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Szablon projektu dokumentacji Planu
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020069 Las Pilczycki w województwie dolnośląskim
1. Etap wstępny pracy nad Planem
1.1 Informacje ogólne
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Opis granic obszaru
SDF
Położenie
Powierzchnia obszaru (w ha)
Status prawny

Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu
Termin zatwierdzenia Planu

Las Pilczycki
PLH 020069
Mapa z granicami obszaru (w załączniku nr 1 - plik *.shp; soon2k_lft.shp)
Plik PDF Standardowego Formularza Danych (w załączniku nr 2 - plik *.pdf; PLH020069.pdf)
woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, miasto Wrocław
119,6 ha
Obszar uznany za mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzją Komisji Europejskiej z dn.12.12.2008 r. w sprawie
przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji 2009/93/WE nr aktu
notyfikacyjnego C(2008/8039), DZ.U.L 43/63 z dn. 13.02.2009
03.08.2011 r.
15.10.2013 r.
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Koordynator Planu
Planista Regionalny
Sprawujący nadzór

Katarzyna Łapińska, e-mail: klapinska@rdos.wroclaw.pl, tel.: 71 340-68-05;
Rafał Klodek, rklodek@rdos.wroclaw.pl, tel. 71 340-68-23
Andrzej Ruszlewicz, e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, tel.: 721 468 852
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
e-mail sekretariat@rdos.wroclaw.pl, tel.: 71 340 68 07

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
brak

Dokument
planistyczny

Nie dotyczy

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania Powierzchnia krajowej
PZO
formy ochrony przyrody
lub nadleśnictwa
pokrywająca się z
obszarem [ha]
Nie stwierdzono przesłanek określonych w art. 28 ust. 11
--ustawy o ochronie przyrody, które uzasadniałyby
nieobejmowanie jakiejkolwiek części obszaru projektem
Planu, a mianowicie:
 dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 nie
ustanowiono planu ochrony
 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa
się w całości lub w części z obszarem parku
narodowego, rezerwatu przyrody lub parku
krajobrazowego, dla których ustanowiono plan
ochrony uwzględniający zakres planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa
się w całości lub w części z obszarem parku
narodowego lub rezerwatu przyrody, dla których
ustanowiono zadania ochronne uwzględniająca
zakres planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000
 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa
się w całości lub w części z obszarem będącym w
zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony
plan urządzania lasu uwzględnia zakres planu
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zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Teren objęty PZO: cały obszar o powierzchni 119,6 [ha]
1.3. Mapa obszaru Natura 2000
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych Las Pilczycki PLH020069 jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu
przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). Obszar Natura 2000 Las
Pilczycki PLH020069 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty i składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (Dz. Urz. UE. L 43/63).
Obszar Las Pilczycki PLH020069 położony jest w województwie dolnośląskim, w granicach administracyjnych miasta Wrocławia. Obszar
ten pełnił tradycyjnie funkcje lasu podmiejskiego, stąd zachował ciągłość struktury i funkcji z dawnymi lasami łęgowymi doliny Odry,
pomimo regularnie prowadzonej, ekstensywnej gospodarki leśnej. Zgodnie z SDF niemal 84,4 ha obszaru jest zajętych przez dobrze i
doskonale wykształcone siedliska leśne: lasy łęgowe Ficario-Ulmetum oraz grądy Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum zajmujące 70,55 %
powierzchni, pozostałą część zajmują łąki kośne, w tym zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion oraz starorzecza z trzcinowiskami i
szuwarami.
Las Pilczycki stanowi ostoję rzadkich gatunków owadów uzależnionych od obecności skupisk dębów: kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i
zaliczanej do reliktów lasów pierwotnych pachnicy dębowej Osmoderma eremita (gatunek priorytetowy z załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej). Ponadto występują tu wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt motyle: czerwończyk nieparek Lycaena dispar,
modraszek telejus Phengaris teleius oraz przeplatka maturna Hypodryas maturna.
Obszar zamieszkują wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej gatunki ssaków: wydra Lutra lutra, mopek Barbastella
barbastellus i nocek łydkowłosy Myotis dasycneme. Rosną w nim chronione gatunki roślin, m.in: bluszcz pospolity Hedera helix, kalina
koralowa Viburnum opulus oraz śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis. Tereny podmokłe stanowią ostoje dla rzadkich płazów, m.in.
kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. W lesie znalazły swoje siedliska dwa gatunki dzięcioła:
czarny Dryocopus martius oraz zielonosiwy Picus canus, będące wskaźnikami stosunkowo małej antropopresji. Ponadto często występuje tu
zimorodek Alcedo atthis.
Na terenie lasu zbiegają się dwa korytarze ekologiczne: dolina Odry i dolina Ślęzy.
Przedmiotami ochrony w obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wymienione w standardowym formularzu
danych (SDF):
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•

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

•

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion;

•

6430 Ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium;

•

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris;



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



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



91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum



1355 Wydra Lutra Lutra



1308 Mopek Barbastella barbastellus



1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme



1188 Kumak nizinny Bombina bombina



1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus



6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna

•

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius

•

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

•

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita

•

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac przy opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych.
Obszar został podzielony na dwie części estakadą Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, której budowa spowodowała również bezpośrednie
zniszczenie 6 ha siedlisk leśnych obszaru, stanowiących również siedliska chronionych gatunków bezkręgowców. Natomiast eksploatacja
drogi powodować będzie częściową defoliację lasu i dzielenie populacji zwierząt lub zagrożenie ich bezpośredniego uśmiercania.
Głównym zagrożeniem dla leśnych siedlisk w obszarze jest ekspansja obcych gatunków lub nefityzacja runa oraz wzrost penetracji ludzkiej,
której efektem może być rozjeżdżanie i wydeptanie runa leśnego, płoszenie zwierząt lub pożar lasu. Negatywnym efektem sąsiadowania lasu
z terenem rodzinnych ogródków działkowych jest zaśmiecenie wstępnych partii lasu. Powyższe zagrożenia mogą również negatywnie
oddziaływać na zwierzęta stanowiące przedmioty ochrony obszaru, dla których las stanowi miejsce bytowania lub rozwoju. Zagrożeniem
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dla obszaru (a zwłaszcza dla łęgów, wydry) będzie też planowana modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, w szczególności
przebudowa nadbrzeży Odry i wałów Ślęzy.
Z kolei zagrożeniem dla siedlisk łąkowych i motyli jest zarzucenie ekstensywnego użytkowania gruntów (łąk), co skutkuje postępującą
sukcesją wtórną na płatach nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz intensywnym rozwojem ekspansywnych gatunków traw i innych bylin,
zmieniających w sposób znaczący fizjonomię chronionych zbiorowisk. Innym zagrożeniem może być przekształcenie trwałych użytków
zielonych w pola orne lub degradacja ich płatów wskutek inwestycji infrastrukturalnych, powodujące zmniejszanie się powierzchni cennych
siedlisk.
Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, który stanowi, iż dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych
na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty (…).
Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Przy zastosowaniu publicznie
dostępnego systemu komunikacyjno-informacyjnego na każdym etapie prac możliwe jest zapoznawanie się z ich wynikami, tj. bieżącym
projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach prac materiałami. Na poszczególnych etapach opracowania projektu planu
zadań ochronnych istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
w formie zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska, kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i
przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000.
Ustalenia przedmiotowego planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy
administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych i wód oraz
właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069. W planie
zadań ochronnych analizuje się również istniejące dokumenty planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wrocławia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plan urządzania lasu Nadleśnictwa Miękinia.
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem
Ocena
pop./
pow.

Ocena
stanu
zach.

1,20

C

C

B

C

Nie występuje
w obszarze

Molinion

3,13

C

B

B

B

Nie występuje
w obszarze

6430

Ziołorośla górskie i
ziołorośla
nadrzeczne

Adenostylion
alliariae i
Convolvuletalia
sepium

0,10

C

A

A

A

Uznano za
przedmiot
ochrony

S4

6510

Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie

Arrhenatherion
elatioris

9,07

C

B

B

B

Nie występuje
w obszarze

S5

9170

Grąd
środkowoeuropejski
i subkontynentalny

GalioCarpinetum, TilioCarpinetum

18,69

C

A

A

A

Uznano za
przedmiot
ochrony

S6

*91E
0

Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe

Salicetum albae,
Populetum albae,
Alnenion
glutinoso-incanae

14,48

C

B

B

B

Uznano za
przedmiot
ochrony

S7

91F0

Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe

Ficario-Ulmetum

51,86

C

A

A

A

Uznano za
przedmiot
ochrony

Lp.

Nazwa łacińska

Kod

Nazwa polska

S1

3260

Nizinne i
podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników

Ranunculion
fluitantis

S2

6410

Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe

S3

pS8

6440

Łąki selernicowe

Cnidion dubii

Z1

1308

Mopek

Barbastella
barbastellus

%
pokr
ycia

Pop.
osiadła

1,30

rzadki
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Pop.
lęgowa

Pop.
migr.

Ocena
izol./
repr.

Ocena
ogólna

-

-

-

-

C

A

C

B

Opinia dot.
wpisu

Uznano za
przedmiot
ochrony,
wcześniej
niewykazywan
e
Uznano za

Z2

1318

Nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

rzadki

C

A

C

B

Z3

1355

Wydra

Lutra lutra

rzadki

C

A

C

B

pZ4

1337

Bóbr

Castor fiber

-

-

-

-

-

Z5

1166

Traszka
grzebieniasta

Triturus cristatus

50-100

C

A

C

B

Z6

1188

Kumak nizinny

Bombina bombina

100200

C

A

C

B

Z7

1124

Kiełb białopłetwy

Gobio
albipinnatus

rzadki

D

-

-

-

Z8

1134

Różanka

Rhodeus sericeus
amarus

rzadki

D

-

-

-

Z9

1145

Piskorz

Misgurnus fossilis

rzadki

D

-

-

-

Z10

1149

Koza

Cobitis taenia

rzadki

D

-

-

-
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przedmiot
ochrony
Uznano za
przedmiot
ochrony
Propozycja
zmiany na
kategorię D
Propozycja
wpisania do
SDF z kat. D
Nie występuje
w obszarze
Nie występuje
w obszarze
Nie stanowi
przedmiotu
ochrony/ nie
będzie
omawiany w
dalszej części
dokumentacji
Nie stanowi
przedmiotu
ochrony/ nie
będzie
omawiany w
dalszej części
dokumentacji
Nie stanowi
przedmiotu
ochrony/ nie
będzie
omawiany w
dalszej części
dokumentacji
Nie stanowi
przedmiotu
ochrony/ nie
będzie
omawiany w
dalszej części

dokumentacji

Z11

6169

Przeplatka maturna

Hypodryas
maturna

20-50

C

A

C

B

Z12

6177

Modraszek telejus

Phengaris teleius

1 loc

C

B

C

C

Z13

1060

Czerwończyk
nieparek

Lycaena dispar

1 loc

C

B

C

C

Z14

1084

Pachnica dębowa

Osmoderma
eremita

częsty

C

B

C

B

Z15

1088

Kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

częsty

C

A

C

B

pZ16

1074

Barczatka kataks

Eriogaster catax

-

-

-

-

-

Uznano za
przedmiot
ochrony
Uznano za
przedmiot
ochrony
Uznano za
przedmiot
ochrony
Uznano za
przedmiot
ochrony
Uznano za
przedmiot
ochrony
Na etapie
prac nad PZO
nie
potwierdzono
występowania
w obszarze

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.
1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne 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 oraz zasadach współpracy. 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 wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia
2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie
dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu
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Miejskiego we Wrocławiu. Następnie w dniu 23 listopada 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 wojewódzkim ukazało się
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 r. informujące o przystąpieniu przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów Natura 2000, w tym dla
obszaru Las Pilczycki. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i
Starosty Wrocławskiego. W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów będących właścicielami
działek położonych w granicach obszaru Natura 2000, prowadzących działalność w ich obrębie lub z innych przyczyn będących
zainteresowanymi pracami nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Pilczycki. Do wszystkich wysłano
zawiadomienia o pierwszym spotkaniu dyskusyjnym/warsztatach organizowanym przez wykonawcę PZO. W procesie prac nad projektem Planu
przewidziano dwa spotkania dyskusyjne/warsztaty. Ich głównym celem było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dotyczących
obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony. Po spotkaniach sporządzane były
raporty, które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych we Wrocławiu w dniu 6 grudnia 2011 roku. Prawie wszyscy uczestniczy warsztatów zostali włączeni w skład Zespołu
Lokalnej Współpracy (osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie jej danych osobowych na platformie Informacyjno- Komunikacyjnej). Zespół
ten pracował pod przewodnictwem Koordynatorów projektu Planu i brał udział w jego opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji. Drugie
spotkanie odbyło się w dniu 25 października 2012 r. również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Oprócz
osób, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu chęć udziału w pracach ZLW wyraziły 2 osoby reprezentujące Studenckie Koło Naukowe
Entomologów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspert biolog.
W trakcie prac nad PZO z członkami ZLW kontaktowano się drogą telefoniczną, mailową oraz pocztą tradycyjną.

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

Adres siedziby
instytucji/osoby
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław

Zakres odpowiedzialności

Urząd Marszałkowski
polityka regionalna, planowanie
Województwa Dolnośląskiego przestrzenne, promocja regionu,
udostępnianie informacji
Urząd Miejski Wrocławia
tworzenie i realizacja polityki ochrony
środowiska na terenie gminy Wrocław,
udostępnianie informacji i promocja

pl. Nowy Targ 1/8, 50-141
Wrocław
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Kontakt
71 776 90 53, umwd@dolnyslask.pl

71 777 77 77,
kum@um.wroc.pl

Instytucja/osoby
Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
Urząd Miejski Wrocławia,
Wydział Środowiska i
Rolnictwa
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

Adres siedziby
Kontakt
instytucji/osoby
zarządzanie gospodarką przestrzenną
ul. Świdnicka 53, 50-030
71 777 86 60, 777 73 25,
miasta Wrocławia
Wrocław
brw@um.wroc.pl
prowadzenie postępowań dot. ochrony
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 71 777 91 00, wsr@um.wroc.pl
środowiska i przyrody, nadzór nad lasami 10, 50-031 Wrocław
niepaństwowymi na terenie Wrocławia
planowanie i realizacja zadań z zakresu ul. Norwida 34, 50 - 950
71 337 88 88
ochrony przeciwpowodziowej, w tym
Wrocław
projektu modernizacji WWW (w części
sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
zwiększenie przepustowości koryta
Odry), wdrożenie RDW
zarządzanie wodami rzeki Odry i Ślęzy, ul. Kochanowskiego 91B, 51-602 71 329 41 77
nadzór nad funkcjonowaniem stopnia
Wrocław
71 324 09 49
wodnego Rędzin
Zakres odpowiedzialności

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu,
Zarząd Zlewni Środkowej
Odry z siedzibą we
Wrocławiu, Nadzór Wodny we
Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów nadzór i planowanie gospodarki leśnej na
Państwowych we Wrocławiu terenie woj. dolnośląskiego, nadzór nad
użytkowaniem siedlisk stanowiących
przedmioty ochrony w obszarach Natura
2000
Nadleśnictwo Miękinia
nadzór i planowanie gospodarki leśnej
oraz użytkowanie siedlisk stanowiących
przedmioty ochrony na terenie Lasu
Pilczyckiego, edukacja ekologiczna i
promocja
Regionalna Dyrekcja Ochrony zarządzanie obszarami Natura 2000 i
Środowiska we Wrocławiu
innymi objętymi ochroną na terenie woj.
dolnośląskiego, promocja i udostępnianie
informacji w tym zakresie

12

ul. Grunwaldzka 90, 50-357
Wrocław

71 377 17 00,
rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia 71 314-00-63,
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

pl. Powstańców Warszawy 1, 50- 71 340 68 07,
951 Wrocław
sekretariat@rdos.wroclaw.pl

Adres siedziby
Kontakt
instytucji/osoby
Dolnośląski Zarząd Melioracji administrowanie wodami i utrzymywanie ul. Matejki 5, 50-333 Wrocław 71 322 66 81 do 83,
i Urządzeń Wodnych we
urządzeń melioracji podstawowych (w
dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
Wrocławiu
tym wały przeciwpowodziowe) na terenie
woj. dolnośląskiego, planowanie i
realizacja zadań z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej, w tym projektu
modernizacji WWW (w części poprawa
stanu technicznego istniejących
obwałowań Odry)
Generalna Dyrekcja Dróg
budowa, remonty i utrzymanie dróg
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 71 334 73 00,
Krajowych i Autostrad,
krajowych i autostrad, w tym
Wrocław
sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
Oddział we Wrocławiu
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
Polski Związek Działkowców, zarządzanie i nadzór nad rodzinnymi
ul. Starogroblowa 3, 54-342
71 3544140, op-pzd@o2.pl
Okręgowy Zarząd we
ogrodami działkowymi we Wrocławiu
Wrocław
Wrocławiu
Polski Związek Łowiecki,
prowadzenie gospodarki łowieckiej i
ul. Wodzisławska 10 b, 52-017 71 34 00 858, zo.wroclaw@pzlow.pl
Zarząd Okręgowy w
monitoringu łowieckiego, wspieranie i
Wrocław
Wrocławiu
prowadzenie badań z zakresu łowiectwa
na terenach leśnych
Polski Związek Wędkarski, nadzór nad kołami wędkarskimi,
ul. K. Wielkiego 65, 50-077
71 344 44 01,
Okręg we Wrocławiu
zarybianie wód
Wrocław
pzw_wroclaw@poczta.onet.pl
Agencja Nieruchomości
administrowanie zasobami majątkowymi ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław 71 356-39-19, wroclaw@anr.gov.pl
Rolnych, Oddział Terenowy Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele
we Wrocławiu
rolne
Agencja Restrukturyzacji i
wdrażanie w rolnictwie i na obszarach
ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław 71 369 74 00,
Modernizacji Rolnictwa,
wiejskich instrumentów
dolnoslaski@arimr.gov.pl
Oddział Regionalny we
współfinansowanych z unijnego budżetu
Wrocławiu
oraz udzielanie pomocy ze środków
krajowych
PTPP „pro Natura”,
Działalność w zakresie edukacji, ochrony ul. Podwale 75; 50-449 Wrocław, tel./fax (071) 343 09 58
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
pronatura@pronatura.org.pl
Instytucja/osoby

Zakres odpowiedzialności
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Instytucja/osoby

Adres siedziby
instytucji/osoby
ul. Białoskórnicza 26, 50-134
Wrocław,

Zakres odpowiedzialności

Kontakt

Fundacja Ekorozwoju,

ekologii, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego

Polski Klub Ekologiczny,
Okręg Dolnośląski,
Zarząd Dróg i Utrzymania
Miasta

ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50- tel./fax: 71 - 347 14 45, tel. 71 - 347
345 Wrocław
14 44, klub@eko.wroc.pl
Zarządzanie i nadzór nad wrocławskimi ul. Długa 49, 53-633 Wrocław tel. 071 355-40-16, 071 355-42-18
drogami wraz z ich infrastrukturą
fax. 071 355-08-66, 071 373-49-06
będących w zarządzie ZDiUM,
zdium@zdium.wroc.pl
prowadzenie efektywnej gospodarki
odpadami oraz zapewnienie czystości i
porządku na terenie gminy Wrocław
zarządzanie terenami zieleni miejskiej,
ul. Trzebnicka 33, 50-231
tel/fax 71 328 20 77, 328 20 78,
lasami komunalnymi, lasami
Wrocław
328 66 11, 328 66 12, 328 25 04,
państwowymi przekazanymi Gminie
328 25 05;
Wrocław w zarząd wraz ze znajdującą
zzm@zzm.internetdsl.pl
się na tych terenach małą architekturą
oraz urządzeniami wodnomelioracyjnymi
Dane w osobnym pliku

