bolesławcu, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 
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drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

- nie usuwanie 

wywrotów i złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

258. 

91F0 

{8f856ae4-

0cfa-40be-

a58c-

56d3056b4d

0a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  

Zapewnianie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych (wieku i 

stanu sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń 

wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

ob. ŚWIĘTOSZÓW: 

77, 76, 78, 
stale 0 zł 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele 

lub użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu lub decyzji 

właściwego starosty. 

- nie usuwanie 

wywrotów i złomów, 

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 
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- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

rozproszone 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości 

lasu), 

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1.  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

259. 

91F0 

{aabbb1a6-

f2c3-4ba8-

a3ea-

72aeb5a359

a5} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
eliminacja 

gatunków obcych 

Każdorazowo podczas 

wykonywania 

zabiegów 

gospodarczych na 

siedlisku 

przyrodniczym 

usuwać z drzewostanu 

gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Kliczków: 13-03-3-

01-17-k, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Bolesławiec 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

1. 
Czerwończyk nieparek 

{6fcc01b7-3616-4020-

a1e3-e14980835b4c} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. Działania 

fakultatywne: Przywracanie 

właściwego stanu siedliska: 

usunięcie nalotu drzew i 

krzewów w płatach siedliska, 

następnie użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe. Użytkowanie 

ekstensywne kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe. Koszenie 

działek w terminie do 15 

czerwca, drugi pokos od 15 

września, z usunięciem ściętej 

biomasy z terenu siedliska w 

Gmina Miejska 

Nowogrodziec, Obręb: 

Nowogrodziec-3, dz. ew. 

8, 10, 11 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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ciągu 14 dni, a w 

uzasadnionych wypadkach 21 

dni od skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub zebrane 

w baloty). Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. Nie 

należy kosić okrężnie od 

zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w innym 

miejscu, w tym 2-3 

metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W wypadku 

ekstensywnego użytkowania 

kośno-pastwiskowego, 

pierwszy pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, kozy, 

owce, świnie, konie lub inne 

gatunki przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 
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DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki nie 

częściej niż co trzeci rok). 

Przy działkach małych do 5,0 

ha możliwy stały wypas 

całoroczny. Wykaszanie 

niedojadów po 15 września. 

Dla wszystkich sposobów 

użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych zachowanie 

co najmniej 50% roślinności 

w rowach i ciekach. 

Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów ściekowych 

i dosiewania nasion traw. 

Niestosowanie środków 

ochrony roślin poza 

mazaczami herbicydowymi 

do usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza się 

włókowanie i wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 30 
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marca oraz w szczególnych 

przypadkach w termie 

późniejszym, jednak 

wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 

1. 
 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Obręb Nowogrodziec-3, 

działki ewidencyjne 

numer:  8, 10, 11 

 

w 3, 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

planu 

zadań 

ochronnyc

h 

100-500 zł 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

2. 

Czerwończyk nieparek 

{5b336f5f-9414-48fa-

a9ef-2e34ee58b8a5} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

Gmina Miejska 

Nowogrodziec, Obręb: 

Nowogrodziec-1, dz. ew. 

204/1, 204/2 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni 

od skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od 

zewnątrz do środka 

koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 
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podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 
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maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich 

sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 
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Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych 

i dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 

marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb 

Nowogrodziec-1, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  204/1, 

204/2, , 

 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

3. 

Czerwończyk nieparek 

{cd142017-15ae-4cf5-

b058-29ff080364c7} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kosno-pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

działki, na które 

występuje siedlisko 

czerwończyka, co 

roku w innym 

miejscu, z 

usunięciem biomasy 

poza teren siedliska 

w ciągu 14 dni od 

skoszenia, kosić od 

środka na zewnątrz, 

na wysokości 5-15 

cm; włączenie do 

Gmina Miejska 

Nowogrodziec, 

obręb: 

Nowogrodziec-1, 

dz. ew. 207, 209, 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: 

Zebrzydowa, dz. 

ew. 90/15 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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części 

niewykaszanej 

miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska t.j. 

szczaw 

lancetowaty,- 

niewykoszenie 40-

50% działki. 

Niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. Działania 

dodatkowe: Nie 

należy zmieniać 

stosunków 

wodnych. W trakcie 

koszenia należy 

zachować pasy 

roślinności wzdłuż 

rowów i cieków (2 

m szerokości). Płaty 

roślinności zielnej 

wzdłuż rowów i 

cieków wodnych 

wykaszać nie 

częściej niż raz na 6 

lat w sezonie można 

wykaszać tylko 

jedną stronę skarpy), 

zostawiać niewielkie 

fragmenty z kępami 

turzyc i wysokimi 
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trawami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb 

Nowogrodziec-1, 

działki 

ewidencyjne 

numer207, 

209,Obręb 

Zebrzydowa, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  90/15, 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4. 
Czerwończyk nieparek 

{4061621f-f203-4206-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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aa9a-e51a77025444} 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kosno-pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

działki, na które 

występuje siedlisko 

czerwończyka, co 

roku w innym 

miejscu, z 

usunięciem biomasy 

poza teren siedliska 

w ciągu 14 dni od 

skoszenia, kosić od 

środka na zewnątrz, 

na wysokości 5-15 

cm; włączenie do 

części 

niewykaszanej 

miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska t.j. 

szczaw 

lancetowaty,- 

niewykoszenie 40-

50% działki. 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: 

Zebrzydowa, dz. 

ew. 90/12 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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Niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. Działania 

dodatkowe: Nie 

należy zmieniać 

stosunków 

wodnych. W trakcie 

koszenia należy 

zachować pasy 

roślinności wzdłuż 

rowów i cieków (2 

m szerokości). Płaty 

roślinności zielnej 

wzdłuż rowów i 

cieków wodnych 

wykaszać nie 

częściej niż raz na 6 

lat w sezonie można 

wykaszać tylko 

jedną stronę skarpy), 

zostawiać niewielkie 

fragmenty z kępami 

turzyc i wysokimi 

trawami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb 

Zebrzydowa, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  90/12, 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

5. Czerwończyk nieparek Nr Działania związane z ochroną czynną 
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{60a00e05-0d80-4724-

a0cb-581f44827beb} 
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni 

od skoszenia (siano 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: 

Zebrzydowa, dz. 

ew.105, 106/1, 

741/4 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od 

zewnątrz do środka 

koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-
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pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały 
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wypas całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich 

sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych 

i dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 
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powierzchni w 

terminie do 30 

marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb 

Zebrzydowa, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  106/1, 

741/4 

 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

6. 
Czerwończyk nieparek 

{3a1f589b-ee9d-4c76-
 

Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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9456-f6d9d7aaddd7} 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne:. 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej 

działki, na które 

występuje siedlisko 

czerwończyka, co 

roku w innym 

miejscu, z 

usunięciem biomasy 

poza teren siedliska 

w ciągu 14 dni od 

skoszenia, kosić od 

środka na zewnątrz, 

na wysokości 5-15 

cm; włączenie do 

części 

niewykaszanej 

miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska t.j. 

szczaw 

lancetowaty,- 

niewykoszenie 40-

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: Parzyce, dz. 

ew. 39/1, 40/2, 43, 

44/1, 45 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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50% działki. 

Niestosowanie 

nawożenia i 

środków ochrony 

roślin. Działania 

dodatkowe: Nie 

należy zmieniać 

stosunków 

wodnych. W trakcie 

koszenia należy 

zachować pasy 

roślinności wzdłuż 

rowów i cieków (2 

m szerokości). Płaty 

roślinności zielnej 

wzdłuż rowów i 

cieków wodnych 

wykaszać nie 

częściej niż raz na 6 

lat w sezonie można 

wykaszać tylko 

jedną stronę skarpy), 

zostawiać niewielkie 

fragmenty z kępami 

turzyc i wysokimi 

trawami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb Parzyce, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  39/1, 40/2, 

43, 44/1, 45 

 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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7. 

Czerwończyk nieparek 

{af990f3b-a806-4607-

a183-650523faa551} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: Nowa Wieś, 

dz. ew. 347/2 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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od skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od 

zewnątrz do środka 

koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 
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użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

988 

 

możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich 

sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych 

i dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 
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wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 

marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb Nowa Wieś, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  347/2, 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

8. 

Czerwończyk nieparek 

{426997c4-0be5-490d-

840e-ab98f20c68c6} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: Nowa Wieś, 

dz. ew. 370, 373, 

535/2 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 
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zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni 

od skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od 

zewnątrz do środka 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 
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przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich 

sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 
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konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych 

i dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 

marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 
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udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Obręb Nowa Wieś, 

działki 

ewidencyjne 

numer 370, 373, 

535/2 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9. 

Czerwończyk nieparek 

{7627f127-8aba-4c67-

9327-fca28c21696c} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: Nowa Wieś, 

dz. ew. 406, 408/3 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 

w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości 
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Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi 

pokos od 15 

września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni 

od skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od 

zewnątrz do środka 

koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej 

technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 
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łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i 

warunkach jak 

powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie 

pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 
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kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich 

sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w 

rowach i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg 
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N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych 

i dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 

marca oraz w 

szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Obręb Nowa Wieś, 

działki ewidencyjne 

numer:  406, 408/3, 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

10. 

Czerwończyk nieparek 

{098d7da5-74ca-4058-

bcd0-c0ae053ef480} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: Nowa Wieś, 

dz. ew. 420/6, 

421/9 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości 
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wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz 

do środka koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z 

siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-
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pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie pastwiska 

do 5 DJP/ha. 

Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas 

całoroczny. 
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Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich 

sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w rowach 

i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych i 

dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 
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terminie do 30 marca 

oraz w szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub 

procesy erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Obręb Nowa Wieś, 

działki 

ewidencyjne 

numer:  420/6, 

421/9, 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

11. 

Czerwończyk nieparek 

{fb5e8ef3-a0c4-4f4f-

a0e2-09c99bfd1600} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

Gmina Wiejska 

Nowogrodziec, 

obręb: Nowa Wieś, 

dz. ew. 450, 451, 

452, 537 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości 
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krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz 

do środka koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-
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20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z siedliskiem, 

co roku w innym 

miejscu, w tym 2-3 

metrowych pasów 

przy granicy działek 

z drogami, rowami, 

wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, 

obsada do 1 

DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie pastwiska 

do 5 DJP/ha. 

Całoroczne 

użytkowanie 
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pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak powyżej 

pod warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas 

całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w rowach 

i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, cieków. 

Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania 
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gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych i 

dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 marca 

oraz w szczególnych 

przypadkach w 

termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Obręb Nowa Wieś, 

działki 

ewidencyjne 

numer: 450, 451, 

452 (fragment), 

537 

 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

12. 

Czerwończyk nieparek 

{cf7fd787-6938-4c8c-

be0e-c238733708ae} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Działania fakultatywne: 

pozostawienie 

fragmentu 

niewykoszonej działki, 

na które występuje 

siedlisko 

czerwończyka, co roku 

w innym miejscu, z 

usunięciem biomasy 

poza teren siedliska w 

ciągu 14 dni od 

skoszenia, kosić od 

środka na zewnątrz, na 

wysokości 5-15 cm; 

włączenie do części 

niewykaszanej miejsc 

występowania 

gatunków roślin 

istotnych dla 

właściwego stanu 

ochrony siedliska t.j. 

szczaw lancetowaty,- 

niewykoszenie 40-50% 

działki. Niestosowanie 

nawożenia i środków 

Gmina Żagań, 

obręb: Pruszków 

dz. ew. 180/4, 

180/22 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości 
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ochrony roślin. 

Działania dodatkowe: 

Nie należy zmieniać 

stosunków wodnych. W 

trakcie koszenia należy 

zachować pasy 

roślinności wzdłuż 

rowów i cieków (2 m 

szerokości). Płaty 

roślinności zielnej 

wzdłuż rowów i cieków 

wodnych wykaszać nie 

częściej niż raz na 6 lat 

w sezonie można 

wykaszać tylko jedną 

stronę skarpy), 

zostawiać niewielkie 

fragmenty z kępami 

turzyc i wysokimi 

trawami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Obręb 

Nowogrodziec-3, 

Obręb Pruszków 

działki 

ewidencyjne 

numer: 180/4, 

180/22, 

 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

13

. 