Zarząd Zieleni Miejskiej

Właściciel gruntu
prywatnego

tel/fax: 713430849, 713445948
biuro@eko.wroc.pl

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy
Imię i nazwisko

Funkcja

Andrzej Ruszlewicz

Planista regionalny

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, pl.
Powstańców Warszawy 1, 50-153
Wrocław
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Kontakt
e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl,
tel.: 721 468 852

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, pl.
Powstańców Warszawy 1, 50-153
Wrocław
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, pl.
Powstańców Warszawy 1, 50-153
Wrocław

Imię i nazwisko

Funkcja

Katarzyna Łapińska

Koordynator Planu

Rafał Klodek

Koordynator Planu

Katarzyna Łyszkiewicz

Przedstawiciel
Nadleśnictwa Miękinia

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2,
55-330 Miękinia

Waldemar Zaremba

Przedstawiciel
Nadleśnictwa Miękinia

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2,
55-330 Miękinia

Grzegorz Mikołajczak

Katarzyna Adamczyk

Rafał Odachowski

Michał Jęcz

Przedstawiciel Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu,
Wydział Środowiska i
Rolnictwa
Przedstawiciel Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych we
Wrocławiu
Przedstawiciel Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu,
Biuro Rozwoju Wrocławia
Przedstawiciel Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu,
Wydział Środowiska i
Rolnictwa

Kontakt
email: klapinska@rdos.wroclaw.pl
tel.: (71) 340-68-05

email: rklodek@rdos.wroclaw.pl
tel.: (71) 340-68-23
email:
katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl,
tel. (71)314-00-63
email:
waldemar.zaremba@wroclaw.lasy.gov.pl,
tel. 664-082-994

Urząd Miejski we Wrocławiu, ul.
Wojciecha Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

email: grzegorz.mikolajczak@um.wroc.pl,
tel. (71)777-91-05

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu, ul.
Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław

email:
katarzyna.adamczyk@wroclaw.lasy.gov.pl;

Urząd Miejski Wrocławia, ul. Świdnicka email: rafal.odachowski@um.wroc.pl,
53, 50-030 Wrocław
tel. (71)777-78-91
Urząd Miejski we Wrocławiu, ul.
Wojciecha Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław
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e:mail: michal.jecz@um.wroc.pl,
tel. 071-777-91-36

Imię i nazwisko

Funkcja
Przedstawiciel Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu,
Wydział Środowiska i
Rolnictwa
Przedstawiciel Zarządu
Zlewni Środkowej Odry we
Wrocławiu
Przedstawiciel Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych we
Wrocławiu
Przedstawiciel Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych we
Wrocławiu

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje

Kontakt

Urząd Miejski we Wrocławiu, ul.
Wojciecha Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

e:mail: irena.baraniecka@um.wroc.pl,
tel. 071-777-91-00 (sekretariat)

Zarząd Zlewni Środkowej Odry we
Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 91B,
51-602 Wrocław

email:
krzysztof.zakrzewski@wroclaw.rzgw.gov.pl;
tel.: (71)324-09-58

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu, ul.
Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław

email: grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
tel.: 502-783-918

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu, ul.
Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław

email: wojciech.mazur@wroclaw.lasy.gov.pl
tel. (71) 377- 17-00 (central)

Adrian Smolis

Przedstawiciel
Uniwersytetu
Wrocławskiego, Pracownia
Biologii Konserwatorskiej i
Ochrony Bezkręgowców

Uniwersytet Wrocławski, Zakład
Bioróżnorodności i Taksonomii
Ewolucyjnej, Pracownia Biologii
Konserwatorskiej i Ochrony
Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego
63/77, 51-148 Wrocław

email: adek@biol.uni.wroc.pl
tel. 506-838-277

Marek Kornatowski

Przedstawiciel Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
email: marek.kornatowski@mpwik.wroc.pl;
i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 14/16
tel.: (71)340-96-07
50-421 Wrocław

Adam Malkiewicz

Przedstawiciel
Uniwersytetu
Wrocławskiego, Pracownia
Biologii Konserwatorskiej i
Ochrony Bezkręgowców

Uniwersytet Wrocławski, Zakład
Bioróżnorodności i Taksonomii
Ewolucyjnej, Pracownia Biologii
Konserwatorskiej i Ochrony
Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego
63/77, 51-148 Wrocław

Irena Baraniecka

Krzysztof Zakrzewski

Grażyna Góral

Wojciech Mazur
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email: amalki@biol.uni.wroc.pl,
tel. 692-541-485

Imię i nazwisko
Kamila Olszewska
Małgorzata Klupak
Agnieszka Górska

Monika Gbiorczyk

Maciej Matraj

Andrzej Nowak
Mirosław Mazian
Paweł Grochowski
Joanna Pomorska

Agnieszka Sala
Wojciech Jankowski

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Przedstawiciel Generalnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul.
Autostrad we Wrocławiu
Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław
Przedstawiciel Generalnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul.
Autostrad we Wrocławiu
Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław
Przedstawiciel Zarządu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul.
Dróg i Utrzymania Miasta Długa 49, 53-633 Wrocław
Przedstawiciel
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Regionalnego Zarządu
we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950
Gospodarki Wodnej we
Wrocław
Wrocławiu
Przedstawiciel
Uniwersytet Wrocławski, Muzeum
Uniwersytetu
Przyrodnicze, ul. Sienkiewicza 21, 50Wrocławskiego, Muzeum
335 Wrocław
Przyrodnicze
Przedstawiciel Zarządu
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu,
Zieleni Miejskiej we
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
Wrocławiu
Przedstawiciel Zarządu
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu,
Zieleni Miejskiej we
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
Wrocławiu
Ekspert biolog
Studenckie Koło Naukowe
Ekspert entomolog
Entomologów Uniwersytetu
Wrocławskiego
Studenckie Koło Naukowe
Ekspert entomolog
Entomologów Uniwersytetu
Wrocławskiego
Przedstawiciel organizacji Polskie Towarzystwo Przyjaciół
pozarządowej
Przyrody pro Natura
Funkcja
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Kontakt
email: kolszewska@gddkia.gov.pl,
tel. 795-165-155
e-mail: mklupak@gddkia.gov.pl
email: agorska@zdium.wroc.pl
tel.: (71)376-00-15
email:
monika.gbiorczyk@wroclaw.rzgw.gov.pl
tel.: (71)337-88-44

email: maciej.matraj@wp.pl

email: dzm@zzm.internetdsl.pl.,
tel. (71)328-66-11/12 wew. 332
email: dzm@zzm.internetdsl.pl.,
tel. (71)328-66-11/12
e-mail: merula@wp.pl
e-mail: joanpomorska@wp.pl

e-mail: sala-agnieszka@wp.pl
e-mail: fulica1@wp.pl

Imię i nazwisko
Agnieszka Łyczko

Funkcja
Przedstawiciel
Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Dolnośląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al.
Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław

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

2. Etap II Opracowanie projektu Planu
Moduł A
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
Typ informacji
Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Standardowy Formularz Danych dla SOO „Las
Pilczycki”, 2008

Ogielska M., Maślak R., Sergiel A., Majtyka T.
2012. Ekspertyza dotycząca populacji traszki
grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka
nizinnego Bombina bombina w obszarze Las
Pilczycki PLH020069
Smolis A., Kadej M. 2012, Ekspertyza dotycząca
Materiały
stanu zachowania oraz liczebności populacji
niepublikowane
pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga
dobosza Cerambyx cerdo, granicach obszarów
mających znaczenie dla Wspólnoty –
projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony
siedlisk Natura 2000 „Las Pilczycki” PLH020069
oraz „Dolina Łachy” PLH020003

Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Informacje o
obszarze

Niepełna,
wymagająca
weryfikacji

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/dane/pdf/pl/PLH020
069.pdf

Aktualne informacje
o przedmiotach
ochrony obszaru

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Aktualne informacje
o przedmiotach
ochrony obszaru

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
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Typ informacji

Dane referencyjne

Zakres informacji

Uchwała Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany
Informacje
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania planowanym
przestrzennego Wrocławia ze zmianą: Uchwała Nr
sposobie
L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia
użytkowania
z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w obszarze
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
Uchwała Nr XIII/374/03 Rady Miejskiej Wrocławia z Informacje
planowanym sposobie
dnia 16 października 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego użytkowania
dla Portu Osobowickiego Północ we Wrocławiu
w obszarze
Uchwała Nr XXIII/1975/04 Rady miejskiej Wrocławia z
dnia 20 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Informacje
planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości planowanym sposobie
przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej obejmującego użytkowania
Plany/programy/ teren północnej części działki nr 3/7, AM-1 obręb
w obszarze
strategie/projekt Kozanów
y
Uchwała Nr XLIII/1336/09 Rady Miejskiej Wrocławia Informacje
planowanym
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposobie
części zespołu urbanistycznego Doliny Odry w rejonie użytkowania
obrębu Kozanów we Wrocławiu
w obszarze

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.p
l

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.p
l

Uchwała Nr IX/189/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia planowanym
17 maja 2007 r.w sprawie uchwalenia miejscowego
sposobie
planu zagospodarowania przestrzennego Maślic Małych
użytkowania
we Wrocławiu

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Uchwała Nr XLVIII/3073/06 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we
Wrocławiu

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Informacje

w obszarze
Informacje
planowanym
sposobie
użytkowania
w obszarze
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Typ informacji

Dane referencyjne

Zakres informacji
Uchwała nr XXXV/1169/09 Rady Miejskiej Wrocławia Informacje
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia
planowanym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sposobie
obszaru położonego w rejonie ulic Pilczyckiej i
użytkowania w
Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu
sąsiedztwie obszaru
Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu
urbanistycznego Doliny Odry w rejonie obrębu Pilczyce
we Wrocławiu

Uchwała Nr XLI/1276/09 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/2220/04 Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
środowiska dla miasta Wrocławia na lata 20042015”
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska
Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem lat 2012-2015. Zarząd
Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 2008 r.
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 –
2012 z perspektywą do roku 2016” – przyjęta
uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 maja 2009 r.
Strategia wdrażania krajowej sieci Econet. Praca
zbiorowa pod redakcją Anny Liro Koordynator
projektu Zenon Dederko, Fundacja IUCN Poland
Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa dolnośląskiego. Uchwała nr
XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku.

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Informacje
planowanym
sposobie
użytkowania w
sąsiedztwie obszaru

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta

Informacja
planistyczna o
wysokiej wartości

http://www.uchwaly.um.wroc.pl

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych
województwa

Informacja
planistyczna o niskiej http://bip.umwd.dolnyslask.pl
wartości

Informacje ogólne

Informacja
planistyczna o niskiej http://www.mos.gov.pl
wartości

Informacje ogólne

Informacja
http://www.bocian.org.pl/biblio
planistyczna o niskiej teka/ksiazki-i-inne-wiekszewartości
opracowania

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych
województwa

Informacja
planistyczna
o średniej wartości
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http://www.wbu.wroc.pl

Typ informacji

Dane referencyjne
Studium zagospodarowania przestrzennego pasma
Odry w granicach woj. dolnośląskiego.
Opracowanie wykonane pod kierunkiem mgr inż.
arch. Stanisława Dancewicza Dyrektora
Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego w
Wrocławiu
Program dla Odry 2006. Dz. U. z 2001 r. Nr 1067
poz. 98

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miękinia
na lata 2002- 2011 (01.01.2002 – 31.12.2011)

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miękinia
na lata 2012-2021 (01.01.2012 – 31.12.2021)

Zakres informacji
Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych
województwa
Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych doliny
Odry
Informacja o
planowanych
zabiegach
gospodarczych w
znajdujących się w
granicach obszaru
lasach na gruntach
Skarbu Państwa
zarządzanych przez
PGL LP
Informacja o
planowanych
zabiegach
gospodarczych w
znajdujących się w
granicach obszaru
lasach na gruntach
Skarbu Państwa
zarządzanych przez
PGL LP
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Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Informacja
planistyczna
o średniej wartości

http://www.wbu.wroc.pl

Informacja
planistyczna
o średniej wartości

http://www.programodra.pl/

Informacja
planistyczna
o wysokiej wartości

Nadleśnictwo Miękinia,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu

Informacja
planistyczna
o wysokiej wartości

Nadleśnictwo Miękinia,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu

Typ informacji

Dane referencyjne

Uproszczony Plan Urządzania Lasu na lata 20082017. Lasy Gminne Miasta Wrocław

Zakres informacji

Wartość informacji

Informacja o
planowanych
zabiegach
gospodarczych w
Informacja
znajdujących się w
planistyczna
granicach obszaru
o średniej wartości
lasach należących do
miasta Wrocławia,
zarządzanych przez
ZZM

Informacja nt.
chronionych
gatunków roślin i
zwierząt na terenie
miasta Wrocławia
Raporty i
Informacja o
niepublikowane Raport o oddziaływaniu na środowisko dla
wyniki badań
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja
planowanym
terenowych
Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań przedsięwzięciu
pozostających w kompetencji Regionalnego
mogącym mieć
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, red. wpływ na przedmioty
A. Adamski, W. Lewandowski, M. Pchałek, D.
ochrony; rozpoznanie
Serwecińska, Wrocław, sierpień 2010
przyrodnicze
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wrocław J.
Anioł-Kwiatkowska, Woj. Konserwator Przyrody
we Wrocławiu,1992.
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Źródło dostępu do danych

Zarząd Zieleni Miejskiej we
Wrocławiu

Niska wartość z
uwagi na duży
Regionalna Dyrekcja Ochrony
stopień uogólnienia i
Środowiska we Wrocławiu
odległy termin
wykonania

Informacja
merytoryczna
o wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Typ informacji

Dane referencyjne

Zakres informacji
Informacja o
zrealizowanym
Raport oddziaływania na środowisko obwodnicy przedsięwzięciu
autostradowej A-8 dla miasta Wrocławia. Część
zawierającym
przyrodnicza., Akszak Consulting, 2002
rozpoznanie
przyrodnicze w
tamtym okresie
Informacja o
zrealizowanym
przedsięwzięciu
zawierającym
rozpoznanie
Raport o oddziaływaniu na środowisko
przyrodnicze oraz
projektowanej Autostradowej Obwodnicy
zawierająca
Wrocławia A-8, Akszak Consulting, kwiecień
wskazania działań
2006
niezbędnych do
minimalizacji i
kompensacji
negatywnych
oddziaływań drogi
Informacja o
zrealizowanym
Oddziaływanie Obwodnicy Autostradowej
przedsięwzięciu
Wrocławia na proponowany obszar Natura 2000
zawierającym
PLH020069 „Las Pilczycki”, Akszak Consulting,
rozpoznanie
luty 2008
przyrodnicze w
tamtym okresie
Informacje nt.
Raport z wyników monitoringu populacji
chronionego gatunku
śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus nivalis L.) na
rośliny występującej
obszarze Lasu Pilczyckiego wzdłuż Autostradowej
na terenie Lasu
Obwodnicy Wrocławia, M. Klupak, kwiecień 2012
Pilczyckiego
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Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Informacja
merytoryczna
o wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu,
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu

Typ informacji

Dane referencyjne
Monitoring przyrodniczy w zakresie
oddziaływania Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia A-8 w zakresie: Oceny defoliacji Lasu
Pilczyckiego i Lasu Zakrzowskiego, spowodowana
eksploatacją Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia, BP Ekosystem, kwiecień-sierpień 2012
Sprawozdanie z monitoringu pachnicy dębowej
Osmoderma eremita i kozioroga dębosza
Cerambyx cerdo dla zadania budowa
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, FPP
Consulting, październik 2012

Zakres informacji
Informacje nt.
odziaływania
autostrady A-8 na
siedliska leśne Lasu
Pilczyckiego
Informacje nt.
chronionych
gatunków
bezkręgowców
występujących na
terenie Lasu
Pilczyckiego

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu,
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu

Informacja
merytoryczna o
wysokiej wartości

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu,
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Położenie obszaru
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Las Pilczycki leży w regionie biogeograficznym
kontynentalnym w Środkowej Europie. Obszar zajmujący według SDF powierzchnię 119,6 ha położony jest w województwie dolnośląskim, w
granicach administracyjnych miasta Wrocławia, u zbiegu Odry i jej lewobrzeżnego dopływu - Ślęzy. Zachodnią granicę obszaru wyznacza ulica
Rędzińska i wał przeciwpowodziowy rzeki Ślęzy, północną i zachodnią koryto rzeki Odry, natomiast od południa obszar graniczy w terenami
rodzinnych ogrodów działkowych PZD. Obszar obejmuje w większości teren będący w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, a także tereny gminne,
prywatne oraz będące w zarządzie innych jednostek Skarbu Państwa.
Centralny punkt obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne: długość E 16°21‘18„ oraz szerokość N 51°19‘10.
Las Pilczycki został zaliczony przez RDLP we Wrocławiu do 6 kategorii Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych High Conservation
Value Forests – HCVF, tj. lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.
Położenie obszaru w odniesieniu do regionalizacji fizyczno-geograficznej (Kondracki 2000) jest następujące:
Prowincja Niż środkowoeuropejski (31)
Podprowincja Niziny Środkowopolskie (318)Makroregion Makroregionie: Nizina Śląska (318.5)
Mezoregion Pradolina Wrocławska (318.52)
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Według Regionalizacji przyrodniczo-leśnej na Podstawach Ekologiczno-Fizjograficznych (wg zaktualizowanej regionalizacji Tramplera,
SGGW 2008), obszar ostoi położony jest w zasięgu:
Krainy Śląskiej (V)
Dzielnicy: Wrocławskiej (V.2)
Pradoliny Wrocławskiej (V.2.f)
Według geobotanicznej regionalizacji Polski (Matuszkiewicz 1993), charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej - obszar znajduje się
na terenie następujących jednostek geobotanicznych:
Państwo: Holarktyka
Obszar Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych
Prowincja Środkowoeuropejska
Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa
Dział Brandenbursko-Wielkopolski (B)
Kraina Dolnośląska (B.5).
Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska (wg. Szafera, 1972, zmienione Kuczyńska i in. 1997), obszar ostoi znajduje się na terenie
następujących jednostek geobotanicznych:
Dział - Bałtycki (A),
Poddział – Pas Kotlin Podgórskich
Kraina - Kotlina Śląska
Okręg - Nizina Śląska
Podokręg - Dolina Odry
W ujęciu zoogeograficznym obszar należy do:
Państwa Holarktyka
Podpaństwa Palearktyka
Obszaru Euro-Syberyjskiego
Budowa geologiczna i gleby
Wrocław znajduje się na granicy dwóch dużych jednostek geologicznych – bloku przedsudeckiego oraz monokliny przedsudeckiej.
Najstarszymi utworami geologicznymi, występującymi na powierzchni terenu, są pochodzące z neogenu iły i gliny. Na przeważającym obszarze iły
i gliny są jednak przykryte młodszymi utworami pochodzenia lodowcowego, dokumentującymi obecność lądolodu skandynawskiego, po którego
ustąpieniu zaczęła się kształtować dzisiejsza rzeźba doliny Odry - kilka naprzemiennych okresów zasypywania osadami niesionymi przez rzekę
oraz ich rozcinania (erozji). Obecnie pierwotna rzeźba jest silnie przekształcona w wyniku działań człowieka i rozwoju miasta.
Ze względu na położenie w dolinie Odry gleby obszaru należą głównie do rzędu gleb aluwialnych - mad rzecznych oraz do rzędu gleb
zabagnionych - gleby gruntowo-glejowe, wytworzone na słabo przepuszczalnym podłożu i pozostające pod stałym wpływem wysokiego zwier25

ciadła wód gruntowych.
Hydrologia
Przez zachodnią część Obszaru przepływa uregulowana, nie mająca charakteru cieku naturalnego rzeka Ślęza, która uchodzi w km 261,6 do
Odry – stanowiącej północną granicę obszaru. W km 260,80 rzeki Odry zlokalizowany jest stopień wodny Rędzin, jeden z elementów drogi
wodnej Odry, którego normalny poziom piętrzenia (NPP) wynosi 110,00 m n.p.m.
W granicach obszaru nie występują znaczące powierzchnie wód stojących - znajdują się tu tylko niewielkie zakola (starorzecza) Odry oraz
małe oczka wodne położone w lesie. Poziom wód gruntowych na badanym terenie występuje w piaszczystych osadach holocenu i jest ściśle
związany z Odrą.
Klimat
Położenie geograficzne Wrocławia sprawia, że odznacza się on klimatem umiarkowanym przejściowym, z wyraźnie widocznymi wpływami
oceanicznymi oraz częstymi zmianami pogody wynikającymi z przemieszczania się układów barycznych, napływu wilgotnych mas polarnomorskich (46% w skali roku) i, rzadziej, bardziej suchych mas kontynentalnych (38%). Cechą charakterystyczną jest przewaga cyrkulacji z sektora
zachodniego, także ukształtowanie się „wrocławsko-opolskiego obszaru ciepła”. Najmniejsze zachmurzenie występuje w sierpniu, największe w
listopadzie i grudniu. Średnia roczna temperatura powietrza. Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1971--2000 we Wrocławiu wyniosła
8,8°C, natomiast w okresie 2000-2009 było to 9,6°C. Roczna amplituda temperatury we Wrocławiu wyniosła 18,9°C. W latach 2000-2009 średnia
suma roczna opadów wyniosła 589,0 mm – z maksimum opadów w przebiegu rocznym przypadającym na lato.
Okres wegetacyjny jest tu najdłuższy w Polsce i trwa ponad 225 dni.

Struktura krajobrazu
Obszar położony jest w obrębie Pradoliny Odry, u ujścia rzeki Ślęzy do Odry we Wrocławiu Cały teren leży pomiędzy wysokością 108,3 a ok.
113,1 m n.p.m., obniżając się w kierunku północno-zachodnim. Obszar tworzy mozaika zbiorowisk leśnych kompleksu leśnego Lasu Pilczyckiego
oraz zespół nadbrzeżnych łąk, zarośli i zadrzewień wzdłuż dolin ww. rzek

Korytarze ekologiczne
Obszar położony jest w dolinie Odry stanowiącej ważny krajowy korytarz ekologiczny łączący pasma górskie położone na południu kraju z
nizinami środkowej Polski i terenami nadmorskimi. Choć miejsko-przemysłowa aglomeracja Wrocławia stanowi znaczną barierę ekologiczną na
przebiegu korytarza rzeki Odry, to właśnie kompleks Lasu Pilczyckiego wraz z parkami i szpalerami/alejami drzew wzdłuż wałów, w pewnym
stopniu minimalizuje wpływ tej bariery na przemieszczanie się zwierząt i roślin. W granicach obszaru korytarz Odry łączy się z regionalnym
korytarzem rzeki Ślęzy – przebiegającym od Przedgórza Sudeckiego (Wzgórza Niemczańskie) przez Równinę Wrocławska do doliny Odry.
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Istniejące formy ochrony przyrody
W bliskim sąsiedztwie granic obszaru zlokalizowane są 2 pomniki przyrody, tj. platan klonolistny i dąb szypułkowy - położone przy ul.
Rędzińskiej we wnętrzu lasu komunalnego.
Powiązania z innymi obszarami Natura 2000
Obszar jest powiązany poprzez koryto i dolinę rzeki Odry z innymi obszarami Natura 2000, tj. Dolina Widawy PLH020036 – położony na
drugim brzegu Odry poniżej ujścia Ślęzy, Łęgi Odrzańskie PLH020018 i PLB020008 – położone ok. 20 km w dół rzeki, a także Grądy Odrzańskie
PLB020002 i Grądy w Dolinie Odry PLH020017 – położone ok. 13 km w górę rzeki.
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju
Obszar zlokalizowany jest na terenach leśnych, a mniejszej części terenach łąkowych. Główną działalnością jest działalność z zakresu gospodarki
leśnej, jednakże w Lesie z uwagi na jego położenie oraz rozwój funkcji ochronnych i rekreacyjno-wypoczynkowych ograniczane jest gospodarcze
pozyskiwanie drewna. W związku ze spadkiem ograniczaniem działalności rolniczej w mieście, obecnie w granicach obszaru obserwuje się
zjawisko porzucania gruntów rolnych. W najbliższej przyszłości sytuację mogą zmienić coraz częściej wykorzystywane możliwości uczestnictwa
w programach rolno-środowiskowych. Ponadto rzeka Odra stanowi drogę wodną wykorzystywaną w transporcie śródlądowym.
2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów
Typy użytków gruntowych
Lasy
Grunty orne
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Sady
Grunty pod stawami
Nieużytki

Typ własności
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
-

Powierzchnia użytków w ha
79,82
3,48
1,26
9,45
0,21
27

% udział powierzchni w obszarze
66,74
2,91
1,05
7,90
0,18
-

Wody stojące

17,08

14,29

Wody płynące

1,0

0,84

-

-

-

Skarb Państwa

5,77

4,82

Własność komunalna

0,27

0,23

Własność prywatna

0,05

0,04

Polski Związek Działkowców

1,21

1,01

119,6

100

Grunty zabudowane
Drogi – AOWGDDKiA
Drogi –
Zarząd Dróg i
Utrzymania
Inne
Miasta
Grunty
prywatne
Organizacja
społeczna
Suma końcowa

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Typy użytków

Lasy
Sady
Trwałe użytki zielone
Wody

Typ własności
Lasy Państwowe
Lasy komunalne
Lasy prywatne
Skarb Państwa
Użytki prywatne
Skarb Państwa

Tereny zadrzewione lub
zakrzewione

-

Inne

Drogi – AOW- GDDKiA

Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu

W granicach obszaru Las Pilczycki nie jest prowadzona działalność objęta
dopłatami UE.
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Drogi – Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta
Grunty prywatne
Organizacja społeczna
2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
Tytuł opracowania

Instytucja
odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/
wdrażanie
projektu

Uchwała Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku
w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Rada Miejska
Wrocławia ze zmianą: Uchwała Nr
Wrocławia
L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia
Uchwała Nr XIII/374/03 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 16 października 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
Rada Miejska
zagospodarowania przestrzennego dla
Wrocławia
Portu Osobowickiego Północ we
Wrocławiu
Uchwała Nr XXIII/1975/04 Rady

Rada Miejska

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty
ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia studium wskazują działkę nr 2
obręb Pilczyce jako grunt orny.
Tymczasem teren ten stanowi łąkę, która w 1060
północno- zachodniej część stanowi
potencjalne siedlisko czerwończyka
nieparka Lycaena dispar
Ustalenia studium wskazują działki nr 7,

10 obręb Pilczyce jako nieużytki.
Tymczasem teren ten stanowi siedlisko
6177
przyrodnicze – łąki selernicowe
Cnidion dubii, które jest jednocześnie
siedliskiem modraszka
telejusa Phengaris teleius

Należy zmienić przeznaczenie
terenu- łąka

Należy zmienić przeznaczenie
terenu- łąka.

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak
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Tytuł opracowania

Instytucja
odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/
wdrażanie
projektu

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty
ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania

miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2004 Wrocławia
r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
nieruchomości przejętych od wojsk
Federacji Rosyjskiej obejmującego teren
północnej części działki nr 3/7, AM-1
obręb Kozanów
Uchwała Nr XLIII/1336/09 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części zespołu
urbanistycznego Doliny Odry w rejonie
obrębu Kozanów we Wrocławiu

Rada Miejska
Wrocławia

Uchwała Nr IX/189/07 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu Rada Miejska
zagospodarowania przestrzennego Maślic Wrocławia
Małych we Wrocławiu

Brak

Nie dotyczy

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2ZL ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) lasy,
91F0
b) łąki;
2) uzupełniające:
6177
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.
Działki nr: 35/2, 57 (część), 9, 10, 8, 7, 6,
5/1
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Brak

Jeżeli planowane będą roboty
służące ochronie
przeciwpowodziowej,
melioracyjne lub związane z
Autostradową Obwodnicą
Wrocławia należy brać pod uwagę
wpływ tych działań na
zachowanie siedlisk 9170 i 6440.
Realizacja działań może być
uzależniona od przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na
obszar Natura 2000 (co najmniej
screening)

Tytuł opracowania

Instytucja
odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/
wdrażanie
projektu

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty
ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania

Uchwała Nr XLVIII/3073/06 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
przeciwpowodziowego wału
Kozanowskiego we Wrocławiu

Rada Miejska
Wrocławia

Brak

Nie dotyczy

Brak

Uchwała nr XXXV/1169/09 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca
2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w
rejonie ulic Pilczyckiej i Maślickiej w
obrębie Pilczyce we Wrocławiu

Rada Miejska
Wrocławia

Brak

Nie dotyczy

Brak

Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r.
Rada Miejska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
Wrocławia
zagospodarowania przestrzennego części
zespołu urbanistycznego Doliny Odry w
rejonie obrębu Pilczyce we Wrocławiu

W granicach obszaru usytuowano ciągi
pieszo- rowerowe. Ustalenia planu
wskazują, że w ramach każdego korytarzu 91F0, 9170, 1084,
obowiązuje rozdzielenie ruchu pieszego i 1088
rowerowego

31

Wyznaczenie i sposób utworzenia
ciągu należy uzgodnić z RDOŚ.
Realizacja działań może być
uzależniona od przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na
obszar Natura 2000 (co najmniej
screening)

Tytuł opracowania

Instytucja
odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/
wdrażanie
projektu

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty
ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania

W trackie realizacji należy brać
pod uwagę wpływ tych działań na
przedmioty ochrony obszaru.
Realizacja działań może być
uzależniona od przeprowadzenia
Ustalenia planu wskazują, iż w
procedury oceny oddziaływania na
wydzieleniach wewnętrznych D, E
obszar Natura 2000 (co najmniej
91F0, 9170, 1084,
obowiązuje ciąg pieszo- rowerowy w
screening); ewentualna realizacja
1088
formie kładki
winna uwzględniać wymogi
ochrony gatunków oraz w jak
najmniejszym stopniu ingerować
w siedliska przyrodnicze.
Jeżeli planowane będą działania
służące ochronie
Obowiązuje ciąg pieszy i trasa rowerowa 91F0, 9170, 1084, przeciwpowodziowej
na koronie wału pełniące rolę drogi
(konserwacja urządzeń) należy
1088
awaryjnej, umożliwiającej konserwację
brać pod uwagę wpływ tych
urządzeń hydrotechnicznych i
działań na zachowanie
prowadzenie akcji przeciwpowodziowej
przedmiotów ochrony- screening/
ewentualnie ocena oddziaływania
na obszar Natura 2000.
Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
Brak
Miękinia na lata 2002 – 2011
we Wrocławiu

Nie dotyczy

(01.01.2002 – 31.12.2011)
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Brak

Tytuł opracowania

Uchwała Nr XLI/1276/09 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 19
listopada 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/2220/04 Rady
Miejskiej Wrocławia w sprawie
przyjęcia „Programu ochrony
środowiska dla miasta Wrocławia na
lata 2004- 2015”

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty
ochrony

Instytucja
odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/
wdrażanie
projektu

Rada Miejska
Wrocławia

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Regionalna Dyrekcja
Plan Urządzenia Lasu dla
Lasów Państwowych
Brak
Nadleśnictwa Miękinia na okres od 1
we Wrocławiu
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nie dotyczy

Brak

Uproszczony Plan Urządzania Lasu na Zarząd Zieleni
Miejskiej we
lata 2008-2017. Lasy Gminne Miasta
Wrocławiu
Wrocław

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

Ocena
ogólna

Powierzchnia
[ha]

Liczba
stanowisk

Siedliska przyrodnicze
3260 Nizinne i podgórskie rzeki
ze zbiorowiskami
włosieniczników Ranunculion

Rozmieszcze
Stopień
nie
rozpoznania
w obszarze

Zakres prac terenowych
uzupełniających/uzasadnienie do
wyłączenia z prac terenowych

Aneks
-

-

-

-
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bardzo
dobry

Nie
potwierdzono
występowania
siedliska.
Z
uwagi
na
jego
charakterystykę oraz stan potencjalnego

Przedmiot ochrony

Ocena
ogólna

Powierzchnia
[ha]

Liczba
stanowisk

Rozmieszcze
Stopień
nie
rozpoznania
w obszarze

fluitantis

6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe Molinion

6430 Ziołorośla górskie
Adenostylion alliariae i
ziołorośla nadrzeczne
Convolvuletalia sepium

6440 Łąki selernicowe Cnidion
dubii

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

Zakres prac terenowych
uzupełniających/uzasadnienie do
wyłączenia z prac terenowych
miejsca
jego
występowania,
tj.
zanieczyszczoną rzekę Ślęza – nie ma
perspektywy na jego występowanie.

-

-

-

-

bardzo
dobry

Nie
potwierdzono
występowania
siedliska. Płaty siedliska zostały
zdegradowane
prawdopodobnie
w
wyniku powodzi w 2010 r. (wysoki stan
wód na rzece Odrze). Doszło do
naniesienia
żyznych
namułów
i
zniszczenia darni łąk

C

0,10

brak
informacji

-

niski

Konieczność uzupełnienia stanu wiedzy
o siedlisku na etapie funkcjonowania
Planu

bardzo
dobry

prace terenowe nad rozmieszczeniem i
stanem siedliska przeprowadzono we
wszystkich płatach w 2011 i 2012 r.. Na
jednym z dwóch płatów siedliska
podawanego wcześniej jako 6510
stwierdzono występowanie siedliska
6440

bardzo
dobry

prace terenowe nad rozmieszczeniem i
stanem siedliska przeprowadzono we
wszystkich płatach w 2011 r. i 2012 r.,
nie potwierdzono występowania
siedliska w obszarze; na jednym z
płatów siedliska podawanego jako 6510
stwierdzono występowanie siedliska

C

-

0,75

-

1 (działka nr
10, 8, 7 AM 7
Pilczyce)

-
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Załącznik
mapowy
Mapa nr 2

Przedmiot ochrony

Powierzchnia
[ha]

Liczba
stanowisk

B

21,72

1 stanowisko

Załącznik
mapowy
Mapa nr 2

2,44

1 stanowisko
(2 płaty)

Załącznik
mapowy
Mapa nr 2

9170 Grąd środkowoeuropejski i

subkontynentalny GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum
*91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe)
91F0 Łęgowe lasy dębowowiązowo- jesionowe FicarioUlmetum

C

B

55,06

2 stanowiska

Gatunki zwierząt
1308 Mopek Barbastella
barbastellus

1318 Nocek łydkowłosy Myotis
dasycneme

Rozmieszcze
Stopień
nie
rozpoznania
w obszarze

Ocena
ogólna

Załącznik
mapowy
Mapa nr 2

Zakres prac terenowych
uzupełniających/uzasadnienie do
wyłączenia z prac terenowych
6440

dobry

prace terenowe nad rozmieszczeniem i
stanem siedliska przeprowadzono we
wszystkich płatach w 2011 i 2012 r.

dobry

prace terenowe nad rozmieszczeniem i
stanem siedliska przeprowadzono we
wszystkich płatach w 2011 i 2012 r.,
silnie zdegradowane

dobry

prace terenowe nad rozmieszczeniem i
stanem siedliska przeprowadzono we
wszystkich płatach w 2011 i 2012 r.,
płaty siedliska zostały sztucznie
rozdzielone budową estakadą autostrady
A-8

Aneks

B

Cały obszar
leśny

Załącznik
mapowy
Mapa nr 3.3

niski

konieczność uzupełnienia wiedzy o
gatunku na etapie funkcjonowania Planu

B

Tereny
położone w
odległości
ok.100 m od
rzeki Odry

Załącznik
mapowy
Mapa nr 3.3

niski

konieczność uzupełnienia wiedzy o
gatunku na etapie funkcjonowania Planu
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Przedmiot ochrony

Ocena
ogólna

Powierzchnia
[ha]

Liczba
stanowisk

Rozmieszcze
Stopień
nie
rozpoznania
w obszarze

D

1-2 osobniki
(tereny
położone nad
Odrą,w tym
starorzecza, i
wzdłuż Ślęzy)

1377 Bóbr Castor fiber

D

1 (tereny
położone nad
Odrą (w tym
starorzecza) i
Ślęzą

-

dobry

1166 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus

D

-

-

bardzo
dobry

1188 Kumak nizinny Bombina
bombina

D

-

-

bardzo
dobry

1355 Wydra Lutra lutra
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-

dobry

Zakres prac terenowych
uzupełniających/uzasadnienie do
wyłączenia z prac terenowych
Prace terenowe nad występowaniem
gatunku przeprowadzono w 2011 i 2012
r. Stwierdzono, iż tereny te nie są
atrakcyjne dla gatunku (uboga baza
pokarmowa i brak atrakcyjnych
schronień), możliwe pojawianie się 1-2
osobników
Stwierdzono występowanie gatunku w
obszarze, jednakże z uwagi na jego
liczne występowanie na Dolnym Śląsku
i brak jego istotności dla obszaru
proponuje się nie uznawanie tego
gatunku za przedmiot ochrony
Prace terenowe przeprowadzono w 2012
r. Nie stwierdzono obecności gatunku ani
siedlisk, które byłyby dla niego dogodne;
błąd podczas pierwotnej inwentaryzacji;
gatunki mogły pojawić
się na terenie obszaru po powodzi. Nie
wyklucza się możliwości pojawienia się
pojedynczych osobników korzystających
z korytarza ekologicznego jaki tworzy
Ślęza, może to jednak mieć charakter
incydentalny, związany z okresowymi
powodziami.
Prace terenowe przeprowadzono w 2012
r. Nie stwierdzono obecności gatunku ani
siedlisk, które byłyby dla niego dogodne;
błąd podczas pierwotnej inwentaryzacji;

Przedmiot ochrony

6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna

6177 Modraszek telejus
Phengaris teleius

1060 Czerwończyk nieparek
Lycaena dispar

1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Ocena
ogólna

Powierzchnia
[ha]

Liczba
stanowisk

Rozmieszcze
Stopień
nie
rozpoznania
w obszarze

Zakres prac terenowych
uzupełniających/uzasadnienie do
wyłączenia z prac terenowych
gatunki mogły pojawić się na terenie
obszaru po powodzi. Nie wyklucza się
możliwości pojawienia się pojedynczych
osobników korzystających z korytarza
ekologicznego jaki tworzy Ślęza, może to
jednak mieć charakter incydentalny,
związany z okresowymi powodziami.