Czerwończyk nieparek 

{864dcd5b-6870-4874-
 

Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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bcdf-a2e444b8a27a} 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano 

przed usunięciem 

powinno być złoże 

np.: w stogi lub 

Gmina Żagań, 

obręb: Pruszków dz. 

ew. 134/1 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości 
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zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz 

do środka koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-

20% powierzchni 

niewykaszanej 

łącznie dla 

wszystkich 

użytkowanych 

działek z siedliskiem, 

co roku w innym 

miejscu, w tym 2-3 

metrowych pasów 

przy granicy działek z 

drogami, rowami, 

wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, kozy, 
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owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie 

od 15 sierpnia, obsada 

do 1 DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie pastwiska 

do 5 DJP/ha. 

Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne 

gatunki przeżuwaczy) 

w obsadzie jak 

powyżej pod 

warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem 

kośnym (całoroczny 

wypas działki nie 

częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach 

małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas 

całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 
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zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w rowach 

i ciekach. 

Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, cieków. 

Nawożenia poniżej 60 

kg N/ha/rok bez 

stosowania 

gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych i 

dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza 

mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 marca 

oraz w szczególnych 

przypadkach w termie 

późniejszym, jednak 

wyłącznie w 

miejscach gdzie 

zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 
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zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Gmina Żagań, 

obręb: Pruszków dz. 

ew. 134/1 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

14. 

Czerwończyk nieparek 

{fb5cd8c5-301c-48bb-

8e13-f1fa9b080568} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 

Utrzymanie  

ekstensywnej  

gospodarki ko- 

śnej 

Działania 

obligatoryjne: 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Działania 

fakultatywne: 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska: usunięcie 

nalotu drzew i 

krzewów w płatach 

siedliska, następnie 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Użytkowanie 

ekstensywne kośne, 

kośno-pastwiskowe 

lub pastwiskowe. 

Gmina Małomice , 

obręb: Żelisław dz. 

ew. 1/4 

stale 
1390  

zł/ha/rok 

Właściciele lub posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości 
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Koszenie działek w 

terminie do 15 

czerwca, drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej 

biomasy z terenu 

siedliska w ciągu 14 

dni, a w 

uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno 

być złoże np.: w stogi 

lub zebrane w baloty). 

Koszenie na 

wysokości 5-10 cm. 

Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz 

do środka koszonej 

powierzchni. 

Korzystne byłoby 

stosowanie kosiarki 

listwowej lub o 

podobnej technologii 

koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni 

niewykaszanej łącznie 

dla wszystkich 

użytkowanych działek 

z siedliskiem, co roku 

w innym miejscu, w 

tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy 

działek z drogami, 

rowami, wodami i 
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zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku 

ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, 

pierwszy pokos w 

terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, kozy, 

owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 

15 sierpnia, obsada do 

1 DJP/ha/rok, 

maksymalne 

obciążenie pastwiska 

do 5 DJP/ha. 

Całoroczne 

użytkowanie 

pastwiskowe (bydło, 

kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w 

obsadzie jak powyżej 

pod warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas 

działki nie częściej niż 

co trzeci rok). Przy 

działkach małych do 

5,0 ha możliwy stały 
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wypas całoroczny. 

Wykaszanie 

niedojadów po 15 

września. Dla 

wszystkich sposobów 

użytkowania. Przy 

pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co 

najmniej 50% 

roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, cieków. 

Nawożenia poniżej 60 

kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i 

dosiewania nasion 

traw. Niestosowanie 

środków ochrony 

roślin poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się 

włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w 

terminie do 30 marca 

oraz w szczególnych 

przypadkach w termie 
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późniejszym, jednak 

wyłącznie w miejscach 

gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 
 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych w 

3, 6 i 9 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Obręb Żelisław 

działka 

ewidencyjna 

numer:  1/4 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

100-500 zł 
Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

15. 

Jelonek rogacz 

Stanowisko Tomisław 

{7c932e8f-3a91-4ef2-

be98-890d93c13a23} 

1. Działania związane z ochroną czynną 

1. Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

dęby (dotyczy 

rodzimych gatunków). 

Ochrona przed 

wycinką zranionych 

drzew liściastych (z 

widocznym 

wyciekającym 

sokiem); dotyczy 

szczególnie drzew 

rosnących w miejscach 

nasłonecznionych, z 

wyłączeniem drzew i 

Gmina 

Osiecznica, 

obręb Tomisław, 

dz. ew. 40/4, 

obręb Osieczów 

266/3 

stale 
 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem gatunku na 

podstawie uproszczonego 

planu urządzania lasu lub 

decyzji właściwego starosty 
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konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych, zarówno 

stojących, jak i 

leżących. 

Pozostawianie w miarę 

możliwości pniaków 

dębowych o wysokości 

co najmniej 80 cm 

(dęby nie mogą być 

wycinane w okresie 

zimowym!).  

Wykorzystywać 

naturalne odnowienia 

rodzimych dębów 

(bezwprowadzania 

gatunków drzew 

iglastych), stopniowo 

usuwać dęba 

czerwonego z siedlisk 

jelonka. W miarę 

możliwości wycinać 

podrost w pobliżu 

starych próchniejących 

dębów (powoduje 

nadmierne zacienianie 

starych drzew). W 

sąsiedztwie pniaków i 

drzew pozostawionych 

do naturalnej śmierci 

prace rolne prowadzić z 

uwzględnieniem 

stanowisk gatunku. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

16. 

Jelonek rogacz 

Stanowisko Ławszowa 

{64bb3b15-1f5b-47bc-

89cf-e49be55ef7cc} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

dziuplaste dęby 

(dotyczy rodzimych 

gatunków). Ochrona 

przed wycinką 

zranionych drzew 

liściastych (z 

widocznym 

wyciekającym 

sokiem); dotyczy 

szczególnie drzew 

rosnących w miejscach 

nasłonecznionych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych, zarówno 

stojących, jak i 

leżących. 

Pozostawianie w miarę 

możliwości pniaków 

dębowych o wysokości 

co najmniej 80 cm 

(dęby nie mogą być 

wycinane w okresie 

Gmina 

Osiecznica, 

Obręb: 

Ławszowa, dz. 

ew. 268/619, 

268/621;177/1, 

178/1, 38/281; 

211 

stale 
 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem gatunku na 

podstawie uproszczonego 

planu urządzania lasu lub 

decyzji właściwego starosty 
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zimowym!).  Nie 

zaleca się 

wprowadzania 

gatunków drzew 

iglastych. Należy 

zwiększyć udział dębu 

w siedliskach gatunku; 

wykorzystywać 

naturalne odnowienia 

rodzimych dębów, 

stopniowo usuwać 

dęba czerwonego z 

siedlisk jelonka. W 

miarę możliwości 

wycinać podrost w 

pobliżu starych 

próchniejących dębów 

(powoduje nadmierne 

zacienianie starych 

drzew). W sąsiedztwie 

pniaków i drzew 

pozostawionych do 

naturalnej śmierci prace 

rolne prowadzić z 

uwzględnieniem 

stanowisk gatunku. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

17. 

Jelonek rogacz 

Stanowisko Luboszów 

{5d89174a-53c0-4207-

a74c-32bdf66d41cd} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

Nadleśnictwo 

Świętoszów 

obręb Ławszowa 

13-33-1-01-97-n 

stale 100-500 zł Nadleśnictwo Świętoszów 
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dziuplaste dęby 

(dotyczy rodzimych 

gatunków). Ochrona 

przed wycinką 

zranionych drzew 

liściastych (z 

widocznym 

wyciekającym 

sokiem); dotyczy 

szczególnie drzew 

rosnących w miejscach 

nasłonecznionych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych, zarówno 

stojących, jak i 

leżących. 

Pozostawianie w miarę 

możliwości pniaków 

dębowych o wysokości 

co najmniej 80 cm 

(dęby nie mogą być 

wycinane w okresie 

zimowym!).  Nie 

zaleca się 

wprowadzania 

gatunków drzew 

iglastych. Należy 

zwiększyć udział dębu 

w siedliskach gatunku; 

wykorzystywać 

naturalne odnowienia 

rodzimych dębów, 
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stopniowo usuwać 

dęba czerwonego z 

siedlisk jelonka. W 

miarę możliwości 

wycinać podrost w 

pobliżu starych 

próchniejących dębów 

(powoduje nadmierne 

zacienianie starych 

drzew). W sąsiedztwie 

pniaków i drzew 

pozostawionych do 

naturalnej śmierci prace 

rolne prowadzić z 

uwzględnieniem 

stanowisk gatunku. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

18. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Zebrzydowa 

{fae746df-5324-470a-

bacb-af0f859b6219} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi 

owocnikami grzybów 

nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

Obr. Zebrzydowa 

488/2, 486 
stale - 

Starostwo Powiatowe w 

Bolesławcu, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem gatunku na 

podstawie uproszczonego 

planu urządzania lasu lub 

decyzji właściwego starosty 
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martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i 

drzew obcego 

pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego 

odnowienia (rodzime 

gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym 

usuwaniu zbyt gęstego 

podszytu, który 

powoduje zacienianie 

starych próchniejących 

drzew liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

19. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Osiecznica 

1{f953087e-19da-4b88-

9181-bff3245e7f39} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi 

owocnikami grzybów 

nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, obręb 

Osiecznica, 

wydz. 13-29-2-

09-500-h, 13-29-

2-09-500-b, 13-

29-2-09-500-a 

stale - Nadleśnictwo Węgliniec 
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martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i 

drzew obcego 

pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego 

odnowienia (rodzime 

gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym 

usuwaniu zbyt gęstego 

podszytu, który 

powoduje zacienianie 

starych próchniejących 

drzew liściastych. 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

20

. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Osiecznica 2 

{116eb169-c15f-45d3-

ade8-b04f41035988} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi 

owocnikami grzybów 

nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, Obr. 

Osiecznica, 13-

29-2-09-453-a-

02, 13-29-2-09-

453-a-08 

stale - Nadleśnictwo Węgliniec 
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Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i 

drzew obcego 

pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego 

odnowienia (rodzime 

gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym 

usuwaniu zbyt gęstego 

podszytu, który 

powoduje zacienianie 

starych próchniejących 

drzew liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

21. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Osiecznica 3 

{921c533e-a2be-4773-

8aff-8f7523650e4c} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi 

owocnikami grzybów 

nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, Obr. 