B

2: pokrywają
się z płatami
siedliska 91F0

Załącznik
mapowy
Mapa nr 3.2

średni

prace terenowe nad występowaniem
gatunku przeprowadzono w 2011 i 2012 r.

C

2 : (dz. nr 57
obręb Maślice
dz. nr 10, 7, 8
obręb
Pilczyce)

Załącznik
mapowy
Mapa nr 3.2

średni

prace terenowe nad występowaniem
gatunku przeprowadzono w 2011 i 2012 r.

C

2: tereny
położone nad
rzeką Odrą w
rejonie
starorzeczy
(dz. nr 1
obręb);
północnozachodnia
część dz. nr 2
obręb
Pilczyce

niski

Konieczność uzupełnienia wiedzy o
gatunku: nie potwierdzono występowania
gatunku w miejscu jego dotychczasowego
występowania (dz. nr 1 obręb Pilczyce);
stwierdzono natomiast występowanie
gatunku w północno- zachodniej części
dz. nr 2 obręb Pilczyce

B

Cały obszar Załącznik
bardzo dobry prace terenowe nad występowaniem
leśny oraz mapowy Mapa
gatunku przeprowadzono we wszystkich
wały rzeki nr 3.1
płatach w 2012 r.
Ślęzy
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Załącznik
mapowy
Mapa nr 3.2

Przedmiot ochrony

Ocena
ogólna

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx
cerdo

B

1074 Barczatka kataks
Eriogaster catax

XX

Powierzchnia
[ha]

Rozmieszcze
Zakres prac terenowych
Stopień
nie
uzupełniających/uzasadnienie do
rozpoznania
w obszarze
wyłączenia z prac terenowych
Cały obszar Załącznik
bardzo dobry prace terenowe nad występowaniem
leśny oraz mapowy Mapa
gatunku przeprowadzono we wszystkich
wały rzeki nr 3.1
płatach w 2012 r.
Ślęzy
Załącznik
Nie stwierdzono występowania gatunku
Wzdłuż rzeki
mapowy
słaby
Ślęzy
w obszarze
Mapa nr 3.2
Liczba
stanowisk

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych
3260 NIZINNE I PODGÓRSKIE RZEKI ZE ZBIOROWISKAMI WŁOSIENICZNIKÓW Ranunculion fluitantis
Krótka charakterystyka
Siedlisko jest określane przez roślinność zanurzoną, przytwierdzoną do uziarnionych osadów mineralnych (piasek, żwir, drobne kamienie) na
dnie koryt strumieni i rzek o intensywnym przepływie wody i zauważalnym zasilaniu przez wody podziemne lub wymianie wód między strefą
koryta a interaktywną strefą migrujących wód gruntowych. Występuje na odcinkach erozyjnych i przejściowych cieków wodnych niskiej lub
średniej rzędowości, w niżej położonych odcinkach akumulacyjnych zanika. Do najważniejszych czynników środowiskowych określających
występowanie, rozmieszczenie i strukturę siedliska należą: łagodna warunki klimatyczne w półroczu zimowym, zasilanie koryt wodami
podziemnymi, dostęp światła, dostępność wolnego dwutlenku węgla, przeźroczystość wody.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000
W regionie kontynentalnym w roku 2011 oceniano 12 stanowisk i tylko jedno zostało uznane za zachowane w stanie złym – U2. Pozostałe 11 stanowisk
zostało ocenione na zachowane we właściwym stanie ochrony – FV (91,67%). W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 171) stan siedliska został oceniony na U1 (parametry: zasięg- U1, powierzchnia-XX, specyficzna struktura i funkcje- U1, perspektywy ochrony – U1)

Ranga i występowanie w obszarze
W trakcie prac terenowych nad przedmiotowym planem nie stwierdzono występowania tego siedliska. Z uwagi na jego charakterystykę oraz stan
1

Polska, jako członek Unii Europejskiej, ma obowiązek przesłania do Komisji Europejskiej sprawozdania z realizacji Dyrektywy Siedliskowej, zgodnie z postanowieniami
art. 17. 1 tej Dyrektywy.
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potencjalnego miejsca jego występowania- rzeka Ślęza – nie ma perspektywy na jego występowanie- proponuje się wkreślenie tego siedliska z
obszaru.
Powierzchnia (ha/%) pokrycia –1,44/1,2(dane z SDF); nie występuje (po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze W trakcie prac terenowych nad przedmiotowym planem nie potwierdzono występowania tego siedliska w
granicach obszaru. Z uwagi na jego charakterystykę oraz stan potencjalnego miejsca jego występowania, tj. zanieczyszczoną rzekę Ślęza – nie
ma perspektywy na jego występowanie. Proponuje się wykreślenie tego siedliska z obszaru.
6410 ZMIENNOWILGOTNE ŁĄKI TRZĘŚLICOWE Molinion
Krótka charakterystyka
Łąki trzęślicowe zaliczane są do najbardziej zróżnicowanych półnaturalnych siedlisk powstałych na skutek ekstensywnej gospodarki człowieka.
Łąki te charakteryzują się wielogatunkową strukturą i swoistą fenologią rozwoju oraz szeroką amplitudą ekologiczną. Istotnym czynnikiem
warunkującym wykształcenie się specyficznej roślinności siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej. Siedlisko powstaje na podłożach
zasobnych, jak i mezotroficznych oraz oligotroficznych, wilgotnych i świeżych.
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2010-2011 na 34 stanowiskach siedlisko oceniono następująco: 24
stanowiska w stanie niezadowalającym- U1 (70,59%), 8 stanowisk w stanie złym – U2 (23,53%), 2 stanowiska zostały ocenione na zachowane we
właściwym stanie ochrony – FV (5,88%). W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan siedliska został oceniony na U2 (parametry: zasięg- FV,
powierzchnia-XX, specyficzna struktura i funkcje- U2, perspektywy ochrony – U2.

Ranga i występowanie w obszarze – W trakcie prac terenowych nad przedmiotowym planem nie stwierdzono występowania tego siedliska
Powierzchnia (ha/%) pokrycia –3,95/3,13 (dane z SDF), nie występuje (po weryfikacji)
Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska 6410 w SDF obszaru wynika przede wszystkim z dokładnego oszacowania
powierzchni na etapie badań terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO. Na zmniejszenie wartości powierzchni mogły
wpłynąć dodatkowo naturalne czynniki, tj.: sukcesja wtórna, ekspansja trzcinnika piaskowego i zbiorowisk szuwaru turzycowego we wschodniej
części ostoi.
Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); nie występuje w obszarze (po weryfikacji)
Nie potwierdzono występowania siedliska. Płaty siedliska zostały zdegradowane prawdopodobnie w wyniku powodzi w 2010 r. (wysoki stan
wód na rzece Odrze). Doszło do naniesienia żyznych namułów i zniszczenia darni łąk.
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6430 ZIOŁOROŚLA GÓRSKIE Adenostylion alliariae i ZIOŁOROŚLA NADRZECZNE Convolvuletalia sepium.
Krótka charakterystyka
Ziołorośla obejmują płaty nieleśnych fitocenoz, głównie eutroficzne, wysokie byliny i pnącza (głównie kielisznik zaroślowy Calystegia sepium.
Zbiorowiska te wykształcają się na usłonecznionych stanowiskach o dużej wilgotności podłoża. Fizjonomicznie i florystycznie dosyć
zróżnicowane, zwykle wielowarstwowe, nitrofilne zbiorowiska okrajkowe o naturalnym charakterze (klasa Galio-Urticenea).Tworzą zwarte
zasłony na skraju lasów i zarośli, stąd nazywane są też zbiorowiskami welonowymi. Zwykle występują w niewielkich, wąskich płatach o
szerokości 1–2 m. Związane są przede wszystkim z nadrzecznymi łęgami i zaroślami wierzbowymi (91E0), z którymi tworzą zwarty kompleks
przestrzenny.
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w roku 2011 na 15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów
Natura 2000, stan jego zachowania uznano za niezadowalający w przypadku 7 stanowisk - U1 (46,67%), na 4 monitorowanych stanowiskach
stan zachowania określono jako zły - U2 – (26,67%) i na 4 jako właściwy - FV (26,67%). W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan
siedliska został oceniony na U1 (parametry: zasięg- FV, powierzchnia-FV, specyficzna struktura i funkcje- U1, perspektywy ochrony – FV.
Ranga w obszarze - nieistotna
Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 0,10/0,12 (dane z SDF); dane niezweryfikowane
Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF),
Zagrożenia - Wskazanie zagrożeń dla siedliska będzie możliwe po weryfikacji terenowej jego występowania i stanu zachowania.
6440 ŁĄKI SELERNICOWE Cnidion dubii – siedlisko obecnie nie jest przedmiotem ochrony w obszarze
Krótka charakterystyka
Łąki selernicowe są typem siedliska przyrodniczego związanym przede wszystkim z dolinami dużych rzek, zwłaszcza ich dolnymi i środkowymi
odcinkami, regularnie zalewanymi raz lub dwa razy w roku i przesuszanymi między powodziami. Występuje głównie na różnego typu madach,
przeważnie na madach rzecznych próchnicznych, znacznie rzadziej na glebach murszowatych lub glebach mineralno- -murszowych, często w
miejscach o zróżnicowanych deniwelacjach na dnie dolin. Są to potencjalne siedliska łęgów wierzbowo-jesionowych, rzadziej łęgów
topolowych. Geneza i egzystencja tych łąk jest więc uwarunkowana procesami aluwialnymi, z jednej strony, a z drugiej – oddziaływaniami
antropogenicznymi. Są one bowiem zagospodarowane i ekstensywnie użytkowane, przede wszystkim koszone.
Płat łąk reprezentujących przedmiotowe siedlisko przyrodnicze został zidentyfikowany na powierzchni, która podawana była jako siedlisko
ekstensywnie użytkowanych łąk swieżych (6510). Identyfikacji dokonano na podstawie obecności gatunków typowych dla tego typu łąk
aluwialnych, m.in: selernicy żyłkowanej Cnidium dubium, czosnku kątowatego Alium angulosum, fiołka mokradłowego Viola stagnina,
krwiściągu lekarskiego Sanquisorba officinalis, olszewnika kminkolistnego Selinum carvifolia, bukwicy zwyczajnej Betonica oficinalis. Wyżej
wymienionym roślinom towarzyszą gatunki zielne typowe głównie dla łak świeżych. Płat siedliska jest silnie zdegradowany i opanowany przez
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gatunki ekspansywne, głównie trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios i nawłoć późną Solidago gigantea. W płacie znaczący udział ma także
roślinność ruderalna rozwijająca się wzdłuż umocnionego płytami betonowymi rowu, przechodzącego przez środek płatu siedliska. Łąka jest od
wielu lat nieużytkowana rolniczo. Płat zlokalizowany jest w południowo zachodniej części obszaru, nad rzeką Ślęzą.
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
Zestawienie wyników monitoringu siedliska 6440 - Łąki selernicowe (Cnidion dubii) w regionie biogeograficznym kontynentalnym dla
Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2009-2011 dla parametru Ocena ogólna wykazało, iż 13 spośród 16 badanych stanowisk znajduje się
w stanie niezadowalającym- U1 (81,25%), 2 stanowiska oceniono na zły stan zachowania – U2 (12,5 %), tylko jedno stanowisko znajdowało się
we właściwym stanie ochrony – FV (6,25%). W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan siedliska został oceniony na U1 (parametry:
zasięg- FV, powierzchnia-U1, specyficzna struktura i funkcje- U1, perspektywy ochrony – U1.
Ranga w obszarze –istotny
Powierzchnia (ha/%) pokrycia – brak (SDF) 0,75/0,63 (po weryfikacji terenowej)
Stan zachowania w obszarze –
C – Ogólny stan zachowania w obszarze Natura 2000 został oceniony jako zły (U2)
Zagrożenia: Zagrożenia istniejące: A03.03 - zaniechanie/brak koszenia, K02.01 - ewolucja biocenotyczna, sukcesja (zarastanie łąki w wyniku
braku użytkowania rolniczego, krzewami oraz ekspansywnymi gatunkami roślin), J03.02 - antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk,
J02.15 - spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (na łące znajduje się rów melioracyjny, którego modernizacja
spowodowała zniszczenie części płatu siedliska); potencjalne: tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane (ryzyko podpalenia, wywozu
zanieczyszczeń, wydeptywanie itp.), powódź (może spowodować naniesienie żyznych warstw namułu i zniszczenie darni łąki),

6510 NIŻOWE I GÓRSKIE ŚWIEŻE ŁĄSKI UŻYTKOWANE EKSTENSYWNIE Arrhenatherion elatioris.
Krótka charakterystyka
Łąki świeże zajmują znaczna powierzchnie nieleśną w południowo - zachodniej części obszaru. Zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie
rzeki Ślęzy (na lewym brzegu). Łąki te reprezentowane są przez zbiorowisko roślinne nawiązujące do związku Arrhenatherion, jednak jest ono
silnie zubożałe i przekształcone. Gatunki charakterystyczne dla związku występują tu nielicznie i zajmują niewielki procent pokrycia. Wśród
gatunków łąk świeżych występują tutaj: rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, marchew zwyczajna Daucus carota, przytulia zwyczajna
Galium mollugo, krwawnik pospolity Achillea millefolium, sporadycznie, na wale przeciwpowodziowym rosną także bodziszek łąkowy
Geranium pratense i krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis. Udział innych gatunków łąkowych jest w znacznym stopniu zubożały, a rolę
dominantów w runi przyjmują gatunki ekspansywne: nawłoć późna Solidago gigantea, wrotycz pospolity tanacetum vulgare, trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigeios oraz mozga trzcinowata Phalaris arundinacea.Część siedliska (0,49 ha) zostało zniszczone w wyniku
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realizacji AOW.
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2009 – 2011 na 59 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie
obszarów Natura 2000, stan zachowania siedliska w przypadków 33 stanowisk uznano za niezadowalający (U1) – 55,93%, na 17 stanowiskach
stan zachowania określono jako zły (U2) – 28,81%, a tylko na dziewięciu jako właściwy (FV) – 15,25%. W skali całej Polski (ocena na potrzeby
art. 17) stan siedliska został oceniony na U1 (parametry: zasięg- FV, powierzchnia- U1, specyficzna struktura i funkcje- U1, perspektywy
ochrony – U1).
Powierzchnia (ha/%) pokrycia - 10,85/9,07(dane z SDF), nie występuje (po weryfikacji)
Nie potwierdzono występowania siedliska. Płaty siedliska zostały zdegradowane prawdopodobnie w wyniku powodzi (wysoki stan wód na
rzece Odrze latem 2010 roku). Doszło do naniesienia żyznych namułów i zniszczenia darni łąk. Na jednym z płatów siedliska podawanego
jako 6510 stwierdzono występowanie siedliska 6440.
Stan zachowania w obszarze - B (dane z SDF), po weryfikacji: nie występuje
91F0 ŁĘGOWE LASY DĘBOWO-WIĄZOWO-JESIONOWE Ficario-Ulmetum
Krótka charakterystyka
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe obejmują wilgotne lasy liściaste zajmujące siedliska kształtowane przez okresowe (niecoroczne)
zalewy wód wezbraniowych bądź ruchome wody gruntowe. Często tworzą kompleksy o charakterze mozaikowym ze zbiorowiskami grądowymi,
zajmując wobec nich siedliska bardziej uwilgocone w lokalnych zagłębieniach terenu. W swej typowej postaci występują w Polsce w dolinach
dużych i średnich rzek nizinnych, jednak wskutek regulacji i prac utrzymaniowych cieków są obecnie w zarówno w skali Europu jak i Polski
zagrożone i relatywnie rzadkie, bowiem na skutek braków wylewów wód wezbraniowych większość uległa procesowi tzw. grądowienia ulegając
transformacji w kierunku fitocenoz grądowych. Zasoby siedliska przyrodniczego w dolinie Odry uważane są za jedne z większych w całej
Europie.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000
Zestawienie wyników monitoringu GIOŚ dla siedliska 91F0 dla obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym badanych w latach 20092011 dla parametru Ocena ogólna - w 43,48 % stan zachowania siedliska uznano jako zły U2 ( na 10 stanowiskach z 23), 47,83 % jako
niezadowalający U1 (na 11 stanowiskach) i 8,70 % jako właściwy (na 2 stanowiskach). W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan
siedliska został oceniony na U2 (Zasięg – FV, Powierzchnia – U2, Specyficzna struktura i funkcje – U2, Perspektywy ochrony – U2)
Ranga i występowanie w obszarze
Powierzchnia siedliska została zmniejszona w odniesieniu do pierwotnej o ok. 5,38 ha na skutek budowy Autostrady Wrocławia (A-8). Obecnie
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należy więc wyróżnić dwa duże płaty siedliska: jeden pomiędzy rzeką Ślęzą i Odrą a estakadą Autostrady A8 oraz drugi na wschód od autostrady
do drogi leśnej w środkowej części kompleksu Lasu Pilczyckiego.
Siedlisko to stanowi główny przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Las Pilczycki, będąc jednocześnie siedliskiem dla wielu grup zwierząt –
innych przedmiotów ochrony obszaru. W SDF oceniono wartość obszaru dla zachowania siedliska jako doskonałą (A), po weryfikacji terenowej
proponuje się obniżenie oceny do dobrej B
Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 62,02/51,86(dane z SDF), 55,06/46,04 (po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze
W Lesie Pilczyckim występuje podtyp typowy łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego, związany z występowaniem okazjonalnych wezbrań w
dolinie Środkowej Odry.
Wyróżniono 2 płaty siedliska zróżnicowane wiekiem drzewostanu i składem gatunkowym drzewostanu oraz warstwy krzewów i runa leśnego.
Na zachód od autostrady stanowisko łęgu ma doskonale wykształcony II piętrowy zwarty drzewostan z dominacją dojrzałych jesionów
wyniosłych Faraxinus excelsior w towarzystwie starych dębów szypułkowych Quercus robur. W niższej warstwie występują wiązy Ulmus sp.,
klon polny Acer campestre i zwyczajny Acer platanoides, czeremcha zwyczajna Padus avium, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab zwyczajny
Carpinus betulus. W warstwie bujnej, wielogatunkowej krzewów dobrze widoczne są naturalne odnowienia drzew oraz inne krzewy, m.in.
porzeczka czerwona Ribes spicatum, kalina koralowa Viburnum opulus. Warstwa zielna pokrywa całą powierzchnię. Wśród bylin szczególnie
cenne są rozwijające się wczesną wiosną geofity, w tym łany śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis. Na pniach drzew pną się kwitnące okazu
bluszczu pospolitego Hedera helix. W drzewostanie występują – obce ekologicznie dla siedliska - pojedyncze świerki zwyczajne Pinus silvestris,
jednakże można zaobserwować naturalny proces ich wypierania, bowiem wiele z nich jest poprzewracanych.
Podobną charakterystykę na drugie stanowisko zlokalizowane na wschód od autostrady. Jednakże w drzewostanie występują pojedyncze okazy
lub szpalery kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum. We wschodniej części stanowisko to płaty dojrzałego łęgu dębowo-wiązowojesionowego współwystępujące z płatami grądu środkowoeuropejskiego tworzące mozaikę siedlisk trudną do rozpoznania terenowego i
oznaczenia.
Zagrożenia rzeczywiste: Użytkowanie budowa i funkcjonowanie estakady autostrady A-8 spowodowało bezpośrednie zniszczenie siedliska oraz
przedzielenie kompleksu leśnego na dwie części, skutkującego m.in. prześwietleniem drzewostanu sąsiadującego z drogą i zagrożeniem
wkraczania roślin inwazyjnych takich jak trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios i nawłoć kanadyjska Solidago canadensis; Neofityzacja
runa, ekspansja gatunków obcych w runie i w podszycie, w tym w szczególności niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, powoduje
wypieranie charakterystycznych gatunków runa leśnego. Zamieranie jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior w wyniku choroby jesionów.
Wyrzucanie śmieci bytowych, złomu i innych odpadów przez użytkowników działek zlokalizowanych na granicy obszaru oraz przez inne osoby
powoduje niszczenie runa leśnego. Nieodpowiednia ochrona siedliska nie zapewniająca zróżnicowania struktury wiekowej i przestrzennej
drzewostanów, w tym usuwania starych, zamierających drzew, powoduje pogorszenie stanu zachowania tego siedliska. Użytkowanie
istniejących, nieutwardzonych ścieżek i dróg leśnych jako szlaki piesze i rowerowe powoduje ich rozjeżdżanie, wydeptanie, zaśmiecenie
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skutkujące niszczeniem runa leśnego.; potencjalne: Obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek prowadzonych prac w korycie Odry, a w
szczególności pogłębiania dna, poszerzania brzegów może powodować obniżenie poziomu wód gruntowych m.in. umieranie drzew. Celowe lub
przypadkowe wypalanie wypróchnień w drzewach stanowić może zagrożenie pożarowe dla całego lasu. Planowana budowa małej elektrowni
wodnej na lewym brzegu Odry – przy jazie Rędzin – skutkować może wycinką drzew i zmniejszeniem powierzchni siedliska.
9170 GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI I SUBKONTYNENTALNY Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum
Krótka charakterystyka
Grąd środkowoeuropejski obejmuje fitocenozy wielogatunkowych lasów liściastych z dominacją dębu i grabu na siedliskach o różnym stopniu
uwilgotnienia i żyzności, które tylko wyjątkowo mogą być w zasięgu zalewu wód wezbraniowych. W dolinach rzecznych grądy często tworzą
kompleksy o charakterze mozaikowym ze zbiorowiskami łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego, zajmując wobec nich siedliska bardziej suche na
lokalnych wyniesieniach terenu. Jeszcze do niedawna grądy dość powszechnie występowały w całej Europie Środkowej, jednak wskutek
karczowania i gospodarki leśnej ich powierzchnia znacznie się zmniejszyła. Siedlisko występujące praktycznie w całej nizinne części Polski oraz
w piętrze pogórza, z wyłączeniem Pomorza. Łączna powierzchnia siedliska w Polsce wynosi kilkadziesiąt tysięcy ha (Danielewicz i Pawlaczyk
2004).
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000
Żaden płat siedliska w Polsce nie został dotychczas objęty monitoringiem w ramach sprawozdania z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej, opracowanego przez GIOŚ.
W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan siedliska został oceniony na U1 (Zasięg- FV, Powierzchnia – FV, Specyficzna struktura i
funkcje – U1, Perspektywy ochrony – U1)
Ranga i występowanie w obszarze
Prawie cały kompleks Lasu Pilczyckiego stanowi mozaikę płatów dojrzałego łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego i płatów grądu
środkowoeuropejskiego. Jednakże na wschód od drogi leśnej zlokalizowanej w środkowej części Lasu występują zwarte płaty właściwego grądu
środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum 9170-1.
Siedlisko to stanowi główny przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Las Pilczycki, będąc jednocześnie siedliskiem dla wielu grup zwierząt –
innych przedmiotów ochrony obszaru.
Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 22,35/18,69(dane z SDF), 21,72/18,16 (po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze
Wielowarstwowy drzewostan składa się głównie z graba Carpinus betulus, dębu szypułkowego Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata.
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Lokalnie dobrze wykształcona jest warstwa krzewów. Charakterystyczną cechą jest aspekt wczesnowiosenny związany z łanowym rozwojem
barwnie kwitnących roślin zielnych. W SDF oceniono wartość obszaru dla zachowania siedliska jako doskonałą (A) – po weryfikacji w ramach
przygotowywania planu ocenę tą należy obniżyć do dobrej B .
Zagrożenia rzeczywiste: nierodzime gatunki zaborcze (neofityzacja runa, ekspansja gatunków obcych w runie i w podszycie, w tym w
szczególności niecierpka drobno-kwiatowego Impatiens parviflora, powoduje wypieranie charakterystycznych gatunków runa leśnego),
wyrzucanie śmieci bytowych, złomu i innych odpadów przez użytkowników ogrodów działkowych zlokalizowanych na granicy obszaru oraz
przez inne osoby powoduje niszczenie runa leśnego, usuwanie martwych i zamierających drzew, użytkowanie istniejących, nieutwardzonych
ścieżek i dróg leśnych jako szlaki piesze i rowerowe (przy zwiększeniu ilości ich użytkowników) może powodować ich rozjeżdżanie,
wydeptanie, zaśmiecenie skutkujące niszczeniem runa leśnego.
potencjalne: tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych oraz inne spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych (obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek prowadzonych prac w korycie Odry, a w szczególności pogłębianie dna i
poszerzanie brzegów może powodować obniżenie poziomu wód gruntowych m.in. skutkujące zamieraniem drzew – w szczególności dębów);
celowe lub przypadkowe wypalanie wypróchnień w drzewach stanowić może zagrożenie pożarowe dla całego lasu, powódź (zbyt długotrwały
zalew wody może spowodować uszkodzenie drzew, w szczególności dębów);
*91E0 ŁĘGI WIERZBOWE, TOPOLOWE, OLSZOWE I JESIONOWE Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe
Krótka charakterystyka
Siedlisko priorytetowe, łęgi wierzbowo-topolowe obejmują nadrzeczne zadrzewienia drzewiastych wierzb i topól o dość dużym zwarciu, z
licznymi gatunkami nitrofilnymi w runie. Często można spotkać postaci regeneracyjne łęgów wierzbowo-topolowych w formie zarośli
krzewiastych wierzb bądź formę przykorytową w formie wiklinisk. Łęgi wierzbowo-topolowe były dość rozpowszechnione w całej Europie
Środkowej – w Polsce występują na nizinach i pogórzu, do wysokości około 600 m n.p.m., jednak wskutek regulacji i prac utrzymaniowych
cieków są obecnie relatywnie rzadkie, a przy tym zagrożone. Zachowanie łęgów wierzbowo-topolowych wymaga regularnych, corocznych
wylewów wód wezbraniowych. Siedlisko występujące w dolinach rzecznych na obszarze całej nizinnej i podgórskiej części Polski. Łączna
powierzchnia w Polsce przekracza nieco ponad 25000 ha (Borysiak 2004).
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000
Zestawienie wyników monitoringu GIOŚ dla siedliska 91E0 dla obszarów Natura 2000 badanych w latach 2009-2011 dla parametru Ocena
ogólna - w 33,33 % stan zachowania siedliska uznano jako zły U2 ( na 5 stanowiskach z 15), 53,33 % jako niezadowalający U1 (na 8
stanowiskach) i 13,33 % jako właściwy (na 2 stanowiskach). W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan siedliska został oceniony na U2
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(Zasięg- FV, Powierzchnia – U1, Specyficzna struktura i funkcje – U2, Perspektywy ochrony – U2)
Ranga w obszarze – nieistotna
Powierzchnia (ha/%) pokrycia –2,44/2,04(dane z SDF); 2,44/2,04 (po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF), C (po weryfikacji)
Ranga i występowanie w obszarze
Łęg wierzbowo-topolowy występuje w granicach obszaru jedynie na lewostronnej terasie Odry w powyżej jazu Rędzin. Obecnie siedlisko to jest
mocno zdegenerowane, na drzewach pasożytuje jemioła, a runo miejscowo porasta inwazyjny rdestowiec. Warstwa krzewów jest stosunkowo
uboga.
Zagrożenia rzeczywiste: Inwazja gatunku (wypieranie innej roślinności poprzez zajmowanie powierzchni przez rdestowce); potencjalne:
Wędkarstwo, wydeptywanie, nadmierne użytkowanie (niszczenie roślinności poprzez tworzenie nowych ścieżek i wydeptywanie, łamanie gałęzi
krzewów i drzew przez wędkarzy oraz rowerzystów); Pasożytnictwo (osłabianie drzew poprzez jemiołę), tamy i ochrona przeciwpowodziowa w
śródlądowych systemach wodnych, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych (prace budowlane związane
z planowanymi pracami w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym pogłębianie koryta Odry oraz przebudowa nadbrzeża
Odry poniżej płata siedliska – mogą pogorszyć stan siedliska i zmianę jego struktury).
2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru
brak
2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
1355 WYDRA Lutra lutra
Krótka charakterystyka
Wydra jest gatunkiem związanym ze środowiskiem wodnym - gatunek ten występuje przy rzekach, potokach, jeziorach, stawach hodowlanych,
starorzeczach, kanałach, bagnach. Podstawowym pożywieniem wydr są ryby, żywią się jednak również rakami, dużymi owadami wodnymi,
płazami. Ich występowanie jest uwarunkowane dostępnością bazy pokarmowej oraz bezpiecznych schronień (ich nory znajdują się głównie w
obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek i jezior).
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000

Zgodnie z „Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych” (region
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kontynentalny) opracowaną przez GIOŚ w ramach sprawozdania z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej (aktualizacja 2009 r.)
przypadku wydry biorąc pod uwagę parametry takie jak: zasięg, populacja, siedlisko, perspektywy zachowania, ocena ogólna stanu zachowania
gatunku jest właściwa (FV).
Ranga i występowanie w obszarze
W SDF obszaru wydra została oceniona jako gatunek rzadki R. W czasie prac terenowych nad PZO stwierdzono, iż tereny potencjalnego
występowania gatunku (koryto rzeki Ślęzy wraz ze strefą brzegową i siedliskami otwartymi; ujściowy odcinek Ślęzy oraz tereny wzdłuż koryta Odry) nie są dla niego atrakcyjne (uboga baza pokarmowa i brak atrakcyjnych schronień), możliwe pojawianie się 1-2 osobników
Stan zachowania w obszarze
Siedliska w złym stanie zachowania. Proponuje się usuniecie wydry z listy przedmiotów ochrony i wpisanie jej do SDF z kategorią D.
1166 TRASZKA GRZEBIENIASTA Triturus cristatus
Krótka charakterystyka
Gatunek głównie niżowy, spotykany w wilgotnych siedliskach, o ile istnieją tam zbiorniki wody stojącej, w których może się rozmnażać.
Optymalnym siedliskiem rozrodu są wody czyste, bez przepływu, dobrze nasłonecznione, dosyć głębokie, kluczowe jest występowanie
zróżnicowanej roślinności, w tym zanurzonej, odpowiedniej do składania jaj. W związku z tym najczęściej zasiedlane zbiorniki znajdują się na
otwartych łąkach, torfowiskach, w widnych lasach lub ich obrzeżach, w rowach w sąsiedztwie zadrzewień. Często są to starorzecza, śródpolne i
śródleśne oczka wodne, wszystkie z dobrze rozwiniętą roślinnością podwodną.
Sezon rozrodczy jest rozłożony w czasie i trwa od kwietnia do końca lipca.
Poza sezonem rozrodczym traszka grzebieniasta występuje przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, bagniskach, podmokłych łąkach
i torfowiskach. Zimuje przeważnie na lądzie: w różnych szczelinach, norach ziemnych, w mule osuszonych zbiorników, w próchniejących
drzewach, wśród korzeni drzew.
Ogólny stan zachowania siedliska w 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.)
przypadku traszki grzebieniastej dla regionu kontynentalnego ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry:
zasięg -FV, populacja –U1, siedlisko-U1, perspektywy zachowania-XX.
Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2010 – 2011, monitorowane było tylko 1 stanowisko traszki grzebieniastej
w regionie kontynentalnym które zostało ocenione na stan niezadowalający (U1).
Ranga i występowanie w obszarze
Zgodnie z SDF populację traszki oszacowano na 50 – 100 osobników (na 13 stanowiskach). Na etapie opracowywania przedmiotowego planu
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wielkość populacji została zweryfikowana. Wykonana została „Ekspertyza dotycząca populacji traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka
nizinnego Bombina bombina w obszarze Las Pilczycki PLH020069” (M. Ogielska, R. Maslak, A. Sergiel, T. Majtyka).
Badaniami objęte zostały starorzecza połączone przesmykami z Odrą, otoczone trzcinowiskami i roślinnością szuwarową oraz oczko wodne
położone wśród lasu łęgowego. Zbiornik jest płytki, silnie zacieniony i zamulony, brzegi zarastają wierzbą.
Nie stwierdzono występowania gatunku w obszarze, ani dogodnych dla niego siedlisk.
Stan zachowania w obszarze
Nie występuje w obszarze, z uwagi na możliwość incydentalnego pojawienia się (np. po powodzi) proponuje się wpisać do SDF z kategorią D.
Zagrożenia: 1188 KUMAK NIZINNY Bombina bombina
Krótka charakterystyka
Kumak jest gatunkiem nizinnym, preferującym ciepłe i płytkie zbiorniki wodne o bogatej roślinności: starorzecza, zalewane łąki, stawy rybne,
małe jeziorka i oczka wodne, glinianki, żwirownie, rowy melioracyjne. Unikają wody płynącej oraz zimnych i głębokich jezior. Płazy te mogą
się rozmnażać nawet w niewielkich zbiornikach wodnych, jeśli nie są one pokryte rzęsą odcinającą dostęp światła, a presja drapieżników nie jest
zbyt wielka. Przeobrażone kumaki przebywają na płyciznach, w związku z czym zbiorniki o stromych brzegach są nieodpowiednie.
Jest aktywny w ciągu dnia. Przeobrażenie młodych następuje w lipcu lub sierpniu. Jesienią osobniki szukają kryjówek do zimowania, którymi są
najczęściej różnego rodzaju nory, szczeliny, jamy w ziemi itp.
Ogólny stan zachowania siedliska w 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 kumaka nizinnego ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg -FV, populacja –XX,
siedlisko-U1, perspektywy zachowania- FV.
Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2010 – 2011, monitorowane było 2 stanowiska kumaka nizinnego w
regionie kontynentalnym i oba zostały ocenione na stan niezadowalający (U1).
Ranga i występowanie w obszarze
Zgodnie z SDF populację kumaka oszacowano na 100 - 200 osobników. Na etapie opracowywania przedmiotowego planu wielkość populacji
została zweryfikowana. Wykonana została „Ekspertyza dotycząca populacji traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina
bombina w obszarze Las Pilczycki PLH020069” (M. Ogielska, R. Maslak, A. Sergiel, T. Majtyka).
Badaniami objęte zostały starorzecza połączone przesmykami z Odrą, otoczone trzcinowiskami i roślinnością szuwarową.
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Nie stwierdzono występowania gatunku w obszarze, ani dogodnych dla niego siedlisk.
Stan zachowania w obszarze
Nie występuje w obszarze, z uwagi na możliwość incydentalnego pojawienia się (np. po powodzi) proponuje się wpisać do SDF z kategorią D.
Zagrożenia: 6169 PRZEPLATKA MATURNA Euphydryas maturna
Krótka charakterystyka
Gatunek higro-termofilny. Zasiedla skraje i luki w lasach łęgowych i grądach z udziałem jesiona, preferując prześwietlone partie lasu. Częściowo
jego siedlisko stanowią łęgi wiązowo- jesionowe, zwłaszcza fragmenty z młodymi samosiewami i odnowieniami, w pobliżu wód (np.
starorzeczy) i cieków śródleśnych. Gąsienice rozwijają się w lecie (VI–VIII) na jesionach, prowadząc gromadny tryb życia – rozwój w gniazdach
(oprzędach), w których zimują już od wczesnej jesieni. Po przezimowaniu żerują ponownie na jesionie, ale także na innych drzewach i krzewach
liściastych, np. osice Populus tremula L., wierzbie iwie Salix caprea i wiciokrzewie Lonicera. oraz na roślinach runa leśnego
(Veronica sp., Plantago sp., Valeriana sp., Melampyrum sp.). Motyle występują w maju-czerwcu, wymagają zróżnicowanych źródeł nektaru –
bogatych w gatunki roślinne (żywicielskie) polan, przydroży i obrzeży terenów leśnych (m.in. z udziałem derenia świdwy Cornus sanguinea),
aby się wyżywić, efektywnie odbyć gody i wyprowadzić potomne pokolenie. Jednocześnie dla utrzymania metapopulacji gatunku konieczne jest
zachowanie luk i korytarzy (np. wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i dróg) aby zapewnić mu ciągłość genetyczną.
Ogólny stan zachowania gatunku w 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.)
przypadku przeplatki maturny ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg –U1, populacja –XX,
siedlisko- FV, perspektywy zachowania-U1.
Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w roku 2011, monitorowane były 2 stanowiska przeplatki maturny w regionie
kontynentalnym, z czego jedno zostało ocenione na stan niezadowalający (U1), a drugie nieznany (XX).
Ranga i występowanie w obszarze
Zgodnie z SDF gatunek występuje na terenie obszaru w ok. 20-50 lokalizacjach, liczebność szacowana w przybliżeniu na ok. 1000 osobników.
Z uwagi na charakter Lasu Pilczyckiego gatunek pomimo, iż preferuje obrzeża lub śródleśne łąki, może być spotykany na terenie całego obszaru
(z uwagi na bardzo liczne występowanie jesiona – rośliny żywicielskiej motyla).Ważny i liczny przedmiot ochrony obszaru, związany z typem
lasu występującym w obszarze (podrosty jesionowe).
Stan zachowania w obszarze
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Siedliska gatunku w doskonałym stanie zachowania
Zagrożenia: rzeczywiste: choroba jesionów, drogi, autostrady (budowa i funkcjonowanie AOW spowodowało prześwietlenie drzewostanu,
przedzielenie kompleksu leśnego na dwie części), potencjalne: wycinka lasu (jesiona), eksploatacja lasu (bez odnawiania jesiona), gospodarka
leśna (przebudowa drzewostanu eliminująca podrosty jesiona), powódź