Osiecznica, 

wydz: 13-29-2-

08-427 d, 13-29-

2-08-398 h 

stale - Nadleśnictwo Węgliniec, 
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bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i 

drzew obcego 

pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego 

odnowienia (rodzime 

gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym 

usuwaniu zbyt gęstego 

podszytu, który 

powoduje zacienianie 

starych próchniejących 

drzew liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

22

. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
 

Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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Stanowisko Kliczków 

{fc50392c-891a-4d32-

bd25-0ad711ad0eae} 

 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
zachowywać stare 

drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi 

owocnikami grzybów 

nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i 

drzew obcego 

pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego 

odnowienia (rodzime 

gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym 

usuwaniu zbyt gęstego 

podszytu, który 

powoduje zacienianie 

starych próchniejących 

drzew liściastych. 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-a, 13-03-3-

03-106-i, 13-03-3-

03-106-j, 13-03-3-

03-106-k, 

stale - Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o przedmiocie 

ochrony 

Wcześniej 

obserwowano na 

stanowisku gatunek, w 

ramach prac nad PZO 

nie potwierdzono 

obecności gatunku, 

stan siedliska  

wskazuje na 

możliwość 

występowania – należy 

w tym miejscu 

uzupełnić wiedzę w 

zakresie stanu 

populacji i siedliska 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-a, 13-03-3-

03-106-i, 13-03-3-

03-106-j, 13-03-3-

03-106-k 

W trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

3 000 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

23. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Luboszów 1 

{07471cb6-adc3-4e3f-

a79c-f0ce3ecb0846} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie 

skutkowi zubożenia 

siedliska gatunku. 
Zachowywać stare 

drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi 

owocnikami grzybów 

nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i 

drzew obcego 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, obręb 

Ławszowa, wydz. 
13-33-1-01-97-p 

stale - Nadleśnictwo Świętoszów 
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pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego 

odnowienia (rodzime 

gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym 

usuwaniu zbyt gęstego 

podszytu, który 

powoduje zacienianie 

starych próchniejących 

drzew liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

24

. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Luboszów 2 

{d2b92bfd-5a83-47b7-

9abe-485043feb21a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie skutkowi 

zubożenia siedliska 

gatunku. Zachowywać 

stare drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi owocnikami 

grzybów nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i drzew 

obcego pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, 

Obręb 

Ławszowa wydz. 
13-33-1-01-113-

b 

stale - Nadleśnictwo Świętoszów 
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naturalnego odnowienia 

(rodzime gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym usuwaniu 

zbyt gęstego podszytu, 

który powoduje 

zacienianie starych 

próchniejących drzew 

liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

25. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Ławszowa 

{69bc2a64-227a-4ce9-

9438-e8d125f4901e} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie skutkowi 

zubożenia siedliska 

gatunku.  Zachowywać 

stare drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi owocnikami 

grzybów nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i drzew 

obcego pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego odnowienia 

(rodzime gatunki drzew 

liściastych) przy 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, 

obręb 

Ławszowa, 

wydz. 13-33-1-

05-250-c, 13-33-

1-05-250-f, 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, 

obręb Kliczków, 

wydz. 13-03-3-

01-38 b 

stale - 
Nadleśnictwo Świętoszów, 

Bolesławiec 
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jednoczesnym usuwaniu 

zbyt gęstego podszytu, 

który powoduje 

zacienianie starych 

próchniejących drzew 

liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

26

. 

*1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Stanowisko Rudawica  

{eea4a1c0-1c81-45bd-

81de-937a3b93607e} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. 
Ochrona 

zachowawcza 

Niepogarszanie stanu 

siedlisk gatunku. 

Zapobiegnięcie skutkowi 

zubożenia siedliska 

gatunku. Zachowywać 

stare drzew dziuplaste 

drzewa oraz drzewa z 

widocznymi owocnikami 

grzybów nadrzewnych, z 

wyłączeniem drzew i 

konarów, które należy 

usunąć ze względów 

bezpieczeństwa. 

Pozostawianie drzew 

martwych. Nie należy 

wprowadzać gatunków 

drzew iglastych i drzew 

obcego pochodzenia. 

Wykorzystywanie 

naturalnego odnowienia 

(rodzime gatunki drzew 

liściastych) przy 

jednoczesnym usuwaniu 

zbyt gęstego podszytu, 

który powoduje 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

Obręb 

Małomice, wydz. 

14-12-1-07-276- 

l 

stale - Nadleśnictwo Szprotawa, 
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zacienianie starych 

próchniejących drzew 

liściastych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o przedmiocie 

ochrony 

Wcześniej obserwowano 

na stanowisku gatunek, w 

ramach prac nad PZO nie 

potwierdzono obecności 

gatunku, stan siedliska  

wskazuje na możliwość 

występowania - należy w 

tym miejscu uzupełnić 

wiedzę w zakresie stanu 

populacji i siedliska 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, 

Obręb 

Małomice, wydz. 

14-12-1-07-276- 

l 

w ciągu 2 lat od 

zatwierdzenia 

PZO 

3 000 zł 
sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

27. 

1088 

Kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo 

{d25eb53f-e126-4fc9-

a0bf-139ef9cc3cf0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o przedmiocie 

ochrony 

Wcześniej obserwowano 

gatunek w obszarze, w 

ramach prac nad PZO nie 

potwierdzono obecności 

gatunku, stan siedliska  

wskazuje na możliwość 

występowania - należy 

uzupełnić wiedzę w 

zakresie stanu populacji i 

siedliska 

Cały obszar 

Natura 2000 

W trakcie 

obowiązywania 

PZO 
5 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

28. 

1163 Głowacz 

białopłetwy Cottus gobio 

{becd9533-25bc-40c8-

8a1e-995b70e5be76} 

{b0013c57-a918-46d8-

8de5-286ceaa27e90} 

{c6d50c06-b144-4e49-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

Uzupełnienie wiedzy na 

temat stanu populacji i 

Rzeka Kwisa 

w granicach 

W trakcie 

obowiązywania pzo 

2 000zł / 1 

stanowisko 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

1034 

 

9d20-c97c98e602d7} 

{8de7a83f-7367-441c-

b70a-72acd033f511} 

stanu siedlisk gatunków 

oraz identyfikacji 

ewentualnych zagrożeń i 

propozycji działań 

ochronnych, w trakcie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

obszaru odłowów 

29. 

1096 Minóg 

strumieniowy Lampetra 

planeri 

{51d5acaa-f2ea-43ef-

b48c-63ad1e8edcba} 

{e8b613ab-48d2-42eb-

9909-cde1a0785b62} 

{27173bdd-0a40-47f2-

9776-e40c503fe7e3} 

{2c29f2ad-d003-49b5-

9fdf-3c64d224bd93} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 
 

Uzupełnienie wiedzy 

na temat stanu 

populacji i stanu 

siedlisk gatunków 

oraz identyfikacji 

ewentualnych 

zagrożeń i 

propozycji działań 

ochronnych, w 

trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Rzeka Kwisa w 

granicach obszaru 

W trakcie 

obowiązywania 

pzo 

2 000zł / 1 

stanowisko 

odłowów 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

30. 

1324 Nocek duży 

{9fb054d4-d8d3-40b1-

9307-527189df32de} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

Wyznaczenie 

żerowisk i tras 

przelotów nocków 

dużych. 

Uzupełnienie wiedzy 

w zakresie letniej 

populacji nocka 

dużego (żerowisk i 

tras przelotów), 

badania należy 

przeprowadzić 

 

Badania powinny 

zostać 

przeprowadzone co 

najmniej przez 

jeden sezon 

obowiązywania 

Planu Zadań 

20 000 zł na 

jeden sezon 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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metodyką ekspercką, 

w oparciu o 

metodykę 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska, jeden 

raz w trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Ochronnych. 

31. 

1308 Mopek 

{ff94430f-8f37-41d0-

afc6-4bd01c55fb4c} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

Uzupełnienie wiedzy 

w zakresie letniej i 

zimującej populacji 

Uzupełnienie wiedzy 

w zakresie letniej i 

zimującej populacji 

mopka, badania 

należy 

przeprowadzić 

metodyką ekspercką, 

w oparciu o 

metodykę 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska, 

Cały obszar Natura 

2000 

jeden raz w trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

20 000 zł na 

jeden sezon 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

32. 

1318 Nocek łydkowłosy 

{bb701862-240a-

405e-823d-

476e94054b7a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

Uzupełnienie wiedzy 

w zakresie przelotnej 

populacji 

Uzupełnienie wiedzy 

w zakresie przelotnej 

populacji nocka 

łydkowłosego, 

badania należy 

przeprowadzić 

Cały obszar Natura 

2000 

jeden raz w trakcie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

20 000 zł na 

jeden sezon 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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metodyką ekspercką, 

w oparciu o 

metodykę 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

33. 

Wilk {12c15b25-44a6-

4d46-a175-

d5d7878df62f} 

 
Działania związane z ochroną czynną 

1. 

Ustalenie miejsc, 

gdzie wskazane 

byłoby 

wprowadzenie 

ograniczenia 

prędkości. 

Wprowadzenie 

oznakowania 

ostrzegawczego 

przed kolizją z 

wilkami wzdłuż 

dróg publicznych w 

sąsiedztwie obszaru 

Instalacja znaków 

ostrzegających 

kierowców przed 

kolizjami z wilkami. 

Wprowadzenie 

ograniczenia 

prędkości 

do 70 km/h na 

odcinkach dróg 

publicznych 

sąsiadujących z 

obszarem Natura 

2000 (Osiecznica-

Świętoszów; odcinek 

Przejęsław-

Ławszowa) 

Fragment dróg 

publicznych: 

Osiecznica-

Długokąty, 

Osiecznica-

Świętoszów, 

Przejęsław-

Ławszowa 

2017 8 

organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000, 

Dolnoslaska Służba Dróg i 

Kolei we Wrocławiu, Zarząd 

Dróg Powiatowych w 

Bolesławcu 

2 
Edukacja 

społeczeństwa. 

Ustawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych na 

temat 

gatunku.(Promocja 

dobrych praktyk 

związanych z 

utrzymywaniem 

psów, poruszaniem 

się 

po terenach leśnych 

z psami, promocja 

szczepień i 

Cały obszar Natura 

2000. 

Cały okres 

obowiązywania 

planu. 

10 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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odrobaczania psów, 

zabezpieczaniem 

zwierząt 

hodowlanych 

przed polującymi 

wilkami). 

3. 
Nadzór terenów 

leśnych. 

Ograniczanie 

poruszania się 

nieuprawnionych 

pojazdów 

silnikowych po 

drogach leśnych. 

Tereny Nadleśnictw 

w granicach 

obszaru Natura 

2000. 

Cały okres 

obowiązywania 

planu. 

20 

Nadleśnictwa Węgliniec, 

Szprotawa, Świętoszów, 

Bolesławiec 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 

Uwzględnienie 

obecności wilka 

w obwodach 

łowieckich w 

trakcie 

sporządzanych dla 

nich planów 

łowieckich 

lokalnych kół 

łowieckich 

Prowadzenie 

gospodarki 

łowieckiej 

umożliwiającej 

utrzymanie 

odpowiednio 

wysokiego 

zagęszczenia 

zwierząt kopytnych 

w obszarze i jego 

sąsiedztwie. 

Uwzględnienie 

obecności wilka w 

obwodach łowieckich 

w trakcie 

sporządzanych dla 

nich planów 

łowieckich lokalnych 

kół łowieckich w 

opraciu o faktyczną 

liczebność wilków, 

cały obszar stale - 
Dzierżawcy obwodów 

łowieckich 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

1038 

 

ocenioną na 

podstawie zebranych 

danych i w oparciu o 

znajomość ekologii 

gatunku. 

2 
Nadzór terenów 

leśnych. 

Nadzór nad siecią 

dróg leśnych w 

zasięgu granic 

obszaru Natura 2000 

w celu ograniczania 

liczby pojazdów 

nieuprawnionych do 

poruszania się po 

drogach leśnych. 

Kompleksy leśne stale - 

Nadleśnictwa Węgliniec, 

Szprotawa, Świętoszów, 

Bolesławiec 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. 

Kontrola wykonania 

oznakowania dróg 

publicznych. 

Kontrola dróg 

pomiędzy 

węzłami  

Przejęsław-

Ławszowa 

oceniająca 

skuteczność prac 

związanych z 

wprowadzeniem 

odpowiedniego 

oznakowania drogi z 

uwagi na 

potencjalną 

obecność wilka w jej 

otoczeniu 

Odcinek pomiędzy 

węzłami  

Osiecznica-

Świętoszów;  

Przejęsław-

Ławszowa). 

2023 1 zł 
organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000, 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 

Monitoring 

liczebności i 

rozmieszczenia 

wilków 

Systematyczna 

aktualizacja 

informacji na temat 

liczebności 

populacji, liczby 

watah i określania 

miejsc rozrodu 

gatunku. 

Inwentaryzacja i 

ocena liczebności 

wilków na podstawie 

tropień zimowych i 

informacji 

całorocznych, 

zweryfikowana w 

oparciu o wiedzę na 

temat ekologii 

gatunku. 

cały obszar stale 20 

Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

we współpracy z 

Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym 

Lasy Państwowe, kołami 

łowieckimi, placówkami 

naukowymi oraz 

organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 

 

7 Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony  

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/częstot

liwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt w tys. 

zł 
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1.  

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowy

mi 

(Corynephor

us, Agrostis) 

1. 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszo

nym (co 

najmniej 

U1). 

2. Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

płatów 

siedliska, do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawal

ający). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska  

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat 

Obręb ŁOZY, działka 

ewidencyjna numer: 

338/2  

Obręb KLICZKÓW, 

działki ewidencyjne 

numer:  6/27 36/27 

Obręb OSIECZÓW, 

działka ewidencyjna 

numer: 685/2 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

5000 zł 

2.  

3130 Brzegi 

lub osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszo

nym (co 

najmniej 

U1). 

 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska  

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Świętoszów: 13-33-2-

07-10-a, 13-33-2-07-

10-g, 13-33-2-07-10-j, 

13-33-2-07-10-h, 

Obręb KLICZKÓW, 

działka ewidencyjna 

numer: 36/27  

Obręb OSIECZÓW, 

działka ewidencyjna 

numer: 685/2  

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

3.  
3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

1. 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszo

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska  

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

raz na 5 lat 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

50% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

3000 zł 
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zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion, 

Potamion 

nym (co 

najmniej 

U1). 

2. Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

płatów 

siedliska, do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawal

ający). 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne (Pozwoli to na 

zweryfikowanie 100% 

siedliska w trakcie 

obowiązywania pzo). 

 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

4.  

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosieniczni

ków 

(Ranunculio

n fluitantis) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym 

stanie 

ochrony (FV). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat Rzeka Kwisa 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

5000 zł 

5.  

4010 

Wilgotne 

wrzosowiska 

z wrzoścem 

bagiennym 

(Ericion 

tetralix) 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska  

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec obręb 

Bolesławiec: 13-03-1-

08-385-n, 13-03-1-08-

385-o, 13-03-1-08-

385-p 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

3000 zł 
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przeprowadzić 

może GIOŚ). 

6.  

6410 

Zmiennowilg

otne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszon

ym stanie (co 

najmniej U1) 

lub poprawa 

jego stanu. 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

zachowania siedliska 

raz na 5 lat, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

raz na 5 lat 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

7.  

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylio

n alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvulet

alia sepium) 

1. Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

płatów 

siedliska, do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawal

ający). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

zachowania siedliska 

raz na 5 lat, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

raz na 5 lat 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 
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8.  

6510 Niżowe 

i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenather

ion elatioris) 

1. 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszo

nym (co 

najmniej 

U1) lub 

poprawa 

jego stanu.  

2. 

Zachowanie 

płatów 

siedliska we 

właściwym 

stanie 

ochrony 

(FV). 

3. Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

płatów 

siedliska, do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawalaj

ący). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

zachowania siedliska 

raz na 5 lat, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

raz na 5 lat 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

9.  

7150 

Obniżenia na 

podłożu 

torfowym z 

roślinnością 

ze związku 

Rhynchospor

Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o siedlisku, 

identyfikacja 

zagrożeń, 

ocena stanu 

ochrony oraz 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

- 

W trakcie 

obowiązywania 

pzo 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Bolesławiec 13-03-1-

08-379-ax, 13-03-1-

08-379-bx, fragment 

13-03-1-08-379-s, 

fragment 13-03-1-08-

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

3000 zł 
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ion propozycja 

działań 

ochronnych. 

379-x-01, 13-03-1-08-

379-z, 13-03-1-08-

385-g, 13-03-1-08-

385-h 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

10.  

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacion 

vandelii 

Utrzymanie 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

siedliska 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 3 

lata). 

raz na 3 lata 

Obręb OSIECZNICA, 

fragment działki 

ewidencyjnej numer: 

667 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

1000 zł 

11.  

9110 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

siedliska w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ. 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 
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12.  

9170 Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynent

alny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

siedliska (w 

zakresie 

parametrów 

struktura i 

funkcje, 

gatunki obce 

geograficznie 

i ekologicznie 

w 

drzewostanie, 

martwe 

drewno) do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawalaj

ący). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

siedliska w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ. 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

13.  

9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-

petraeae) 

 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

siedliska w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ. 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 
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14.  

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

siedliska w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ. 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

15.  

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Powierzchn

ia, 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Monitoring 

powierzchni i stanu 

siedliska w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ. 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 

5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

16.  

1037 Trzepla 

zielona 

Ophiogomph

us cecilia  

(=Ophiogom

phus 

serpentinus) 

Zachowanie 

siedlisk 

gatunku we 

właściwym 

stanie 

ochrony (FV). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 5 i 10 

roku. 

W 5 i 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Losowo wybrane 

siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

3000 zł 
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przeprowadzić 

może GIOŚ). 

17.  
1042 Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

Zachowanie 

siedlisk 

gatunku w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 
Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 5 i 10 

roku. 

W 5 i 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Losowo wybrane 

siedliska gatunku 

stanowiące nie mniej 

niż 30% wszystkich 

siedlisk gatunku w 

obszarze Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 

18.  

1060 

Czerwończy

k nieparek 

Lycaena 

dispar 

Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

siedlisk 

gatunku do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawalaj

ący). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat 

Obręb Nowogrodziec-

3, działki ewidencyjne 

numer:  8, 10, 11 

Obręb Nowogrodziec-

1, działki ewidencyjne 

numer:  204/1, 204/2, 

207, 209, 

Obręb Zebrzydowa, 

działki ewidencyjne 

numer:  90/15, 90/12, 

105, 106/1, 741/4 

Obręb Parzyce, 

działki ewidencyjne 

numer:  39/1, 40/2, 

43, 44/1, 45 

Obręb Nowa Wieś, 

działki ewidencyjne 

numer:  347/2, 370, 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł 
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373, 535/2, 406, 

408/3, 420/6, 421/9, 

450, 451, 452, 537 

Obręb Pruszków 

działki ewidencyjne 

numer: 180/4, 180/22,  

Gmina Żagań, obręb: 

Pruszków dz. ew. 

134/1 

Obręb Żelisław 

działka ewidencyjna 

numer:  1/4 

19.  
1083 Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 

Zachowanie 

siedlisk 

gatunku w 

stanie 

niepogorszo

nym (co 

najmniej 

U1). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat 

Obręb Tomisław, 

działka ewidencyjna 

numer:  40/4,  

Obręb Osieczów, 

działka ewidencyjna 

numer:  266/3 

Nadleśnictwo 

Świętoszów obręb 

Ławszowa 13-33-1-

01-97-n 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

3000 zł za 

kontrolę 

jednego 

stanowiska 
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20.  

*1084 

Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

siedlisk 

gatunku do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawal

ający). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska (raz na 5 

lat). 

 

raz na 5 lat 

Obręb Zebrzydowa, 

działka ewidencyjna 

numer:  488/2, 486 

Nadleśnictwo 

Węgliniec, obręb 

Osiecznica 

wydzielenia 13-29-2-

09-500- h, 13-29-2-

09-500- b, 13-29-2-

09-500- a, 13-29-209-

453-a-02, 13-29-209-

453-a-08, 

13-29-2-08-427 d, 13-

29-2-08-398 h 

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Kliczków: 13-03-3-

03-106-a, 13-03-3-03-

106-i, 13-03-3-03-

106-j, 13-03-3-03-

106-k, 

Nadleśnictwo 

Świętoszów, obręb 

Ławszowa, wydz. 13-

33-1-01- 97 –p,  

13-33-1-01-113 -b 

13-33-1-05-250 -c, 

13-33-1-05-250-f,  

Nadleśnictwo 

Bolesławiec, obręb 

Kliczków, wydz. 13-

03-3-01-38 b 

Nadleśnictwo 

Szprotawa, Obręb 

Małomice, wydz. 14-

12-1-07-276- l 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

1000 zł 
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21.  

1088 

Kozioróg 

dębosz 

Cerambyx 

cerdo 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

populacji 

gatunku, 

identyfikacja 

zagrożeń, 

ocena stanu 

ochrony oraz 

propozycja 

działań 

ochronnych. 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

- 

W trakcie 

obowiązywania 

pzo 

cały obszar  

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

1000 zł 

22.  
1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus, 

 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

populacji 

gatunku, 

identyfikacja 

zagrożeń, 

ocena stanu 

ochrony oraz 

propozycja 

działań 

ochronnych. 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

- 

W trakcie 

obowiązywania 

pzo 

zcały obszar 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

5000 zł 

23.  
1318 Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

populacji 

gatunku, 

identyfikacja 

zagrożeń, 

ocena stanu 

ochrony oraz 

propozycja 

działań 

ochronnych. 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

- 

W trakcie 

obowiązywania 

pzo 

cały obszar 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

5000 zł 
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24.  
1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

Zachowanie 

siedlisk 

gatunku w 

stanie 

niepogorszo

nym (co 

najmniej 

U1). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 
Monitoring 

liczebności i sukcesu 

rozrodczego kolonii 

rozrodczej (raz na 5 

lat). 

raz na 5 lat 
Strych budynku nr 26 

w Kliczkowie 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

5000 zł 

25.  Głowacz 

białopłetwy 

Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

siedlisk 

gatunku do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawalaj

ący). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

 

 

 

 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 9 lub 

10 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

w 9 lub 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Rzeka Kwisa, okolice 

miejscowości 

Tomisław, Parzyce, 

Ławszowa, Rudawica 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

2000 zł  

26.  
Minóg 

strumieniow

y 

Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

zachowania 

siedlisk 

gatunku do 

stanu co 

najmniej U1 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Względna 

liczebność 

Ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 9 lub 

10 roku 

obowiązywania planu 

w 9 lub 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Rzeka Kwisa, okolice 

miejscowości 

Tomisław, Parzyce, 

Ławszowa, Rudawica 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

2000 zł  

Struktura 

wiekowa 
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(niezadawalaj

ący). 

Udział gatunku 

w zespole ryb 

zadań ochronnych. monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

27. 

1337 Bóbr 

Castor fiber 

 

Zachowanie 

siedlisk 

gatunku w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ.? 

Ocena stanu 

zachowania gatunku 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 9 lub 

10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

w 9 lub 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Rzeka Kwisa w 

granicach obszaru 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

1000 zł 

28. 
1355 Wydra 

Lutra lutra 

Zachowanie 

siedlisk 

gatunku w 

stanie 

niepogorszon

ym (co 

najmniej U1). 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

ramach PMŚ. 

Ocena stanu 

zachowania gatunku 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 9 lub 

10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

w 9 lub 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Rzeka Kwisa w 

granicach obszaru 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

1000 zł 

29. 
1352 Wilk 

Canis lupus 

Poprawa 

istniejącego 

złego (U2) 

stanu 

Parametry 

populacjii 

siedliska 

gatunku 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną w 

Ocena stanu 

zachowania gatunku  

według parametrów 

opracowanych w 

w 5 i 10 roku 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

Cały obszar Natura 

2000 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

5000 zł 
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zachowania 

siedlisk 

gatunku do 

stanu co 

najmniej U1 

(niezadawalaj

ący). 

ramach PMŚ. ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska w 5 i 10 

roku obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ). 

 

 

8 Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić w 

poniższym zestawieniu. 