6177 MODRASZEK TELEJUS Phengaris teleius
Krótka charakterystyka
Gatunek higrofilny. Zasiedla podmokłe łąki, głównie trzęślicowe, selernicowe i świeże, ze znacznym udziałem krwiściąga lekarskiego
Sanguisorba officinalis, będącego rośliną żywicielską gąsienic. Często jego siedlisko stanowią polany w łęgach nadrzecznych, zwłaszcza
fragmenty użytkowane jako łąki kośne. Motyle pojawiają się w okresie koniec VI – koniec VII, czasem jeszcze w VIII. Gąsienice początkowo
rozwijają się w kwiatostanach rośliny żywicielskiej, potem w gniazdach mrówek wścieklic Myrmica, gdzie zimują i pod koniec następnej wiosny
się przepoczwarczają. Mrowiska mają formę kopczyków ziemnych, więc struktura siedliska i sposób zagospodarowania jest kluczowy dla
utrzymania gatunku. Jest to możliwe tylko przy zachowaniu delikatnej równowagi układu zależności: łąka z krwiściągiem – mrowiska wścieklic
– motyl – parazytoidy (istotny czynnik regulujący liczebność populacji).
Rzeka i towarzysząca jej infrastruktura (wały, drogi) stanowi podstawowy korytarz ekologiczny dla populacji modraszków, zapewniający im
ciągłość genetyczną przy stopniowej redukcji siedlisk łąkowych (zwłaszcza łąk trzęślicowych). W poszukiwaniu nektaru, motyle często siadają
na kwiatach krwiściąga, wyki ptasiej, rzadziej krwawnicy pospolitej, sierpika barwierskiego i in.
Ogólny stan zachowania siedliska w 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.)
przypadku modraszka telejusa ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg –FV, populacja –U1,
siedlisko- U1, perspektywy zachowania- FV.
Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w roku 2011, monitorowane były 3 stanowiska modraszka telejusa w regionie
kontynentalnym, z czego jedno zostało ocenione na właściwy stan ochrony (FV), drugie na stan niezadowalający (U1), a trzecie nieznany (XX).
Ranga i występowanie w obszarze
SDF wskazuje na występowanie modraszka telejusa na jednym stanowisku w obszarze. Badania terenowe przeprowadzone w ramach
przygotowywania niniejszego opracowania wykazały występowanie rośliny żywicielskiej tego motyla- krwiściąga lekarskiego w obrębie
siedliska 6440- łąki selernicowe (dz. nr 7, 8, 10 obręb Pilczyce) oraz dz. nr 57 obręb Maślice.
Modraszek telejus nie jest jednym z głównych przedmiotów ochrony w obszarze, z uwagi jednak na wpływ na bioróżnorodność tego terenu PZO
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zakłada poprawę stanu jego siedliska.
Stan zachowania w obszarze
cena z SDF- B. Po weryfikacji - siedliska gatunku zachowane w złym stanie ochrony, częściowo zdegradowane- ocena C
Zagrożenia: istniejące: A.03.01 – intensywne koszenie lub intensyfikacja, A03.03 - zaniechanie/brak koszenia, K02.01 - zmiana składu
gatunkowego (sukcesja); potencjalne: L08 - powódź (procesy naturalne)
1060 CZERWOŃCZYK NIEPAREK Lycaena dispar
Krótka charakterystyka
Gatunek higrofilny. Zasiedla brzegi wód i bagien oraz podmokłe łąki, głównie w miejscach wilgotnych, często w pobliżu starorzeczy. Częściowo
jego siedlisko stanowią łęgi nadrzeczne, zwłaszcza fragmenty podmokłe z prześwitami lub graniczące z kwiecistymi łąkami. Preferuje siedliska
półotwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione. Ostatnio coraz częściej obserwowany jest w środowiskach suchszych, w
tym także ruderalnych, co pozwala traktować go na równi z gatunkami synantropijnymi (Buszko, Masłowski 2008). Motyle występują w dwóch
pokoleniach (w dolinie Odry) w okresach: V-VI oraz VIII-IX. Gąsienice rozwijają się wiosną (IV–V) i latem (VI-VII), prowadząc samotny tryb
życia – na liściach roślin żywicielskich, jakimi są szczawie (gł. szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, szczaw Kędzierzawy Rumex crispus
oraz szczaw tępolistny Rumex obtusifolius). Przepoczwarczają się w miejscach żerowania. Dorosłe odżywiają się nektarem kwiatowym. Samice
dość aktywnie latają składając jaja po kilka na wierzchu liści i stopniowo oddalając się od miejsca wylęgu. W ten sposób gatunek łatwo się
rozprzestrzenia wzdłuż brzegów wód i rowów. Motyle zwykle spotykane są pojedynczo lub po kilka, co świadczy o rozproszonym, otwartym
charakterze ich populacji.
Ogólny stan zachowania siedliska w 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.)
przypadku czerwończyka nieparka ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest właściwa (FV) - parametry: zasięg –FV, populacja –XX,
siedlisko- FV, perspektywy zachowania- FV.
Ranga i występowanie w obszarze
SDF wskazuje na występowanie czerwończyka nieparka na jednym stanowisku w obszarze.
Biorąc pod uwagę, iż jest to gatunek związany ze środowiskami wilgotnych łąk oraz środowisko okrajkowych w dolinach rzek i preferuje tereny
nadwodne, siedliskiem jego występowania jest obszar łąkowy położony w sąsiedztwie rzeki Ślęzy..
Stan zachowania w obszarze, zagrożenia
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Siedliska gatunku w dobrym stanie zachowania (SDF - C). W trakcie prac terenowych nie potwierdzono występowania gatunku w dotychczas
stwierdzanym miejscu (wzdłuż Odry), konieczne jest przeprowadzenie dalszych prac terenowych; Stwierdzono również występowanie nowego
potencjalnego siedliska gatunku w obrębie północno- zachodniej części dz. nr 2 obręb Pilczyce – konieczna weryfikacja w trakcie
obowiązywania PZO
1074 BARCZATKA KATAKS Eriogaster catax
Krótka charakterystyka
Gatunek występuje w środowiskach kserotermicznych na zaawansowanych etapach sukcesji. Zwykle są to zbocza o południowej wystawie,
porośnięte tarniną i głogiem. Również tarniny i głogi rosnące na miedzach i w obrębie zadrzewień śródpolnych są preferowane przez ten
gatunek.
Gatunek jednopokoleniowy. Motyle pojawiają się jesieni, lot trwa od początku września do początku października. Jaja składane są na gałązkach
ww. krzewów w złożach liczących kilkadziesiąt sztuk i maskowane warstwą włosków ze szczoteczki na końcu odwłoka samicy. Jaja zimują.
Wylęgające się wiosną gąsienice początkowo żerują gromadnie w jedwabistych oprzędach, w starszych stadiach rozpraszają się i żerują
pojedynczo. Przepoczwarzają się w gęstym kokonie w ściółce. Roślinami pokarmowymi są rozmaite krzewy liściaste, głównie tarnina (Prunus
spinosa L.) i głóg (Crataegus L.).
Motyle prowadzą nocny tryb życia i są stosunkowo trudne do wykrycia. Rzadko przylatują do światła. Najczęściej ich obecność stwierdzana jest
na podstawie znalezienia gąsienic, które ze względu na rozmiary i charakterystyczne ubarwienie są łatwe do rozpoznania.
Ogólny stan zachowania siedliska w 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.)
przypadku barczatki kataks ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg –XX, populacja –XX,
siedlisko-U1, perspektywy zachowania- U1.
Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w roku 2010, monitorowane było tylko 1 stanowisko barczatki kataks w regionie
kontynentalnym, które zostało ocenione na stan zły (U2).
Ranga i występowanie w obszarze
Brak informacji nt. występowania barczatki kataks w obszarze. Dotychczas nie wykazywany jako przedmiot ochrony obszaru.
W trakcie prac terenowych nad przedmiotowym planem stwierdzono występowanie zarośli tarniny wzdłuż Ślęzy oraz na obrzeżu łąki
zlokalizowanej na działce nr 2/4, jednakże w trakcie sezonu wegetacyjnego nie stwierdzono występowania gatunku w obszarze. Obecnie gatunek
ten jest – z niepoznanych jeszcze powodów - w regresie na terenie całego Dolnego Śląska.
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Stan zachowania w obszarze
- nie rozpoznany
Zagrożenia:
- brak
1084* PACHNICA DĘBOWA Osmoderma eremita
Krótka charakterystyka
Należy do gatunków saproksylobiontycznych, obligatoryjnie związanych w całym swoim cyklu życiowym lub tylko jego części z
próchnowiskami wewnętrznymi, które powstają w starych drzewach, żywych, zamierających lub martwych. Występuje zarówno na nizinach, jak
i na pogórzach, zasiedlając ciepłe lasy (starodrzewy) z udziałem drzew liściastych, parki, aleje czy pojedyncze drzewa rosnące wzdłuż cieków i
zbiorników wodnych. Niezbędnym warunkiem występowania gatunku jest obecność starych drzew liściastych, tworzących sporej wielkości
dziuple z murszejącym próchnem. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są dęby, lipy, wierzby i topole, zatem gatunki rozpowszechnione w
dolinach dużych nizinnych rzek, w tym Odry.
Owady doskonałe (pojawiające się od maja do września) przemieszczają się na niewielkie odległości, maksymalnie do 250 metrów od
stanowiska, w poszukiwaniu nowych drzew do zasiedlenia. Samica składa tylko ok. 30 jaj. Długość cyklu rozwojowego w Polsce trwa
przeciętnie 3-4 lata. Dorosłe chrząszcze prowadzą dość skryty tryb życia, przebywając przeważnie w dziuplach lub w ich pobliżu.
Ogólny stan zachowania siedliska w 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.)
przypadku pachnicy dębowej ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg –XX, populacja –XX,
siedlisko-U1, perspektywy zachowania- U1.
Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2006-2007, monitorowane było 8 stanowisk pachnicy dębowej w regionie
kontynentalnym, z czego 4 zostały ocenione na niezadowalający stan ochrony (U1), 3 na stan właściwy (FV), a 1 na zły (U2). Jedno z tych
stanowisk graniczyło od północy z rzeką Odrą a od pozostałych stron otoczone Lasem Pilczyckim tworzonym przez grądy środkowoeuropejski
(9170) i łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum (91F0). Ogólny stan tego stanowiska oceniono jako niezadowalający.
Ranga i występowanie w obszarze
Obszar bardzo ważny dla zachowania dużej, pojedynczej, lokalnej (nieizolowanej w granicach badanego obszaru) populacji pachnicy oraz
innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem na terenie Dolnego Śląska.
Siedliska gatunku tworzą zasadniczo stare (ponad 100-letnie) dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w granicach obszaru (znaczna część
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starych dębów - charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem – umiejscowiona jest w pasie drzewostanów o szerokości około 300 metrów od
rzeki Odry na północnym skraju lasu Odry) oraz pojedyncze rozproszone drzewa rosnące po obu stronach rzeki Ślęzy (na wale i międzywalu), na
wysokości ulicy Rędzińskiej i w pobliżu estakady Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. Enklawy te należy wskazać jako kluczowe dla
zachowania stanu populacji tych chrząszczy w obrębie Obszaru.
Stan zachowania w obszarze
Zgodnie z SDF siedliska gatunku zachowane w stanie dobrym (B), jednakże potencjalna powierzchnia siedliska została zmniejszona o ponad 5
ha, w wyniku wycinki pasa drzew, w tym kilku dębów zasiedlonych przez pachnicę, na potrzeby budowy drogi A-8. W efekcie populacja tego
gatunku w obszarze została podzielona na dwie części przedzielone estakadą autostrady. Trudno jednoznacznie ocenić, czy powstała AOW
będzie stanowić będzie w przyszłości barierę dla przemieszczania się ww. gatunku chrząszcza w granicach obszaru. Z uwagi na stosunkowo dużą
wysokość estakady istnieje obecnie teoretyczna możliwość przemieszczania się osobników pomiędzy dwiema płatami lasu, jednak obecnie teren
pod estakadą jest całkowicie pozbawiony roślinności krzewiastej i drzewiastej.
Zagrożenia: istniejące: J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk, D01.02 - Drogi i autostrady (poprzez wybudowanie
autostrady A-8 nastąpiło rozdzielenie szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj wcześniej populacji. Powstała bariera utrudnia
przemieszczanie się gatunku w granicach obszaru, co może skutkować pogorszeniem stanu i liczebności populacji na tym terenie), G05.05 Intensywne utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż, chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew
przydrożnych, B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew (Z uwagi na fakt, że Las Pilczycki stanowi miejsce rekreacji i turystyki
mieszkańców Wrocławia istnieje konieczność przycinania gałęzi i konarów drzew lub też całych drzew zagrożonych przewróceniem lub
złamaniem – co może powodować likwidację stanowisk rozrodczych i miejsc żerowania larw owada, a przez to wpływać niekorzystnie na stan
populacji); potencjalne: Nieodpowiednia ochrona dobrze wykształconych siedlisk leśnych, zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i
przestrzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych, zamierających dziuplastych drzew może powodować pogorszenie stanu żerowisk oraz
zmniejszanie się lub utratę potencjalnych miejsc bytowania i rozrodu osobników gatunku. Przypadkowe lub celowe podpalanie albo
wypróchnień w pniach starszych drzew może stanowić zagrożenie zniszczenia stanowisk gatunku.
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
zależności od pogody może trwa do połowy lipca.
Pierwotnymi środowiskami występowania kozioroga dębosza są drzewostany leśne o dużym udziale dębów szypułkowych i luźnym zwarciu, bez
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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 lub w lukach
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 siedliska w 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.)
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 i występowanie w obszarze
Obszar bardzo ważny dla zachowania dużych populacji bezkręgowców związanych z martwym drewnem na terenie Dolnego Śląska, bowiem
występuje tu bardzo ważna populacji kozioroga dębosza, którego główne centrum występowania w kraju przypada właśnie na dolinę Odry.
Siedliska gatunku tworzą stare ponad 100-letnie dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w granicach obszaru - znaczna część starych dębów
charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem umiejscowiona jest na północnym skraju lasu, niedaleko koryta Odry. Siedlisko tworzą również
pojedynczo, stare dęby, rosnące w obrębie wałów i międzywala rzeki Ślęzy, w szczególności na lewym brzegu, na wysokości ulicy Rędzińskiej i
w pobliżu estakady Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A-8).
Stan zachowania w obszarze
Siedliska gatunku w doskonałym stanie zachowania (A), jednakże potencjalna powierzchnia siedliska została zmniejszona o 5,15 ha, w wyniku
wycinki pasa drzew, w tym kilku dębów zasiedlonych przez kozioroga, na potrzeby budowy AOW. W efekcie metapopulacja tego gatunku w
obszarze została podzielona na dwie części przedzielone estakadą autostrady. Z uwagi na stosunkowo dużą wysokość estakady istnieje obecnie
teoretyczna możliwość przemieszczania się osobników pomiędzy dwiema płatami lasu, jednak obecnie teren pod estakadą jest całkowicie
pozbawiony roślinności krzewiastej i drzewiastej. Istnieje możliwość pojawienia się nowych stanowisk kozioroga na drzewach, które zostały
prześwietlone poprzez dokonaną wycinkę pasa drzew.
Zagrożenia: istniejące: J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk, D01.02 - Drogi i autostrady (poprzez wybudowanie
autostrady A-8 nastąpiło rozdzielenie szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj wcześniej populacji. Powstała bariera utrudnia
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przemieszczanie się gatunku w granicach obszaru, co może skutkować pogorszeniem stanu i liczebności populacji na tym terenie. Oświetlenie
autostrady, które może zwabiać imagines kozioroga, może skutkować ginięciem poszczególnych osobników na tej drodze); G05.05 Intensywne
utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż, chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych,
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew (z uwagi na fakt, że Las Pilczycki stanowi miejsce rekreacji i turystyki mieszkańców
Wrocławia istnieje konieczność przycinania gałęzi i konarów drzew lub też całych drzew zagrożonych przewróceniem lub złamaniem – co może
powodować likwidację stanowisk rozrodczych i miejsc żerowania larw owada, a przez to wpływać niekorzystnie na stan populacji);
potencjalne: nieodpowiednia ochrona dobrze wykształconych siedlisk leśnych zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i przestrzennej
drzewostanów, w tym usuwanie starych, zamierających dziuplastych drzew może powodować pogorszenie stanu żerowisk oraz zmniejszanie się
lub utratę potencjalnych miejsc bytowania i rozrodu osobników gatunku. Przypadkowe lub celowe podpalanie albo wypalanie wypróchnień w
pniach starszych drzew może stanowić zagrożenie zniszczenia stanowisk gatunku.
1337 BÓBR EUROPEJSKI Castor fiber
Krótka charakterystyka
Bóbr jest największym europejskim gryzoniem. Aktywny jest nocą i o zmierzchu. Występuje nad różnego typu ciekami i zbiornikami wodnymi
(strumieniami, rzekami, jeziorami). preferuje mniejsze cieki wodne nad którymi buduje systemy nor lub żeremia. Latem bobry żywią się głównie
roślinami wodnymi i przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem drzew liściastych (najczęściej topoli, wierzby), które zgromadziły w lecie.
Drzewa stanowią jeden z budulców żeremi. Bobry bez problemu ścinają drzewa w okolicach rzek. Kopie nory w brzegach rzek oraz wałach
przeciwpowodziowych lub w brzegach jezior. Gatunek występuje obecnie na obszarze niemal całego kraju przy czym najliczniejsze populacje
tego gatunku występują w północno-wschodniej i północno-zachodniej Polsce. Wielkość populacji szacowana w roku 2005 na 20000-25000
osobników (Czech, Jermaczek 2005).
Ogólny stan zachowania siedliska w 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.) dla tego
gatunku przyznano ocenę ogólną właściwą FV .
Ranga i występowanie w obszarze
Ślady aktywności i żerowania 1-2 rodzin bobów są widoczne na nadbrzeżu Odry i w obrębie jej starorzeczy, a także wzdłuż koryta rzeki Ślęzy, w
postaci zgryzów krzewów lub drzew (głównie wierzb). Nie zaobserwowano miejsc rozrodu.
Stan zachowania w obszarze, zagrożenia
Dotychczas nie wykazywany jako przedmiot ochrony obszaru w SDF. W trakcie prac terenowych nad planem stwierdzono występowania i
56

bytowania bobrów, a także że drzewa i krzewy porastające skarpy rzeki Odry (w szczególności starorzeczy) i Ślęzy stanowią dobre miejsce ich
żerowania. Jednak z uwagi na wysoką liczebność gatunku w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz stosunkową niewielką populację w obszarze nie
uznano tego gatunku za przedmiot ochrony. Proponuje się wpisać gatunek z kategorią D do zaktualizowanego SDF obszaru.