L. p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania 

bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

1. Nie stwierdzono konieczności wprowadzenia zmian do 

dokumentów planistycznych 

- 

 

 

9 Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Brak 
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10 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic  

 

 

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez 

Zamawiającego). 
L.p. Zapis SDF Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1. 1 2330 % pokrycia 

0,43;  

2330 % pokrycia 

0,17;  

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, oceny pozostawiono bez zmian 

2. 2 3130 ; % pokrycia 

0,27;  

3130 ; % pokrycia 

0,22;  

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się nieznacznie mniejsza od 

podawanej w SDF, oceny pozostawiono bez zmian 

3. 3 3150; % pokrycia 

0,28;  

3150; % pokrycia 

0,17;  

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, oceny pozostawiono bez zmian 

4. 4 3260 % pokrycia 

1,00; stopień 

reprezentatywnoś

ci A, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

B, ocena ogólna C 

3260 % pokrycia 

1,54; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna A 

Kwisa jest typową rzeką włosienicznikową niemal na całej swej długości w ostoi i należy do najcenniejszych 

przedmiotów ochrony w ostoi dlatego zmieniono ocenę ogólną z C na A uznając Dolinę Dolnej Kwisy za obszar cenny dla 

ochrony siedliska rzek włosienicznikowych  w kraju 

5. 5 4010 

Brak  w SDF 

4010 % pokrycia 

0,05%; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia B, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna A 

Siedlisko objęte ochroną w formie Rezerwatu przyrody Brzeźnik, istotne stanowisko rzadkiego gatunku -  wrzośca 

bagiennego na wschodniej granicy jego zasięgu w Borach Dolnośląskich, siedlisko bardzo rzadkie w skali kraju 

6. 6 4030 % pokrycia 

0,02%; stopień 

reprezentatywnoś

ci B, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

4030 stopień 

reprezentatywności 

D 

Nie stwierdzono w ostoi, w miejscu gdzie było siedlisko to podawane znajdują się wrzosowiska wilgotne 4010, uznano to 

za oczywisty błąd, pomimo to suche wrzosowiska 4030 mogły by potencjalnie w ostoi występować ze względu na 

warunki siedliskowe tego terenu 
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B, ocena ogólna B 

7. 7 6410 % pokrycia 

1,59%; stopień 

reprezentatywnoś

ci A, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

B, ocena ogólna B 

6410 % pokrycia 

0,87%; stopień 

reprezentatywności 

B względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, nie stwierdzono w ostoi płatów wzorcowo wykształconych, większość ma zubożony skład gatunkowy, część zarasta 

przez co obniżono ocenę stopnia reprezentatywności i ocenę ogólną 

8. 8 6430 % pokrycia 

0,79%; stopień 

reprezentatywnoś

ci A, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

A, ocena ogólna 

A 

6430 % pokrycia 

0,03%; stopień 

reprezentatywności 

C, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania C, 

ocena ogólna C 

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, nie stwierdzono w ostoi płatów wzorcowo wykształconych, wszystkie badane w terenie wykształcone były 

szczątkowo, w potencjalnych miejscach występowania ziołorośli zaznaczał się udział roślin inwazyjnych, 

prawdopodobnie powierzchnia tego siedliska w ostoi nadal jest zawyżona 

9. 9 6510 % pokrycia 

3,98% 

6510 % pokrycia 

2,31%  

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, oceny pozostawiono bez zmian 

10.  8220 % pokrycia 

0,03%; stopień 

reprezentatywnoś

ci B, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

A, ocena ogólna 

B 

8220 % pokrycia 

0,001%; stopień 

reprezentatywności 

C, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania C, 

ocena ogólna C 

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, siedlisko występuje w jednym miejscu gdzie w wyniku naturalnej sukcesji zarasta, ten typ siedliska nie ma tu tak 

znaczącej wartości przyrodniczej 

11.  9110 

stopień 

reprezentatywnoś

ci C, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

C, ocena ogólna C 

9110 

stopień 

reprezentatywności 

C, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

Buczyny zajmują w ostoi niewielką powierzchnię jednak w wyniku prac terenowych stwierdzono, że płaty są dobrze 

zachowane dlatego ocenę stanu zachowana zmieniono z C na B. Powierzchnia bez zmian. 

12. 1 9170 % pokrycia 

3,14%;  

9170 % pokrycia 

2,90%;  

Oceny pozostawiono bez zmian, jedynie powierzchnia grądów okazała się nieznacznie mniejsza 

13. 1 9190 % pokrycia 9190 % pokrycia Powierzchnia dąbrów okazała się nieznacznie mniejsza, oceny pozostawiono be zmian 
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0,84%;  0,70%;  

14.  91E0 % pokrycia 

5,61%; stopień 

reprezentatywnoś

ci B, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania 

B, ocena ogólna C 

91E0 % pokrycia 

2,7 %; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna B 

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w 

SDF, jednak siedlisko to występuje wąskimi płatami wzdłuż brzegów całej Kwisy i w kompleksie z rzeką należy do 

jednych z cenniejszych siedlisk przyrodniczych w ostoi dlatego zmieniono ocenę ogólną z C na B 

15. 1 91F0 stopień 

reprezentatywnoś

ci D 

91F0 % pokrycia 

1,14%; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

Podczas prac terenowych i weryfikacji istniejących danych powierzchnia i reprezentatywność siedliska okazały się na tyle 

istotne że dodane je jako przedmiot ochrony, siedlisko to występuje wzdłuż brzegów Kwisy w mozaice z 91E0 i 9170, 

prawdopodobnie jego powierzchnia jest niedoszacowana  

16.  Mopek liczebność 

10 - 100i 

Mopek liczebność 

40 - 100i 

Na podstawie nasłuchów detektorowych i odłowów w 2013 r. oraz danych historycznych można oczekiwać występowania 

co najmniej 2 kolonii rozrodczych w granicach obszaru, dodatkowo dane historyczne o zimowaniu na terenie ostoi oraz 

zimowiskach mopka w przylegającym Nowogrodźcu sugerują większą liczebność nietoperzy 

17.  Nocek 

łydkowłosy 

liczebność 1-10i 

Nocek łydkowłosy 

liczebność P 

Stwierdzenie 1 osobnika w 2013r. oraz dane historyczne o pojedynczych osobnikach w okresie rozrodczym nie pozwalają 

na ocenę wielkości populacji, przypuszcza się że rzeka Kwisa jest wykorzystywana jako korytarz migracyjny tego gatunku 

18.  Nocek duży 

liczebność 100 - 

200i 

Nocek duży 

liczebność 50 - 200 

Spadki historyczne w populacji nocka dużego w jednej znanej kolonii rozrodczej na terenie obszaru wskazują na duże 

różnice fluktuacyjne bądź kierunkowe populacji w ostoi 

19.  Nocek 

łydkowłosy stan 

zachowania B 

Nocek łydkowłosy 

stan zachowania C 

Ze względu na rosnące zagospodarowanie rzeki może potencjalnie dojść do pogorszenia stanu siedlisk; dobrze zachowana 

struktura, średnie perspektywy zachowania funkcji, trudne możliwości odtworzenia 

20.  Pachnica dębowa 

- stan zachowania 

A, ocena 

ogólna B, 

liczebność - C 

Pachnica dębowa - 

stan zachowania B, 

ocena 

ogólna C, 

liczebność - 50 -

100 

Biorąc pod uwagę, iż większość stanowisk oceniono na U2 obniżono ocenę stanu zachowania na B i tym samym ocenę 

ogólną na C. Liczebność uszczegółowiono. 

21.  Kozioróg dębosz 

– populacja C, 

stan zachowania 

Kozioróg dębosz - 

stopień 

reprezentatywności 

Ostatnie koziorogi w dolinie Kwisy żyły w latach 2005-2006. Ostatnie drzewo zostało wkrótce ścięte. Znaleziono jedno 

drzewo, które ma bardzo stare żery, czyli nie jest obecnie zasiedlone. Pierwotnie ze względu na obecność potencjalnych 

siedlisk przyznano gatunkowi kategorię D. Jednak po uwagach zgłoszonych w ramach konsultacji 7-dniowych  
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C, ocena 

ogólna C, 

liczebność - C 

D – ponownie 

zmieniono na: 

ocena ogólna C 

pozostawiono pierwotnie wpisana kategorię C i zaplanowano działanie w postaci uzupełnienia wiedzy na temat gatunku w 

obszarze. 

22.  Jelonek rogacz - 

stan zachowania 

A, ocena 

ogólna B, 

liczebność - C 

Jelonek rogacz - 

stan zachowania B, 

ocena 

ogólna C, 

liczebność - 150 -

300 

Biorąc pod uwagę, iż wszystkie stanowiska oceniono na U1 obniżono ocenę stanu zachowania na B i tym samym ocenę 

ogólną na C. Liczebność uszczegółowiono. 

23.  Zalotka większa - 

stan zachowania 

B, ocena 

ogólna C, 

liczebność - P 

Zalotka większa - 

stan zachowania A, 

ocena 

ogólna B, 

liczebność - 30-80 

Populacja zalotki w obszarze odtwarza się po zaprzestaniu hodowli w zbiornikach, parametry siedliska gatunku oceniono 

na FV, dlatego nadano ocenę stopnia zachowania A i podwyższono ocenę ogólną na B. Liczebność uszczegółowiono. 

24.  Trzepla zielona - 

Liczebność P 

Trzepla zielona - 

Liczebność 500-

1000 

Liczebność uszczegółowiono 

25.  Czerwończyk 

nieparek - 

Liczebność P 

Czerwończyk 

nieparek - 

Liczebność 30 - 50 

Liczebność uszczegółowiono. 

26.  Modraszek 

nausitous – brak 

w SDF 

Modraszek 

nausitous - 

populacja D 

W całej Ostoi występują tylko dwa stanowiska gatunku, uznano, że populacja modraszka nausitousa nie jest znacząca, 

dlatego gatunek otrzymał kategorię D 

27.  Głowacz 

białopłetwy - 

populacja C, stan 

zachowania B 

Głowacz 

białopłetwy - 

populacja B,  

stan 

zachowania C 

Populacja nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku, dlatego nadano ocenę B. Ocenę stanu 

zachowania obniżono na C - elementy siedliska średnio zachowane, na większości stanowisk wskaźnik mozaika 

mikrosiedlisk oceniono na U1. Liczebność uszczegółowiono (>250i) 

28.  Minóg 

strumieniowy - 

populacja C,  

Izolacja C, Ocena 

ogólna C 

Minóg 

strumieniowy - 

populacja B,  

Izolacja B, Ocena 

ogólna B 

Populacja nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku, dlatego nadano ocenę B. Populacja 

rozmieszczona nierównomiernie na całym obszarze Natura 2000, podczas elektropołowów stwierdzono występowanie 76 

osobników, co stanowi więcej niż 2% krajowej populacji – ocena B. Ocenę stanu zachowania podwyższono na B . Ocenę 

ogólną podniesiono na B. 

29.  Różanka - 

populacja C, stan 

zachowania B, 

Różanka – 

populacja D 

Wcześniejsze inwentaryzacje (Witkowski i wsp. 2000) prowadzone na rzece Kwisie nie wykazały różanki, ponadto 

obecność tych ryb na badanych stanowiskach jest wątpliwa ze względu na brak typowych siedlisk dogodnych dla gatunku. 
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Izolacja C, Ocena 

ogólna C  

30. P Piskorz - 

populacja C, stan 

zachowania C, 

Izolacja C, Ocena 

ogólna C  

Piskorz - populacja 

D 

Wcześniejsze inwentaryzacje (Witkowski i wsp. 2000) prowadzone na rzece Kwisie nie wykazały piskorza, ponadto 

obecność tych ryb na badanych stanowiskach jest wątpliwa ze względu na brak typowych siedlisk dogodnych dla gatunku. 

31.  Wydra - ocena 

ogólna B, 

liczebność C 

Wydra - ocena 

ogólna A, 

liczebność P 

Gatunek wykazany licznie na terenie całego Obszaru. Stabilna populacja wydry zasiedla cały odcinek Kwisy wraz z 

licznymi mniejszymi dopływani i zbiornikami wodnymi znajdującymi się w dolinie Kwisy. Stopień zachowania cech 

siedliska I: siedlisko doskonale zachowane. Ocena oparta o obecność podstawowych cech siedliskowych niezbędnych dla 

utrzymania stabilnej, regularnie rozmnażającej się populacji (dostępność odpowiedniej bazy pokarmowej, dostępność 

siedlisk i potencjalnych schronień w obszarze). Ocenę ogólną podwyższono na A. Liczebność zakwalifikowano do 

kategorii P - obecne. 

32.  Bóbr - ocena 

ogólna C, 

liczebność 15-25i 

Bóbr - ocena 

ogólna A, 

liczebność P 

Gatunek wykazany licznie na terenie całego Obszaru. Stabilna populacja bobra zasiedla cały odcinek Kwisy wraz z 

licznymi mniejszymi dopływani i zbiornikami wodnymi znajdującymi się w dolinie Kwisy. Stopień zachowania cech 

siedliska I: siedlisko doskonale zachowane. Ocena oparta o obecność podstawowych cech siedliskowych niezbędnych dla 

utrzymania stabilnej, regularnie rozmnażającej się populacji. W obszarze liczne rzeki i niewielkie śródleśnie potoki i 

strumienie, stawy czy starorzecza. Ocenę ogólną podwyższono na A. Liczebność zakwalifikowano do kategorii P - 

obecne. 

33.  Wilk - stan 

zachowania B, 

izolacja B 

Wilk - stan 

zachowania A, 

izolacja C 

Obecność gatunku stwierdzono na terenie całego obszaru. W sąsiedztwie obszaru Dolina Dolnej Kwisy zlokalizowane 

terytoria 3 wilczych watah, w skład których wchodzi od 2 do 8 osobników. Stan zachowania populacji gatunku w obszarze 

Natura 2000 – ocena C; Siedlisko doskonale zachowane. Ocena oparta o obecność podstawowych cech siedliskowych 

niezbędnych dla utrzymania stabilnej, regularnie rozmnażającej się populacji (zwarte kompleksy leśne w obszarze i jego 

sąsiedztwie, dostępność bazy pokarmowej). Liczebność oszacowano maksymalnie na 15 osobników 

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

L.p. Proponowany przebieg granicy 

na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. 
Zmniejszenie granicy na północ 

od miejscowości Parzyce  

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

2. 

Zmniejszenie granicy na północ 

od miejscowości Nowogrodziec 

dz. ew. 3 i 199/2 obręb 

Nowogrodziec 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, wyłączono 2 działki na których znajdują się tereny oczyszczalni ścieków 
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3. 
Zmniejszenie granicy na wschód 

od miejscowości Kierżno  

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne, wyłączenie torów kolejowych 

4. 
Zmniejszenie na północ od 

Kierżna 

Wyłączenie z ostoi fragmentów autostrad i jej najbliższego sąsiedztwa 

5. 
Wyłączenie terenów leśnych 

Nadleśnictwa Bolesławiec 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, na wniosek Nadleśnictwa Bolesławiec (pismo z dnia 18.07.2012 r.) 

wyłączono część terenów leśnych 

6. 
Powiększenie ostoi o tereny leśne 

Nadleśnictwa Bolesławiec 

Na wniosek Nadleśnictwa Bolesławiec (pismo z dnia 18.07.2012 r.) włączono do ostoi część terenów leśnych 

7. 

Wyłączenie działek 

ewidencyjnych 75/6, 75/8, 79, 81 

obręb Świętoszów 

Wyłączenie terenów elektrowni 

8. 

Wyłączenie działek nr 481 i 483 

obręb Świętoszów oraz wydz. 13-

33-2-07-12 -n -00 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów (pismo z dnia 23.07.2013 r.) 

wyłączono część terenów leśnych i teren po dawnym wysypisku odpadów 

9. 

Wyłączenie wydz. 427 dx, 427 

mx, 427 nx Nadleśnictwa 

Węgliniec 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, na wniosek Nadleśnictwa Węgliniec (pismo z dnia 20.07.2012r.) wyłączono 

teren porolny przeznaczony pod zabudowę oraz przyległe działki już zabudowane 

10. 

Wyłączenie terenów na wschód 

od torów kolejowych koło 

Trzebowa 

Na wniosek Gminy Żagań (pismo z dnia 09.10.2012 r.) wyłączono dawne tereny wojskowe przeznaczone pod inwestycje, 

brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony 

11. 
Włączono całe wydz. 13-33-2-09-

293 - g Nadleśnictwa Świętoszów 

Obecna granica przecinała wydzielenie i płat grądu 9170 

12. 
Wyłączono wydz. 13-33-1-01-98    

-i -00 i 13-33-1-01-98 -h -00 

Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, obecne pola uprawne 

13. Wyłączono fragmenty wsi Wesoła Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, tereny zabudowane 

14. 

Włączono 474/3, 472, 473, 477, 

478, 468/1, 468/2 obręb 

Zebrzydowa 

Stwierdzone siedlisko bobra oraz czerwończyka nieparka 

15. 
Wyłączono działki nr 557, 558, 

559, 677, 679, 354/4 obręb Łozy 

Na wniosek Nadleśnictwa Żagań (pismo z dnia 18.07.2012 r.) - tereny prywatne zamieszkane, brak zidentyfikowanych 

przedmiotów ochrony 

16. 
Dociągnięcie granicy do działek 

ewidencyjnych/wydzieleń leśnych 

W pozostałych miejscach granica została dociągnięta do działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych.  

11 Zestawienie uwag i wniosków 
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Etap wstępny pracy nad Planem 

  

1 Tabela 1.5 Ustalenie przedmiotów ochronyobjetych planem Podano: 

"Ostatnie koziorogi w dolinie Kwisy żyły w latach 2005-2006. Ostatnie 

drzewo zostało wkrótce ścięte... Znaleziono jedno drzewo, które ma 

bardzo stare żery, czyli nie jest obecnie zasiedlone. Gatunek wymarł, ale 

ze względu na obecność potencjalnych siedlisk przyznano gatunkowi 

kategorię D". Po pierwsze, w takiej sytuacji (zanik gatunku po 1.05.2004 

r.) koduje się w SDF N/P, a nie ocenia liczebność na D. Po drugie, to jest 

sytuacja zawinionej utraty wartości obszaru Natura 2000 (a w zasadzie: 

obszaru który wówczas powinien być zadeklarowany jako obszar 

N2000) - niedopuszczalne jest 'korzystanie z owoców naruszenia' przez 

rezygnację z ochrony kozioroga. Gatunek musi pozostać jako przedmiot 

ochrony (przynajmniej C) i trzeba dla niego zaplanować środki ochrony, 

co najmniej w formie rygorystycznego i konsekwentnego zachowania 

wszystkich potencjalnie koziorogowych dębów. 

Klub Przyrodników Kozioróg dębosz zostanie umieszczony w uzupełnionej 

wersji PZO z pierwotnie wpisaną kategorią C i 

zaplanowane zostanie działanie w postaci uzupełnienia 

wiedzy na temat gatunku w obszarze.  

 

 
Moduł A 

  

1 

Tabela 2.5 Istniejace i projektowane plany/programy/projekty dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego 

Jest niemożliwe, by nowe elektrownie wodne na Kwisie nie wpływały 

negatywnie na rzekę włosienicznikową (siedlisko krytycznie zależne od 

przepływu wody), łęgi (krytycznie zależne od reżimu hydrologicznego), 

głowacza białopłetwego (lokalne, ale istotne wymagania ciagłościowe, 

praktycznie brak mozliwości migracji przez sztuczne rogi, 

nieeefktywność przepławek dla tego gatunku)... Zapis w Studium 

wskazujący 7 lokalizacji dla elektrowni jest więc krytycznie kolizyjny z 

ochroną obszaru N2000 i trzeba to wskazać, a we 'wskazaniach doz mian 

studium..' po prostu zaproponować, żeby go wyrzucić. 

 

Klub Przyrodników Wskazane w Studium gminy Osiecznica lokalizacje 

elektrowni wodnych obejmują także już istniejące 

inwestycje (Kliczków, Przejęsław, Świętoszów, Łozy). 

Ponadto w Studium zamieszczono zapis: Dopuszcza się 

lokalizację nowych elektrowni wodnych pod warunkiem, że 

nie wpłyną one znacząco na cele i przedmioty ochrony oraz 

integralność i spójność obszarów Natura 2000. W obszarze 

Natura 2000 możliwa jest przecież realizację różnych 

inwestycji, a jedynym ograniczeniem jest to, że nie mogą 

one znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty 

ochrony obszaru oraz na integralność obszaru i spójność 

całej sieci Natura 2000. Nie jesteśmy w stanie na obecnym 

etapie jednoznacznie stwierdzić czy przy budowie nowych 

MEW takie znacząco negatywne oddziaływanie wystąpi, 

nie znamy faktycznej liczby nowych inwestycji ani założeń 
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projektowych. Zapewne tego typu przedsięwzięcia będą 

poprzedzone Raportem OOŚ (w tym oceną na obszar 

Natura 2000), w którym przeanalizowane zostaną 

zagrożenia i zaproponowane zostaną środki minimalizujące 

negatywne oddziaływanie inwestycji. W PZO zarówno 

przy rzece włosienicznikowej, jak i stanowiskach 

głowacza, minoga, trzepli, pachnicy, jelonka, wydry i bobra 

wskazano zabudowę hydrotechniczną jako zagrożenie (dla 

łęgów odcięcie od zalewów z różnych przyczyn), takie 

zagrożenie wskazano także w projekcie SDF. Będzie to 

wskazówką dla RDOŚ przy analizie Raportu OOŚ i 

wydawanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

2 Tabela 2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Choć to informacja historyczna (ostatnie dane 1884 r. w rej. Osiecznicy), 

proponuję napisać tu także o historycznym występowaniu w Kwisie 

skójki perłorodnej, w tym o jej historycznych dużych liczebnościach, 

karmieniu skójkami świń (rzucaniu pereł przed wieprze ;) itp. To ważna 

dla specyfiki tego obszaru historia, a gatunek - choć w Polsce obecnie 

wymarły - jest bądź co bądź "naturowy" i może kiedyś udałoby się go 

przywrócić? 

Klub Przyrodników W opisie obszaru zostanie zawarta informacja o 

historycznym występowaniu skójki perłorodnej w Kwisie. 

3 

Tabela 2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Proszę o podanie, jak jest ujęta Kwisa na odcinku w obszarze w planie 

gospodarowania wodami dorzecza Odry? Jaka to jednolita część wód? 

Czy jest uznana za naturalną czy silnie zmienioną? Czy ustalono jakieś 

derogacje od celów środowiskowych? Jak został oceniony stan 

ekologiczny Kwisy (w tym stan ichtiofauny, bentosu, makrofitów, 

hydromorfologia, parametry fizykochemiczne wody) w ramach oceny 

stanu wód zrealizowanej przez GIOŚ (2013)? 

 

Klub Przyrodników Na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 

wyróżniono dla rzeki Kwisy dwie Jednolite Części Wód. 

Obszar znajduje się w Regionie Wodnym Środkowej Odry , 

obszarze dorzecza Odry i klasyfikowany jest jako naturalna 

część wód.  

Wyróżnione JCWP to: 

RW600020166939 - Kwisa od Kliczkówki do Bobru, ocena 

stanu: zły  

RW600020166999 - Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki, 

ocena stanu: dobry,  

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - 

niezagrożona, brak derogacji.  

W 2011 r. wg danych WIOŚ Wrocław stan ekologiczny 

Kwisy w punkcie ‘Kwisa – powyżej Kliczkówki 

(Osieczów)’ oceniono na dobry, na podstawie tych 

wyników dokonano oceny jednego ze wskaźników oceny 
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struktury i funkcji dla siedliska rzeki włosienicznikowej 

3260 w PZO. Dane z 2012 r. zostały opublikowane z 

opóźnieniem, ale wynika z nich, że w 2012 r. stan 

ekologiczny rzeki Kwisy w tym samym punkcie 

pomiarowym zmienił się na umiarkowany. 

4 Tabela 2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Palanem wraz z 

zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Stopień rozpoznania 

Proponuję w tej rubryce, zamiast niewiele mówiącego przymiotnika, 

napisać obszerniejszy komentarz, czym są i jak powinny być 

interpretowane dane kartograficzne dla danego gatunku. No bo jeśli 

wpisano "niewystarczający" to - niewystarczający do czego? Do 

zapisania w SDF z pewnością wystarczający, do zaplanowania ogólnych 

środków ochrony siedliska może też, ale oczywiście do procedur ooś 

niewystarczający. Wpis w tej rubryce powinien jasno i klarownie 

zabezpieczać przed nieuprawnioną interpretacją mapy. No bo zaraz ktoś 

weźmie mapę i dokumentację PZO, przeczyta że ryby rozpoznane 

'bardzo dobrze', zobaczy na mapie, że gdzieś NIE MA kropki dla 

gatunków ryb i powie, że w takim razie tam ryb nie ma i można 

elektrownię wodną zbudować. Bzdura, ale niestety częsta... Zapis w 

rubryce 'stan rozpoznania' powinien wyraźnie odpierać takie pomysły. 