1308 MOPEK Barbastella barbastellus
Krótka charakterystyka
Gatunek osiadły, bowiem kryjówki letnie oddalone są od schronień zimowych średnio o 28km. Występuje na czerwonej liście IUCN jako
gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (VU — Hutson i in., 2001). W Europie zachodniej należy do najrzadszych nietoperzy.
Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. Okres rozrodu słabo poznany. Kryjówki letnie to
przestrzenie pod odstającą korą drzew oraz pnie starych drzew (zwłaszcza dębów), przestrzenie za okiennicami, szczeliny mostów. Występuje
głównie na nizinnych i podgórskich terenach lesistych. Żeruje w lasach i na ich obrzeżu, na terenach zakrzwionych, nad wodami o zarośniętych
brzegach, polując głównie na motyle nocne.
Skład gatunkowy drzew ma prawdopodobnie niewielkie znaczenie dla tego nietoperza, ważne jest natomiast zróżnicowanie wiekowe i
gatunkowe drzewostanu oraz struktura obrzeża.
Występuje w całym kraju, a na Dolnym Śląsku spotykany w licznych schronieniach podziemnych, należy do najczęściej i najliczniejszych
nietoperzy spotykanych zimą w całej nizinnej części kraju oraz w Sudetach. W okresie rozrodu stwierdzany bardzo rzadko.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000
Zestawienie wyników monitoringu GIOŚ dla mopka dla obszarów Natura 2000 z regionu kontynentalnego badanych w roku 2011 dla parametru
Ocena ogólna - w 28,57 % stan zachowania siedliska uznano jako zły U2 ( na 2 stanowiskach z 7), 42,86 % jako niezadowalający U1 (na 3
stanowiskach) i 14,29 % jako właściwy (na 1 stanowisku).
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.)
przypadku mopka nie został rozpoznany stan zachowania gatunku (XX).
Ranga i występowanie w obszarze
Ze względu na wyznaczone terminy prac oraz słabo poznaną biologię gatunku nie było możliwe odnalezienie kryjówek rozrodczych, ani
zimowych. Cały kompleks leśny stanowić może siedlisko tego gatunku, natomiast stare i dziuplaste drzewa z odstającą korą, których jest
stosunkowo dużo w Lesie, mogą stanowić potencjalne kryjówki dla tego gatunku. W obszarze brak jest podziemnych schronień stanowiących
potencjalne miejsca hibernacji. Populacja i aktywność tego gatunku nietoperza wymaga rozpoznania w trakcie obowiązywania PZO.
Stan zachowania w obszarze
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Według SDFu stan zachowania siedlisk tego gatunku jest dobry, natomiast status oceniono na R (rzadki).
Zagrożenia istniejące: D01.02 - Drogi i autostrady, J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk (poprzez wybudowanie estakady
autostrady A-8 nastąpiło rozdzielenie szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj wcześniej populacji. Powstała bariera stanowi utrudnienie
dla przemieszczania się osobników gatunku w granicach obszaru. Funkcjonowanie ruchliwej drogi i jej oświetlenie może powodować
uśmiercanie poszczególnych osobników na skutek kolizji z samochodami przejeżdżającymi.); potencjalne: Nieodpowiednia ochrona dobrze
wykształconych siedlisk leśnych, zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych,
zamierających drzew z odstającą korą, może powodować pogorszenie stanu żerowisk oraz zmniejszanie się lub utratę potencjalnych miejsc
bytowania i rozrodu osobników gatunku.
1318 NOCEK ŁYDKOWŁOSY Myotis dasycneme
Krótka charakterystyka
Jest to nietoperz, który może odbywać średnio- i krótkodystansowe migracje. Jest to gatunek typowy dla terenów nizinnych, w górach pojawia
się tylko zimą . Z uwagi na ścisły związek z wodami, jako miejscem żerowania, tworzy liczne populacje niemal wyłącznie na pojezierzach oraz
w dolinach dużych rzek i ich deltach. W takich miejscach może występować zarówno na terenach rolniczych, jak i leśnych. Kryjówki letnie, jak i
kolonii rozrodczych znajdywano niemal wyłącznie w budynkach, bardzo sporadycznie w dziuplach drzew. Gatunek ten żeruje przede wszystkim
nad większymi, niepokrytymi roślinnością wodami stojącymi lub wolno płynącymi. Łapie owady latające nad wodami, rzadziej zbiera je z
powierzchni wody. Rzadziej zapuszcza się nad przybrzeżne wierzby i szuwary, obserwowano też polowania w lasach i parkach. Zimuje w
różnego rodzaju obiektach podziemnych.
Gatunek występuje w zbiorowiskach leśnych z udziałem dojrzałych drzewostanów liściastych (grądów i łęgów). w granicach obszaru, brak
szczegółowych danych dotyczących liczebności.
W standardowym formularzu danych obszaru gatunek posiada status R (rzadki).
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000
Zestawienie wyników monitoringu nocka łydkowłosego a dla obszarów Natura 2000 badanych w roku 2011 dla parametru Ocena ogólna - w
66,67 % stan zachowania siedliska uznano jako zły U2 ( na 2 stanowiskach z 3), 33,33 % jako niezadowalający U1 (na 1 stanowisku)
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.) dla tego
gatunku przyznano ocenę ogólną niezadowalającą U1 - parametry: zasięg –FV, populacja –XX, siedlisko-U1, perspektywy zachowania- XX.
Ranga i występowanie w obszarze
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Ze względu na wyznaczone terminy prac oraz biologię gatunku nie było możliwe odnalezienie kryjówek rozrodczych, ani zimowych. Siedlisko
tego gatunku stanowią wody rzeki Odry wraz z 2 zakolami oraz nadrzeczny pas na Odrą i Ślęzą. W obszarze brak jest podziemnych schronień
stanowiących potencjalne miejsca hibernacji. Populacja i aktywność tego gatunku nietoperza wymaga rozpoznania w przyszłości.
Stan zachowania w obszarze Według SDFu stan zachowania siedlisk tego gatunku jest dobry, natomiast status populacji oceniono na R (rzadki).
Zagrożenia istniejące: D01.02 -Drogi i autostrady, J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk (Poprzez wybudowanie estakady
autostrady A-8 nastąpiło rozdzielenie szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj wcześniej populacji. Powstała bariera stanowi utrudnienie
dla przemieszczania się osobników gatunku w granicach obszaru. Funkcjonowanie ruchliwej drogi i jej oświetlenie może powodować
uśmiercanie poszczególnych osobników na skutek kolizji z samochodami przejeżdżającymi); potencjalne: Regulowanie (prostowanie) koryt
rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, J02.15 - Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (Prace związane z
poszerzaniem i pogłębianiem koryta rzeki zasypywaniem i osuszaniem zbiorników – zakoli Odry (np. w ramach modernizacji Wrocławskiego
Węzła Wodnego) mogą być związane z wycinką drzew i przekształceniem koryta rzecznego oraz zarastaniem tafli wodnej przez roślinność
nawodną i podwodną – powodując zmniejszanie się powierzchni żerowisk gatunku lub likwidację tras migracji na żerowiska), Nieodpowiednia
ochrona dobrze wykształconych siedlisk leśnych zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów, w tym
usuwanie starych, zamierających dziuplastych drzew może powodować stanu żerowisk oraz zmniejszanie się lub utratę potencjalnych miejsc
bytowania i rozrodu osobników gatunku.
Moduł B
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Ziołorośla górskie
i ziołorośla
nadrzeczne
6430
(Adenostylion
alliariae i

6430-S1

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
Wskaźnik
podstawie
dostępnych
danych
Siedliska przyrodnicze

Powierzchnia
siedliska
Struktura i
funkcje

brak danych

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

XX
XX

Gatunki
charakterystyczne

brak danych
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XX

Uwagi

Do weryfikacji terenowej
w trakcie obowiązywania
PZO

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Convolvuletalia
sepium)

6440 Łąki
selernicowe
Cnidion dubii

Wskaźnik

Obce gatunki inwazyjne
Bogactwo gatunkowe
Gatunki dominujące
Gatunki synantropijne
Naturalność koryta
rzecznego
Naturalny kompleks
siedlisk
Barwa wody

6440

6440-S1

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej
XX
XX
XX
XX

brak danych

XX

brak danych

XX

brak danych

XX

Perspektywy
ochrony

brak danych

XX

Powierzchnia
siedliska

U2

U2

Struktura i
funkcje

Cenne składniki flory
Ekspansja krzewów i
podrostu drzew
Gatunki
charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne
roślin zielnych
Martwa materia
organiczna (wojłok)
Obce gatunki inwazyjne
Struktura przestrzenna
płatów siedliska
Zachowanie płatów
lokalnie typowych
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Uwagi

FV

U2

U1

U1

U1

XX

U1

U1

U2

U1

U2

U1

U1

U1

U2

U2

U2

U1

U2
U2

Nie jest obecnie
przedmiotem ochrony;
Brak użytkowania (dz. 7,8,
10 obręb Pilczyce)

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
siedliska

Łęgowe lasy
dębowo-wiązowojesionowe
91F0
(Ficario-ulmetum

91F0-S1 Struktura i
funkcje

Charakterystyczna
kombinacja
florystyczna runa
Gatunki dominujące
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Inwazyjne gatunki
obce w podszycie i
runie
Stosunki wodnowilgotnościowe
Martwe drewno leżące
lub stojące > 3m dł. i
>50 cm grub.
Wiek drzewostanu
Struktura pionowa i
przestrzenna roślinności
Przejawy procesu
grądowienia
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Inne zniekształcenia
Naturalne odnowienie
drzewostanu
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Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

U2

U2

brak danych

U1

brak danych

FV

brak danych

FV

brak danych

FV

brak danych

U1

brak danych

U1
U1

brak danych

FV

brak danych

FV

brak danych

FV

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

FV

brak danych

FV

FV

Uwagi

Powierzchnia siedliska
została zmniejszona, dwa
płaty zostały podzielone
estakadą autostrady A-8,
której funkcjonowanie
może mieć dalszy wpływ
na siedlisko.

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
siedliska

Łęgowe lasy
dębowo-wiązowojesionowe
91F0
(Ficario-ulmetum

91FO-S2 Struktura i
funkcje

Charakterystyczna
kombinacja
florystyczna runa
Gatunki obce
geograficznie
w drzewostanie
Inwazyjne gatunki
obce w podszycie i
runie
Gatunki dominujące
Stosunki wodnowilgotnościowe
Martwe drewno leżące
lub stojące > 3m dł. i
>50 cm grub.
Wiek drzewostanu
Struktura pionowa i
przestrzenna roślinności
Przejawy procesu
grądowienia
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Inne zniekształcenia
Naturalne odnowienie
drzewostanu
62

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

FV

brak danych

U1

brak danych

FV

brak danych

U1
U1

brak danych

U1

brak danych

FV

brak danych

FV

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

FV

U1

Uwagi

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
siedliska
Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe
i jesionowe
Salicetum albae,
Populetum albae, 91E0
Alnenion
glutinoso-incanae,
olsy źródliskowe

Grąd
środkowoeuropejs
ki i
subkontynentalny
9170
GalioCarpinetum, TilioCarpinetum

Struktura i
91E0-S1 funkcje

9170-S1

Gatunki
charakterystyczne
Obce gatunki inwazyjne
Bogactwo gatunkowe
Gatunki dominujące
Martwe drewno
Reżim wodny
Wiek drzewostanu
Inne
zniekształcenia

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

brak danych

U1

brak danych

U2

brak danych

U1

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

U1
U2
U1
U2
FV
FV

brak danych

U1

U1

Szanse
zachowania

brak danych

U1

Powierzchnia
siedliska

brak danych

FV

Struktura i
funkcje

Charakterystyczna
kombinacja
florystyczna runa
Ekspansywne gatunki
obce w runie i podszycie
Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach fitocenozy

63

brak danych

U2

Obecnie siedlisko to jest
mocno zdegenerowane, na
drzewach pasożytuje
jemioła, a runo miejscowo
porasta inwazyjny
rdestowiec. Warstwa
krzewów jest stosunkowo
uboga. Drzewa są
zgryzane lub ścinane przez
bobry.

U1

Siedlisko zachowane w
stanie niewłaściwym,
miejscami runo zubożałe z
uwagi na inwazję
gatunków (np.. niecierpek
drobnokwiatkowy) oraz
zaśmiecenie – w
szczególności na
obrzeżach lasu i w
sąsiedztwie ogrodów
działkowych

FV

brak danych

U1

brak danych

FV

U1

Uwagi

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik

Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Inne przekształcenia
(rozjeżdżania,
wydeptywanie,
zaśmiecanie)
Martwe drewno leżące
lub stojące > 3m dł. i
>50 cm grub.
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Struktura pionowa i
przestrzenna
drzewostanu
Udział graba
Wiek drzewostanu
Inne zniszczenia
Perspektywy
ochrony

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

brak danych

FV

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

U1

brak danych

FV

brak danych
brak danych
brak danych

FV
FV
U1

brak danych

Uwagi

U1

Gatunki zwierząt
rozród gatunku

brak danych

XX

Populacja
Nocek łydkowłosy
1318
Myotis dasycneme

1318-Z1
Siedlisko
gatunku

XX
aktywność gatunku

brak danych

XX

powierzchnia kompleksu
leśnego

brak danych

U1
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U1
U1

liczebność i aktywność do
uzupełnienia w sezonie
wiosenno-letnim, w
obszarze brak jest
potencjalnych miejsc
odpowiednich do

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

zimowania

powierzchnia lasów
liściastych

brak danych

U1

Powierzchnia
starodrzewów
(drzewostanów w wieku >
80 lat)

brak danych

FV

Powierzchnia otwartych
zbiorników wodnych >1
ha

brak danych

U1

Odległość od najbliższego
zbiornika wodnego o
powierzchni > 1 ha

brak danych

FV

Szanse
zachowania
gatunku

brak danych

rozród gatunku

brak danych

U1

XX

Populacja
Mopek
Barbastella
barbastellus

1308

1308-Z1
Siedlisko
gatunku

Uwagi

XX
aktywność gatunku

brak danych

XX

powierzchnia kompleksu
leśnego

brak danych

U1

U1
U1

powierzchnia lasów
liściastych

brak danych

65

U1

Populacja została
podzielona poprzez
budowę AOW, liczebność
i aktywność do
uzupełnienia w sezonie
wiosenno-letnim, w
obszarze brak jest
potencjalnych miejsc
odpowiednich do

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik

Przeplatka
maturna
Euphydryas
maturna

6169

6169-Z1 Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania
gatunku

brak danych

U1

Liczba drzew
obumierających i
martwych o pierśnicy >25
cm

brak danych

XX

Grubość drzew (>25 cm)
– potencjalnych kryjówek
dziennych

brak danych

FV

brak danych

U1

Indeks liczebności
Izolacja
Liczba obserwowanych
osobników
Liczba oprzędów
Baza pokarmowa
Ekspozycja stanowiska
Historia
Zwarcie roślin
żywicielskich

brak danych
brak danych

XX
XX

brak danych

XX

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

XX
FV
FV
FV

brak danych

FV

-

brak danych
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Uwagi

zimowania

Powierzchnia
starodrzewów
(drzewostanów w wieku >
80 lat)

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

XX

U1
FV

U1

Konieczne uzupełnienie
stanu wiedzy o populacji
gatunku w trakcie
obowiązywania PZO

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Parametry
populacji

Modraszek telejus
6177
Phengaris teleius

Parametry
6177-Z1 siedliska
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Modraszek telejus
6177
Phengaris teleius

6177-Z2 Parametry
siedliska
gatunku

Wskaźnik
Indeks liczebności
Izolacja
Liczba obserwowanych
osobników
Baza pokarmowa
Zagęszczenie gniazd
mrówek
Struktura roślinności
Zarastanie przez drzewa i
krzewy i/lub rośliny
inwazyjne

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych
brak danych
brak danych

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej
XX
XX

brak danych

XX

brak danych

U2

brak danych

U1

brak danych

U2

brak danych

U2

-

brak danych

Indeks liczebności
Izolacja
Liczba obserwowanych
osobników
Baza pokarmowa
Struktura roślinności
Zagęszczenie gniazd
mrówek
Zarastanie przez drzewa i
krzewy i/lub rośliny
inwazyjne

brak danych
brak danych

XX
XX

brak danych

XX

brak danych
brak danych

U2
U2

brak danych

U1

brak danych

U2

1060

1060-Z1 Populacja

XX

U2

U2

Konieczne uzupełnienie
stanu wiedzy o populacji
gatunku w trackie
obowiązywania PZO

U2

Szanse
zachowania
gatunku
Czerwończyk
nieparek Lycaena

Uwagi

XX

U2
U2

Konieczne uzupełnienie
stanu wiedzy o populacji
gatunku w trackie
obowiązywania PZO

U2
Indeks liczebności
Izolacja przestrzenna
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brak danych
brak danych

XX
XX

XX

XX

Brak danych, konieczna
weryfikacja terenowa w

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

dispar

Wskaźnik

Liczba obserwowanych
osobników

Siedlisko
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku

Populacja

Pachnica dębowa
Osmoderma
eremita

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

1084

1084-Z1
Siedlisko
gatunku

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

brak danych

XX

Baza pokarmowa
Zarastanie
ekspansywnymi bylinami
Zarastanie przez drzewa i
krzewy i/lub rośliny
inwazyjne

brak danych

XX

brak danych

XX

brak danych

XX

-

brak danych

liczba zasiedlonych
drzew w przeliczeniu na
100 drzew dziuplastych
liczba drzew
zasiedlonych w
przeliczeniu na 1 ha
liczba drzew
dziuplastych w
przeliczeniu na 100
drzew
liczba drzew
dziuplastych w
przeliczeniu na 1 ha
liczba grubych
dziuplastych drzew w
przeliczeniu na 100
drzew
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trakcie obowiązywania
PZO.
Przyjęto wskaźniki dla
czerwończyka fioletka

XX

Powierzchnia

U1

Uwagi

XX

XX

XX
XX

FV

XX

U1

U1

FV

U1

U1

U1

U1

U1

Liczna, ustabilizowana
populacja została
podzielona poprzez
estakadę autostrady A-8

Siedliska
przyrodnicze

Kod StanowiNatura
sko

Parametr

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych

Wskaźnik
średnie zacienienie
drzew
izolacja (odległość do
najbliższych aktualnych
lub potencjalnych
siedlisk)

Szanse
zachowania
gatunku

Populacja

Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

1088

1088-Z1

Siedlisko
gatunku

Barczatka kataks
Eriogaster catax

1074

1074-S1

Siedlisko
gatunku

U2

U2

FV

U1

XX
Liczba czynnych
żerowisk/drzewo
liczba drzew
zasiedlonych w
przeliczeniu na 1 ha
mozaikowatość
powierzchnia siedliska
struktura drzewostanu
zacienienie drzew
żywotność zasiedlonych
drzew

Szanse
zachowania
gatunku
Populacja

Ocena stanu Ogólna ocena
ochrony po stanu ochrony
weryfikacji po weryfikacji
terenowej
terenowej

brak danych

U1
XX
XX

brak danych

XX

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

FV
U1
FV
U1

brak danych

U1

brak danych
Względna liczebność
Izolacja przestrzenna
Ekspozycja stanowiska
Udział zarośli
tarninowych

Szanse
zachowania
gatunku

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
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Uwagi

U1

Liczna, ustabilizowana
populacja została
podzielona poprzez
estakadę autostrady A-8

XX

Brak danych, konieczna
weryfikacja terenowa w
trakcie obowiązywania
PZO

U1

U1
XX
XX
XX

XX
XX

XX
XX

Do oceny stanu ochrony dla parametru struktura i funkcje w odniesieniu do siedlisk 6440 zastosowano wskaźniki Monitoringu przyrodniczego
GIOŚ przyjęte dla danego siedliska przyrodniczego. Oceny przyrodniczych dokonano na jedynym występującym stanowisku.
Również wszystkie badania nad stanem zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych w ostoi przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną
standardowo dla potrzeb monitoringu siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut
Ochrony Przyrody PAN oraz wytycznymi zawartymi w Załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. Oceny
dokonano we wszystkich płatach siedlisk. W odniesieniu do każdego z uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano
oceny stanu siedlisk przyrodniczych stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadawalający, U2 – stan
niewłaściwy, zły). Identyfikowano także czynniki oddziałujące na stan populacji i siedliska, zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości.
Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt dotyczyły głównie ich siedlisk. Konieczna jest uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie populacji
wszystkich gatunków nietoperzy i motyli. Rozpoznanie opierać się będzie o metodykę monitoringu GIOŚ, w przypadku braku wskaźnikówpropozycja ekspercka.
4. Analiza zagrożeń
Przedmiot ochrony
9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny GalioCarpinetum, TilioCarpinetum

Zagrożenia

Opis zagrożenia

Zagrożenia istniejące:
Neofityzacja runa, ekspansja gatunków obcych w runie i w
podszycie, w tym w szczególności niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora - powoduje wypieranie
charakterystycznych gatunków runa leśnego (zagrożenie
praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię
i powszechność występowania gatunku).