Przykładowo, dla głowacza napisałabym "Rozpoznanie dobre, choć z 

założenia oparte na próbkowaniu wybranych odcinków rzeki. Wyniki 

prób wskazują na najprawdopodobniej ciągłe występowanie głowacza w 

Kwisie, która w całości powinna być uważana za siedlisko gatunku. Na 

mapie naniesiono gatunek w miejscach pobranych prób, co nie oznacza 

jego niewystępowania na innych odcinkach rzeki". Podobnie przecież 

np. dla wilka, który po obszarze chodzi jak chce, ale skartowany musi 

być, zgodnie z założeniami metodycznymi PIK i standardu GIS, w 

jakimś miejscu przypadkowym. 

Klub Przyrodników Opisy w tej rubryce zostaną rozszerzone. 

 

 
Moduł B 

  

1 Tabela 4  Analiza zagrożeń 

Struktura zapisy wymuszona przez PIK i standard GIS, w której 

zagrożenia są odrębne dla każdego płatu/stanowiska, sprawia że ten 

zapis jest zupełnie nieczytelny i trudno zrozumieć, jakie zagrożenia 

Klub Przyrodników Niewątpliwie wskazane zagrożenia są istotne i dlatego 

zostały przypisane do poszczególnych stanowisk gatunków 

i siedlisk, co wynika z przyjętej metodyki. Informacja o 

zagrożeniach została zamieszczona dodatkowo przy opisie 
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identyfikuje się jako kluczowe w skali obszaru. Na pewno jednak chcę 

pokreślić, że kluczowym zagrożeniem jest ew. zabudowa 

hydrotechniczna Kwisy oraz ew. prace na niej (tak 'regulacyjne' jak i tzw. 

'utrzymaniowe') - ingerencje w koryto, także tzw. odżwirowywamie lub 

odmulanie oraz umacnianie 'wyrw brzegowych'. 

każdego z siedlisk i gatunków. 

 

2 

Tabela 5 Cele działań ochronnych 

Powinno być nie tylko zachowanie w stanie niepogorszonym, ale 

zapewnienie stanu optymalnego, tj.: "Zachowanie rzeki, jej koryta i 

brzegów w stanie naturalnym i kształtowanym przez naturalne procesy, 

co zapewni różnorodność mikrosiedlisk w rzece, spełniając wymagania 

chronionych gatunków ryb oraz sprzyjając dynamicznemu kształtowaniu 

się płatów roślinności wodnej. Przywrócenie, na całym odcinku w 

granicach obszaru, ciągłości ekologicznej rzeki dla głowacza i minoga 

(tj. bez sztucznych przegród >0,2 m wysokości)". 

 

Klub Przyrodników Cel działań dla rzeki włosienicznikowej zostanie 

uzupełniony o proponowany zapis „Zachowanie rzeki, jej 

koryta i brzegów w stanie naturalnym i kształtowanym 

przez naturalne procesy, co zapewni różnorodność 

mikrosiedlisk w rzece, spełniając wymagania chronionych 

gatunków ryb oraz sprzyjając dynamicznemu kształtowaniu 

się płatów roślinności wodnej. W miarę przebudowy 

istniejących progów należy dążyć do przywracania 

drożności rzeki.” 

Dla łęgów 91E0: 'Zachowanie naturalnego, nie 

zmodyfikowanego antropogenicznie, reżimu 

hydrologicznego Kwisy, w tym okresowych epizodów 

stanów wysokich i wylewów. Zachowanie ekosystemów 

łęgowych kształtowanych przez naturalne procesy." 

Cele działań dla łęgów zostaną uzupełnione o 

zaproponowany zapis. 

 
Moduł C 

  

1 Tabela 6  Ustalenie działań ochronnych 

Działki ewidencyjne 378/570 (oddział 378 g - 13-03-1-08-378-g) i 

sąsiednia 657 (nr nie ujęty w PZO) (oddział 13-03-1-08-379 i) 

przypisano do siedliska 6410.W pierwszym przypadku jest to w Planie 

Urządzania Lasu i w terenie -LS z młodnikiem w wieku 13 

lat.(7ŚW3Ol). 

W drugim przypadku w PUL jest to Poletko Łowieckie, nie użytkowane 

z przestojami So i Brz, z trzcinnikiem i sitem. 

Obie powierzchnie są pod wpływem działalności bobrów i podlegają 

sukcesywnemu podtapianiu. Teren jest bardzo trudno dostępny ze 

względu na podtopienia. Prosimy o zweryfikowanie czy rzeczywiście 

lokalizacja siedliska jest prawidłowa i czy użytkowanie kośne jest 

celowe i możliwe do wprowadzenia. Ze względu na zbyt krótki czas na 

Nadlesnictwo Bolesławiec Płat łąki zostanie pomniejszony o powierzchnię zajętą 

przez młodnik. W trakcie badań terenowych stwierdzono 

występowanie płatu łąki zmiennowilgotnej (podtyp 2). W 

przypadku zaleceń proponujemy zapis o dopuszczeniu 

koszenia co 2-3 lata ze względu na trudne warunki 

wilgotnościowe.  

Do każdego płatu siedliska zostały przypisane zarówno 

działki ewidencyjne jak i wydzielenia leśne. Taka uwaga 

została zgłoszona podczas II ZLW i uwzględniona w 

ostatecznej wersji dokumentacji przekazanej do RDOŚ, 

natomiast konsultacje społeczne na PIK zostały 

uruchomione w tym samym czasie, w jakim odbyło się 

spotkanie.  
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weryfikację więcej uwag wniesiemy w późniejszym terminie. 

 

 

Wszelkie uwagi zgłoszone po terminie przeprowadzonych 

konsultacji na PIK zostaną rozpatrzone w ramach 

obowiązującej Wykonawcę PZO rękojmi, przy 

wniesionych uwagach do dokumentacji przez Regionalna 

Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

2 Tabela 6  Ustalenie działań ochronnych 

Dla łęgów 91E0 i 91F0 w obszarze proponuję rozważenie, czy nie warto 

w ogóle zrezygnować z ich gospodarczego użytkowania i pozostawić je 

naturalnym procesom, jako powierzchnie referencyjne? 

Dla gradów, dąbrów i buczyn, najlepiej zachowane płaty w obszarze 

powinny stanowić powierzchnie referencyjne (łącznie co najmniej 20-30 

ha tych siedlisk w obszarze), a w pozostałych płatach środkiem ochrony 

powinna być gospodarka leśna uwzględniająca Przyrodniczy Typ 

Drzewostanu (Db, Gb-Db, Bk) i zakładająca wyznaczanie i 

pozostawianie, w każdym drzewostanie a zwłaszcza przewidywanym do 

użytkowania rębnego, biogrup conajmniej 5-10% powierzchni i masy 

drzewostanu, zostawianych do zestarzenia się, naturalnej śmierci i 

rozkładu, oraz pozostawiania w cięciu rębnym, oprócz biogrup, 

pojedynczych dębów grubszych niż 40 cm w liczbie >5szt/ha (chyba, że 

w wydzieleniu nie ma tyle, wówczas wszystkich). Zasoby martwego 

drewna można odbudować tylko pozwalając drzewom się zestarzeć i 

zamrzeć, samo pozostawianie drzew już martwych nigdy do tego nie 

wystarczy. Także dla pachnicy, jelonka i kozioroga, konieczne jest nie 

tylko oszczędzanie drzew dziś zasiedlonych, ale i zapewnienie ciągłości 

drzew do zasiedlenia - a więc mechanizmy pozwalające dębom się 

zestarzeć. 

Klub Przyrodników Dla większości płatów łęgów nie ma wskazań 

gospodarczych. W Dolinie Dolnej Kwisy znaczny wpływ 

ma działalność bobrów,  w płatach łęgów objawiająca się 

zgryzami znacznej liczby drzew. Ponadto w wielu płatach 

obserwuje się znaczny udział gatunków obcych 

siedliskowo lub geograficznie i dla tych płatów dano 

zalecenie stopniowego usuwania tych gatunków.   

Dla grądów, dąbrów i buczyn w PZO zamieszczono 

zalecenie o przyjęciu przyrodniczego typu drzewostanu. 

Zapis „pozostawiać martwe drewno” oznacza 

pozostawianie odpowiednich zasobów starodrzewu do 

naturalnego rozpadu w ilości niezbędnej do utrzymania 

specyficznej struktury i funkcji siedliska.  Wg „Zasad, 

Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej  w 

Polsce” zasoby drewna martwego i rozkładającego się 

powinny stanowić co najmniej (średnio) 5% miąższości 

oddziału. Wartość ta odpowiada mniej więcej ocenie U1 dla 

wskaźnika „martwe drewno” (wg metodyki GIOŚ).  

 

3 Tabela 10 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Proszę o mapę i kartograficzne przedstawienie propozycji zmian. Trudno 

ocenić, czy są one zasadne i dopuszczalne, w szczególności czy 'brak 

zidentyfikowanych przedmiotów ochrony' na pewno wynika z faktu, ze 

ich tam nie ma, czy może z faktu że ich nie zidentyfikowano? 

Wyłączenie pól jest prawdopodobnie ok, choć też wymaga sprawdzenia 

czy nie są potrzebne dla integralności obszaru jako 'otulina' rzeki. Jakie 

'tereny elektrowni' mają być wyłączane? Na pewno nie można wyłączać 

żadnego fragmentu koryta Kwisy. Generalnie, proces sporządzania PZO 

nie służy do rozpatrywania wniosków rożnych podmiotów o wyłączenie 

Klub Przyrodników Przekazano mapę z propozycją zmiany granicy na tle 

istniejącej granicy. Nie został wyłączony żaden fragment 

koryta rzeki, zaproponowano wyłączenie działek z 

infrastrukturą związaną z elektrownią. Podczas 

sporządzania PZO bardzo ważną rolę odgrywa udział 

społeczeństwa, natomiast wpływające wnioski 

rozpatrywane są indywidualnie i nie wszystkie są 

uwzględniane z racji występowania przedmiotów ochrony.  
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fragmentów terenu z granic obszaru! Wyłączanie, co do zasady, wymaga 

lepszego materiału dowodowego, niż może go dostarczyć proces 

sporządzania PZO. 

4. Zmiana granicy - Poprowadzenie granicy obszaru wzdłuż torów (tak jak 

granica OSO Bory Dolnośląskie) 

Gmina Małomice Ze względu na obecność przedmiotów ochrony na obszarze 

zaproponowanym do wyłączenia propozycję rozpatrzono 

negatywnie 

5. Zmiana granicy – wyłączenie południowej części obszaru Gmina Nowogrodziec Ze względu na obecność przedmiotów ochrony na terenie 

zaproponowanym do wyłączenia, nie było możliwości 

zmiany granicy w zaproponowanym przebiegu. Wyłączono 

natomiast działki obejmujące teren oczyszczalni.  

6. Zmiana granicy Gmina Żagań Na wniosek Gminy Żagań (pismo z dnia 09.10.2012 r.) 

wyłączono dawne tereny wojskowe przeznaczone pod 

inwestycje, brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony 

7. Zmiana granicy Nadleśnictwo Bolesławiec Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, na wniosek 

Nadleśnictwa Bolesławiec (pismo z dnia 18.07.2012 r.) 

wyłączono część terenów leśnych 

Na wniosek Nadleśnictwa Bolesławiec (pismo z dnia 

18.07.2012 r.) włączono do ostoi część terenów leśnych 

8. Zmiana granicy Nadleśnictwo Żagań Na wniosek Nadleśnictwa Żagań (pismo z dnia 18.07.2012 

r.) – wyłączono tereny prywatne zamieszkane, brak 

zidentyfikowanych przedmiotów ochrony 

9. Zmiana granicy Nadleśnictwo Węgliniec Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, na wniosek 

Nadleśnictwa Węgliniec (pismo z dnia 20.07.2012r.) 

wyłączono teren porolny przeznaczony pod zabudowę oraz 

przyległe działki już zabudowane 

10. Zmiana granicy Nadleśnictwo Świętoszów Brak zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, na wniosek 

Nadleśnictwa Świętoszów (pismo z dnia 23.07.2013 r.) 

wyłączono część terenów leśnych i teren po dawnym 

wysypisku odpadów 

 Uwagi do projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych 

  

1 Działania ochronne dla wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi 

(2330) zostały odniesione do działek ewidencyjnych, w tym do jednej z 

działek został błędnie  dopisany adres wydzielenia Nadleśnictwa 

Świetoszów (685/2 – brak takiej działki ewidencyjnej na naszym 

terenie). 

Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzgledniona, usunięto wskazany adres  

wydzielenia leśnego. 
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2 Dziąłania ochronne dla siedliska brzegi lub osuszane dna zbiorników 

wodnych (3130) zostały przypisane do wydzieleń Nadleśnictwa, z 

których jedno jest błędnie wpisane – 13-33-2-07-10-h-00 

(najprawdopodobniej chodziło o wydzielenie 13-33-2-07-10-j-00). 

Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzgledniona, zmieniono adres  wydzielenia 

leśnego. 

3 Działania ochronnne o nazwie „zachowanie siedliska w obszarze” jest 

działaniem nie do wykonania, ponieważ nie zawiera szczegółowych 

wytycznych. Dla każdego siedliska i gatunku zapewne są to specyficzne 

wytyczne, których gospodarujący ma przestrzegać. 

Nadlesnictwo Świętoszów Działanie takie przypisane sa jedynie do siedlisk łakowych 

(działania obligatoryjne). W pozostałych przypadkach 

działania ochronne zostały doprecyzowane. 

4 Zapis obszaru wdrażania jako: „wszystkie płaty w obszarze”, budzi 

wątpliwości. Czy z wyjątkiem przekazanych nam warstw map z 

naniesioną lokalizacją płatów siedlisk i stwierdzonych miejsc 

wystepowania gatunku, będzie udostepniona lista z przypisaną 

lokalizacją dla płatów siedlisk i miejsc wystepowania gatunków (np. nor, 

gniazd). W przypadku braku takiej listy nie ma możliwości realizacji 

zapisu działań: „Zachowanie siedliska w obszarze – wszystkie płaty w 

obszarze” 

Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzgledniona, uszczegółowiono obszar wdrażania 

działań ochronnych. 

5 Lokalizacja siedlisk odniesiona jedynie do działek ewidencyjnych jest 

mało precyzyjna w przypadku siedlisk obejmujących jedynie 

wydzielenia leśne, działki ewidencyjne obejmują  najczęściej 

kilkadziesiąt wydzieleń leśnych, w wielu przypadkach w PUL są one 

opisane jako nieużytki (np. bagna, piaski) i nadleśnictwo nie ma podstaw 

do prowadzenia działań ochronnych (np. koszenia łąk), ponieważ na 

takich powierzchniach nie planuje się żadnych działań gospodarczych. 

Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzgledniona, uszczegółowiono obszar wdrażania 

działań ochronnych. 

6 Brak sprecyzowania sformułowania „gatunki obce dla siedliska”. Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzgledniona, poprzez podanie przykładowych 

gatunków. 

7 Brak sprecyzowania sformułowania „pozostawić martwe drewno”. Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzgledniona, poprzez rozwinięcie działania w 

następujący sposób: „ Zapewnianie istotnych zasobów 

martwego drewna, z dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie usuwanie 

drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu, 

nieuporządkowane pozostałości pozrębowe (nie 



                  PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020050 

1067 

 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego i w przypadku wykonywania 

cięć sanitarnych. 

8 Brak sprecyzowania sformułowania „odnowienie prowadzić zgodnie ze 

składem  gatunkowym typu siedliska przyrodniczego”. 

Nadlesnictwo Świętoszów Zostanie określony. 

9 Zauważamy niepokojaco dużo precyzyjnie wskazanych lokalizacji 

siedlisk, które zostały przewidziane do „uzupełnienia wiedzy o 

przedmiocie ochrony”, w przypadku 2-letnich obserwacji obszaru, brak 

stwierdzenia siedliska w terenie powinno skutkowac jego wykreśleniem. 

Nadlesnictwo Świętoszów Wykonawca PZO miał obowiązek przeprowadzić 

punktową inwentaryzację siedlisk  przyrodniczych i 

stanowisk gatunków w obszarze. Inwentaryzację na 

potrzeby sporządzenia  PZO  dla obszaru Dolina Dolnej 

Kwisy została przeprowadzona zgodnie z przyjętą 

metodyką. Wykonawca korzystał z dostępnych źródeł, 

takich jak opisy taksacyjne, Inwentaryzacje Gmin, 

Inwentaryzacja Lasów Państwowych, Inwentaryzacja 

prowadzona przez K. Świerkosza, Inwentaryzacja 

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów i in. tak, aby uzyskać 

maksymalną ilość informacji na temat występowania, stanu 

zachowania, zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków. W przypadku braku informacji z innych źródeł, 

część płatów została wskazana do uzupełniania wiedzy. 

10 Ochrona przed wycinką „zranionych” drzew liściastych w przypadku 

zadań ochronnych dla jelonka rogacza jest mało precyzyjna i nie ma nic 

wspólnego z ochroną jego siedlisk.  

Nadlesnictwo Świętoszów Zaproponowano ochronę zranionych drzew w siedlisku 

jelonka, ponieważ postaci dorosłe odżywają się m. in. 

sokiem ze zranionych drzew, dlatego Wykonawca PZO stoi 

na stanowisku, aby zapis pozostawić. 

11 Wszelkie zapisy zadań ochronnych dla jelonka rogacza powinny odnosić 

się jedynie do siedliska gatunku – egzemplarzy drzew z oznakami 

zasiedlenia lub egzemplarzy starych, wypróchniałych, a nie do całych 

wydzieleń; całkowite ograniczenie prac może zniekształcić siedlisko 

niekorzystnie dla gatunku chronionego (zaznaczono, że należy 

ograniczać nadmierne zacienianie starych drzew, a powstrzymanie cięć 

w poszczególnych wydzileniach uniemożliwi realizację tego zapisu). 

Nadlesnictwo Świętoszów Należy podkreślić, iż siedliskiem gatunku nie jest jedynie 

pojedynczy egzemplarz drzewa z oznakami zasiedlenia! 

Aby prowadzić skuteczną ochronę siedliska jelonka 

rogacza, obszar ochronny powinien obejmować jak 

największy teren wokół miejsca stwierdzenia, tak aby 

zapewnić możliwość swobodnego rozwoju i 

rozprzestrzeniania się populacji oraz zabezpieczyć 

wystarczającą ilość odpowiedniego materiału lęgowego. 

W ramach działań ochronnych nie wpisano zakazu wycinki 

drzew i zakazu prowadzenia jakichkolwiek działań 

gospodarczych (w tym powstrzymania cięć), tylko 
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sprecyzowano, aby chronić przed wycinką zranione drzewa 

liściaste (z widocznym wyciekającym sokiem); dotyczy to 

szczególnie drzew rosnących w miejscach 

nasłonecznionych. Wskazano, aby w miarę możliwości 

wycinać podrost w pobliżu starych próchniejących dębów 

(powodujący nadmierne zacienianie starych drzew). W 

zaproponowanym zapisie nie ma sprzeczności, w związku z 

czym Wykonawca PZO stoi na stanowisku, aby zapis 

odnośnie ochrony siedlisk jelonka rogacza pozostawić w 

przedstawionej wersji.  

12 Pozostawianie pniaków dębowych o wys. co najmniej 80 cm jest bardzo 

problematyczne w wykonawstwie – Stawarza zagrożenie dla ludzi w 

trakcie ścinki drzew i uniemożliwia  prowadzenie niektórych prac 

leśnych; pozostawianie wysokich pniaków powinno dotyczyć jedynie 

starych egzemplarzy, które są usuwane głównie ze wzgledów 

bezpieczeństwa; dla egzemplarzy nie będących siedliskiem lub 

potencjalnym siedliskiem nie powinny się znaleźć żadne ograniczenia w 

tym względzie. 

Nadlesnictwo Świętoszów Wykonawca proponuję, aby zapis uszczegółowiono na : 

Pozostawianie pniaków dębowych (dębów gatunków 

rodzimych) o wysokości co najmniej 80 cm przede 

wszystkim w miejscach nasłonecznionych, suchych, na 

obrzeżach drzewostanów czy skarpach doliny rzeki (np. 30 

pniaków na 1 ha). 

13 Brak podstaw do zapisu o nadzorze terenów leśnych (zadania ochronne 

dla wilka) przez nadleśnictwa ogólnie w kompleksach leśnych, gdyz 

PZO odnosi się precyzyjnie do działek w obszarze OZW. 

Nadlesnictwo Świętoszów Zapis doprecyzowano:  

Nadzór nad siecią dróg leśnych w zasięgu granic obszaru 

Natura 2000 w celu ograniczania poruszania się 

nieuprawnionych pojazdów silnikowych po drogach 

leśnych. Miejsce wdrażania: Teren Nadleśnictw w 

granicach obszaru Natura 2000 

14 Błędnie przypisane wydzielenia 250 c,f do działki ewidencyjnej 30/650 

(brak takiej działki ewidencyjnej na terenie nadleśnictwa). 

Nadlesnictwo Świętoszów Uwaga uwzględniona, zmieniono numer działki 

ewidencyjnej na 250/683. 

15 9170 grąd europejski i subkontynentalny – wykreślenie z obszaru 

wdrażania wydzielenia 13-29-2-09-500-c-00 – wg ewidencji jest to rola. 

Nadleśnictwo Wegliniec Uwaga uwzględniona. 

16 91E0 łęgi wierzbowe – wykreślenie z obszaru wdrażania wydzieleń: 13-

29-2-427-y-00, 13-29-2-09-453-c-00 – są to nieużytki, które pozostaną w 

PUL bez wskazań gospodarczych. 

Nadleśnictwo Wegliniec Uwaga uwzględniona. 

17 9190 kwaśne dąbrowy – w przypadku działań ochronnych- edukacja i 

uświadamianie lokalnej społeczności na temat przedmiotów ochrony – 

podmiotem odpowiedzialnym powinien pozostać sprawujący nadzór nad 

Nadleśnictwo Wegliniec Usunięto zaproponowane działanie ochronne. 
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obszarem 

18 Wilk – działanie ochronnne – „Nadzór nad siecią dróg leśnych w zasiegu 

granic obszaru natura 2000 w celu zmniejszenia liczby pojazdów 

nieuprawnionych do poruszania się po drogach leśnych” powinien mieć 

brzmienie „Ograniczenie poruszania się nieuprawnionych pojazdów 

silnikowych po drogach leśnych.” 

Nadleśnictwo Wegliniec Uwaga uwzględniona, zmieniono brzmienie działania 

ochronnego. 

19 Zbędny ostatni zapis w tabelce mówiący o nadzorze terenów leśnych i 

ograniczaniu poruszania się nieuprawnionych pojazdów 

zmotoryzowanych po drogach leśnych. Kontrole dróg leśnych – podobny 

zapis jest w tabelce dwa wiersze wyżej, którego treść proponujemy 

zmienić. 

Nadleśnictwo Wegliniec Uwaga uwzględniona, zapis usunięto. 

20 Wilk – działania ochronne – prowadzenie gospodarki łowieckiej 

umożliwiającej utrzymanie odpowiednio wysokiego zagęszczenia 

zwierząt kopytnych w obszarze i jego sąsiedztwie zapis nie możliwy do 

akceptacji ze względu na: pojemność łowiska dla poszczególnych 

gatunków zwierząt kopytnych, szkody od zwierzyny w uprawach 

leśnych jak również prawo krajowe. 

Nadleśnictwo Wegliniec Przeredagowano zapis w następujący sposób: 

„Uwzględnienie obecności wilka w obwodach łowieckich w 

trakcie sporządzanych dla nich planów łowieckich lokalnych 

kół łowieckich.” 

21 Koniecznośc wpisania w obszarach wdrażania adresów leśnych, 

ponieważ działka ewidencyjna obejmuje niejednokrotnie wiele 

wydzieleń na których niekoniecznie wystepują siedliska chronione, jak 

również siedliska gatunków chronionych. 

Nadleśnictwo Wegliniec Uwaga uwzględniona. 
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