I.01 – Obce gatunki inwazyjne

E03.01 - Pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych / obiektów rekreacyjnych

Wyrzucanie śmieci bytowych, złomu i innych odpadów przez
użytkowników ogrodów działkowych zlokalizowanych na
granicy obszaru oraz przez inne osoby - powoduje niszczenie
runa leśnego.

B03.01 - zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska

Nieodpowiednia
ochrona
siedliska
nie
zapewniająca
zróżnicowanej
struktury
wiekowej
i
przestrzennej
drzewostanów, w tym usuwanie starych, zamierających drzew,
powoduje pogorszenie stanu zachowania tego siedliska.
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G01.02 - Turystyka piesza, jazda konna i jazda na
pojazdach niezmotoryzowanych
G01.08 - Inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku

Użytkowanie istniejących, nieutwardzonych ścieżek i dróg
leśnych jako szlaków pieszych i rowerowych (przy zwiększeniu
ilości ich użytkowników) powoduje ich rozjeżdżanie,
wydeptanie, zaśmiecenie skutkujące niszczeniem runa leśnego.

Zagrożenia potencjalne:

*91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum albofragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae,
olsy źródliskowe

J02.12.02 - Tamy i ochrona przeciwpowodziowa w
śródlądowych systemach wodnych
J02.15 - Inne spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych

Obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek prowadzonych
prac w korycie Odry, a w szczególności pogłębianie dna,
poszerzanie brzegów może powodować obniżenie poziomu wód
gruntowych, m.in. skutkujące zamieraniem drzew – w
szczególności dębów.

L08 - Powódź (procesy naturalne)

Zbyt długotrwały zalew wody może spowodować uszkodzenie
drzew.

J01.01 - Wypalanie

Celowe lub przypadkowe wypalanie wypróchnień w drzewach
stanowić może zagrożenie pożarowe dla całego lasu.

Zagrożenia istniejące:
I.01 – Obce gatunki inwazyjne
KO4 - Międzygatunkowe interakcje wśród roślin

Wypieranie typowej roślinności i pogarszanie stanu siedliska
poprzez zajmowanie powierzchni przez rośliny inwazyjne, w
tym głównie rdestowce.

Zagrożenia potencjalne:
F02.03 - Wędkarstwo
G05.01 - Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie

Wędkarze i inne osoby, które uprawiają różnego rodzaju sporty i
inne formy czynnego wypoczynku na nadbrzeżu Odry i
brzegach starorzeczy, powodować mogą niszczenie roślinności
poprzez tworzenie nowych ścieżek i wydeptywanie brzegów
rzeki i starorzeczy oraz łamanie gałęzi krzewów i drzew.

J02.12.02 - Tamy i ochrona przeciwpowodziowa w
śródlądowych systemach wodnych
J02.03 - Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych

Modyfikowanie funkcjonowania wód i inne spowodowane przez
człowieka zmiany stosunków wodnych poprzez np. prace
związane z planowaną modernizacją Wrocławskiego Węzła
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Wodnego (w tym pogłębianie koryta Odry oraz przebudowa
nadbrzeża Odry poniżej płata siedliska, a także magazynowanie
osadów) – mogą pogorszyć stan siedliska i zmianę jego
struktury.

i zmiana przebiegu koryt rzecznych
J02.11.01 - Składowanie śmieci, odkładanie
wybagrowanego materiału
K04.02 - Pasożytnictwo

Osłabianie kondycji drzew (wierzb i topoli) przez jemiołę.
91F0 Łęgowe lasy dębowowiązowo- jesionowe FicarioUlmetum

Zagrożenia istniejące:
D01.02 - Drogi i autostrady

Użytkowanie budowa i funkcjonowanie estakady autostrady A8 spowodowało bezpośrednie zniszczenie siedliska oraz
przedzielenie kompleksu leśnego na dwie części, skutkującego
m.in. prześwietleniem drzewostanu sąsiadującego z drogą i
zagrożeniem wkraczania roślin inwazyjnych takich jak trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigeios i nawłoć kanadyjska Solidago
canadensis.

K02.01 - Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
KO4 - Międzygatunkowe interakcje wśród roślin

Neofityzacja runa, ekspansja gatunków obcych w runie i w
podszycie,
w
tym
w
szczególności
niecierpka
drobnokwiatowego Impatiens parviflora, powoduje wypieranie
charakterystycznych gatunków runa leśnego (zagrożenie
praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię
i powszechność występowania gatunku).

K.03.03 - Zawleczenie choroby

Zamieranie jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior w wyniku
choroby jesionów.

E03.01 - Pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych / obiektów rekreacyjnych

Wyrzucanie śmieci bytowych, złomu i innych odpadów przez
użytkowników działek zlokalizowanych na granicy obszaru oraz
przez inne osoby powoduje niszczenie runa leśnego,

B03.01 - zmniejszenie lub utrata określonych cech
siedliska

Nieodpowiednia
ochrona
siedliska
nie
zapewniająca
zróżnicowania
struktury
wiekowej
i
przestrzennej
drzewostanów, w tym usuwania starych, zamierających drzew,
powoduje pogorszenie stanu zachowania tego siedliska.
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G01.02 - Turystyka piesza, jazda konna i jazda na
pojazdach niezmotoryzowanych
G01.08 - Inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku

Użytkowanie istniejących, nieutwardzonych ścieżek i dróg
leśnych jako szlaki piesze i rowerowe powoduje ich
rozjeżdżanie, wydeptanie, zaśmiecenie skutkujące niszczeniem
runa leśnego.

Zagrożenia potencjalne:

6430 Ziołorośla górskie
Adenostylion alliariae i
ziołorośla nadrzeczne
Convolvuletalia sepium
6440 Łąki selernicowe
Cnidion dubii

J02.12.02 - Tamy i ochrona przeciwpowodziowa w
śródlądowych systemach wodnych
J02.15 - Inne spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych

Obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek prowadzonych
prac w korycie Odry, a w szczególności pogłębiania dna,
poszerzania brzegów może powodować obniżenie poziomu wód
gruntowych m.in. umieranie drzew.

J01.01 - Wypalanie

Celowe lub przypadkowe wypalanie wypróchnień w drzewach
stanowić może zagrożenie pożarowe dla całego lasu.

J02.05.05 - Niewielkie projekty hydroenergetyczne,
jazy

Planowana budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu
Odry – przy jazie Rędzin – skutkować może wycinką drzew i
zmniejszeniem powierzchni siedliska

brak wiedzy nt. siedliska/gatunku

Zagrożenia istniejące:
A03.03 - Zaniechanie/brak koszenia
K02.01 - Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie –
ogólnie
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Zmiana struktury i funkcji siedliska (działki nr 7, 8 (część), 10
AM 7 obręb Pilczyce) poprzez zarastanie łąki (w wyniku braku
użytkowania rolniczego) krzewami oraz ekspansywnymi
gatunkami roślin, ponadto brak użytkowania i podstawowych
zabiegów pratotechnicznych powoduje ekspansję obcych i
rodzimych gatunków: trzcinnik piaskowy Calamagrostis
epigeios, perz właściwy Elymus repens, mozga trzcinowata
Phalaris arundinacea, nawłość późna Solidago gigantea.
Przez środek łąki przebiega rów melioracyjny, którego
modernizacja spowodowała zniszczenie części płatu siedliska

Zagrożenia potencjalne:
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych / obiektów rekreacyjnych
J01.01 Wypalanie
L08 - Powódź (procesy naturalne)

1060 Czerwończyk nieparek
Lycaena dispar
6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna

Z uwagi na sąsiedztwo terenów zurbanizowanych istnieje ryzyko
podpalenia łąki, wywozu zanieczyszczeń.
Obszar położony jest w sąsiedztwie rzeki Odry i kilkakrotnie
zalany został w wyniku powodzi- powódź może spowodować
naniesienie żyznych warstw namułu i zniszczenie darni łąki
stanowiącej siedlisko gatunku

brak wiedzy nt. siedliska/gatunku
Zagrożenia istniejące:
D.01.02- Drogi, autostrady

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia spowodowała
wycinkę lasu na powierzchni ok. 6 ha (przedzielenie kompleksu
leśnego), która pozostaje niezalesiona (ma miejsce sukcesja
gatunków, głównie traw) co utrudnia przemieszczanie się
osobników przeplatki maturny Euphydryas maturna.

K.03.03 - Zawleczenie choroby

Zamieranie, w wyniku choroby, jesionu wyniosłego Fraxinus
excelsior, rośliny na której odbywa się cykl rozwojowy
przeplatki maturny Euphydryas maturna.

Zagrożenia potencjalne:

6177 Modraszek telejus
Phengaris teleius

B.02.02- Wycinka lasu
B.02.03 - Usuwanie podszytu

Usuwanie drzew i podrostów jesiona wyniosłego Fraxinus
excelsior

L08 - Powódź (procesy naturalne)

Obszar położony jest w sąsiedztwie rzeki Odry i kilkakrotnie
zalany został w wyniku powodzi- powódź może spowodować
zniszczenie podrostów jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior.

Zagrożenia istniejące:
A.03.01 – Intensywne koszenie lub intensyfikacja
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Łąka stanowiąca siedlisko gatunku (działka nr 57 AM 17 obręb
Maślice) jest obecnie zbyt intensywnie koszona, co nie pozwala

na wzrost rośliny żywicielskiej modraszka telejusa- krwiściągu
lekarskiego Sanguisorba officinalis
A03.03 - Zaniechanie/brak koszenia
K02.01 - Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)

Zmiana struktury i funkcji siedliska gatunku (działki nr 7, 8
(część), 10 AM 7 obręb Pilczyce) poprzez zarastanie łąki (w
wyniku braku użytkowania rolniczego) krzewami oraz
ekspansywnymi gatunkami roślin, ponadto brak użytkowania i
podstawowych zabiegów pratotechnicznych powoduje ekspansję
obcych i rodzimych gatunków.

Zagrożenia potencjalne:
Obszar położony jest w sąsiedztwie rzeki Odry i kilkakrotnie
zalany został w wyniku powodzi- powódź może spowodować
naniesienie żyznych warstw namułu i zniszczenie darni łąki
stanowiącej siedlisko gatunku

L08 - Powódź (procesy naturalne)
1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Zagrożenia istniejące:
J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności
siedlisk
D01.02 - Drogi i autostrady

Poprzez wybudowanie autostrady A-8 nastąpiło rozdzielenie
szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj wcześniej
populacji. Powstała bariera utrudnia przemieszczanie się
gatunku w granicach obszaru, co może skutkować pogorszeniem
stanu i liczebności populacji na tym terenie.

G05.05 - Intensywne utrzymywanie parków
publicznych / oczyszczanie plaż, chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew

Z uwagi na fakt, że Las Pilczycki stanowi miejsce rekreacji i
turystyki mieszkańców Wrocławia istnieje konieczność
przycinania gałęzi i konarów drzew lub też całych drzew
zagrożonych przewróceniem lub złamaniem – co może
powodować likwidację stanowisk rozrodczych i miejsc
żerowania larw owada, a przez to wpływać niekorzystnie na stan
populacji.

Zagrożenia potencjalne:
Nieodpowiednia ochrona dobrze wykształconych siedlisk
leśnych, zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i
przestrzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych,

B02.02 - Wycinka lasu
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zamierających dziuplastych drzew może powodować
pogorszenie stanu żerowisk oraz zmniejszanie się lub utratę
potencjalnych miejsc bytowania i rozrodu osobników gatunku.
J01.01 - Wypalanie
Przypadkowe lub celowe podpalanie albo wypróchnień w pniach
starszych drzew może stanowić zagrożenie zniszczenia
stanowisk gatunku.
1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

Zagrożenia istniejące:
J03.02 Antropogeniczne zmniejszenie spójności
siedlisk
D01.02 Drogi i autostrady

G05.05 Intensywne utrzymywanie parków
publicznych / oczyszczanie plaż, chirurgia drzewna,
ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew

Poprzez wybudowanie autostrady A-8 nastąpiło rozdzielenie
szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj wcześniej
populacji. Powstała bariera utrudnia przemieszczanie się
gatunku w granicach obszaru, co może skutkować pogorszeniem
stanu i liczebności populacji na tym terenie. Oświetlenie
autostrady, które może zwabiać imagines kozioroga, może
skutkować ginięciem poszczególnych osobników na tej drodze.
Z uwagi na fakt, że Las Pilczycki stanowi miejsce rekreacji i
turystyki mieszkańców Wrocławia istnieje konieczność
przycinania gałęzi i konarów drzew lub też całych drzew
zagrożonych przewróceniem lub złamaniem – co może
powodować likwidację stanowisk rozrodczych i miejsc
żerowania larw owada, a przez to wpływać niekorzystnie na stan
populacji.

Zagrożenia potencjalne:
B02.02 - Wycinka lasu

Nieodpowiednia ochrona dobrze wykształconych siedlisk
leśnych zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i
przestrzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych,
zamierających dziuplastych drzew może powodować
pogorszenie stanu żerowisk oraz zmniejszanie się lub utratę
potencjalnych miejsc bytowania i rozrodu osobników gatunku.

J01.01 - Wypalanie

Przypadkowe lub celowe podpalanie albo wypalanie
wypróchnień w pniach starszych drzew może stanowić
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zagrożenie zniszczenia stanowisk gatunku.
1308 Mopek Barbastella
barbastellus

Zagrożenia istniejące:
D01.02 - Drogi i autostrady
J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności
siedlisk

Poprzez wybudowanie estakady autostrady A-8 nastąpiło
rozdzielenie szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj
wcześniej populacji. Powstała bariera stanowi utrudnienie dla
przemieszczania się osobników gatunku w granicach obszaru.
Funkcjonowanie ruchliwej drogi i jej oświetlenie może
powodować uśmiercanie poszczególnych osobników na skutek
kolizji z samochodami przejeżdżającymi.

Zagrożenia potencjalne:
B02.02 - Wycinka lasu
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew

1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme

Nieodpowiednia ochrona dobrze wykształconych siedlisk
leśnych, zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i
przestrzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych,
zamierających drzew z odstającą korą, może powodować
pogorszenie stanu żerowisk oraz zmniejszanie się lub utratę
potencjalnych miejsc bytowania i rozrodu osobników gatunku.

Zagrożenia istniejące:
D01.02 -Drogi i autostrady
J03.02 - Antropogeniczne zmniejszenie spójności
siedlisk

Poprzez wybudowanie estakady autostrady A-8 nastąpiło
rozdzielenie szerokim bezdrzewnym pasem bytującej tutaj
wcześniej populacji. Powstała bariera stanowi utrudnienie dla
przemieszczania się osobników gatunku w granicach obszaru.
Funkcjonowanie ruchliwej drogi i jej oświetlenie może
powodować uśmiercanie poszczególnych osobników na skutek
kolizji z samochodami przejeżdżającymi.

Zagrożenia potencjalne:
J02.03 - Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
i zmiana przebiegu koryt rzecznych
J02.15 - Inne spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych
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Prace związane z poszerzaniem i pogłębianiem koryta rzeki
zasypywaniem i osuszaniem zbiorników – zakoli Odry (np. w
ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego) mogą
być związane z wycinką drzew i przekształceniem koryta
rzecznego oraz zarastaniem tafli wodnej przez roślinność
nawodną i podwodną – powodując zmniejszanie się powierzchni
żerowisk gatunku lub likwidację tras migracji na żerowiska.

B02.02 - Wycinka lasu
B02.04 - Usuwanie martwych i umierających drzew

Nieodpowiednia ochrona dobrze wykształconych siedlisk
leśnych zapewniających zróżnicowanie struktury wiekowej i
przestrzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych,
zamierających dziuplastych drzew może powodować stanu
żerowisk oraz zmniejszanie się lub utratę potencjalnych miejsc
bytowania i rozrodu osobników gatunku.

Ze zidentyfikowanych zagrożeń najważniejsze wynikają z faktu, iż Obszar został podzielony na dwie części estakadą Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia A-8, której budowa spowodowała również bezpośrednie zniszczenie ok. 5,5 ha siedlisk leśnych obszaru, stanowiących
również siedliska chronionych gatunków bezkręgowców. Natomiast eksploatacja drogi może powodować częściową defoliację lasu i dzielenie
populacji zwierząt.
Głównym zagrożeniem dla leśnych siedlisk w obszarze jest ekspansja obcych gatunków lub neofityzacja runa oraz wzrost penetracji ludzkiej,
której efektem może być rozjeżdżanie i wydeptanie runa leśnego lub pożar lasu. Negatywnym efektem sąsiadowania lasu z terenem rodzinnych
ogródków działkowych jest zaśmiecenie wstępnych partii lasu. Powyższe zagrożenia mogą również negatywnie oddziaływać na zwierzęta
stanowiące przedmioty ochrony obszaru, dla których las stanowi miejsce bytowania lub rozwoju. Zagrożeniem dla obszaru (a zwłaszcza dla
łęgów) będzie też planowana modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, w szczególności przebudowa nadbrzeży Odry i wałów Ślęzy.
Z kolei zagrożeniem dla siedlisk łąkowych oraz bytujących na nich motyli jest zarzucenie ekstensywnego użytkowania gruntów (łąk), co
skutkuje postępującą sukcesją wtórną na płatach nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz intensywnym rozwojem ekspansywnych gatunków traw
i innych bylin, zmieniających w sposób znaczący fizjonomię chronionych zbiorowisk.
5. Cele działań ochronnych
Przedmiot ochrony
6430 Ziołorośla górskie
Adenostylion alliariae i
ziołorośla nadrzeczne
Convolvuletalia sepium
6440 Łąki selernicowe
Cnidion dubii (obecnie
nie jest przedmiotem
ochrony)
9170 Grąd
środkowoeuropejski i

Numer stanowiska

Stan ochrony

Cel działań ochronnych

Perspektywa
osiągnięcia właściwego
stanu ochrony

6430-S1

XX

Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku.

10 lat

6440-S1

U2

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji
siedliska

10 lat

9170-S1

U1

Poprawa stanu siedliska

10 lat
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subkontynentalny GalioCarpinetum, TilioCarpinetum
*91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum
albae, Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae
91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum
91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum

*91E0-S1

U2

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji
siedliska

10 lat

91F0-S1

U1

Utrzymanie obecnego stanu siedliska,
Poprawa ciągłości i integralności siedliska.

10 lat

91F0-S2

U1

Utrzymanie obecnego stanu siedliska,
Poprawa ciągłości i integralności siedliska.

10 lat

6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna

6169-Z1

U1

6177 Modraszek telejus
Phengaris teleius

6177-Z1

U2

6177 Modraszek telejus
Phengaris teleius

6177-Z2

1060 Czerwończyk
nieparek Lycaena dispar

1060-Z1

XX

1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

1084-Z1

U1

1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

1088-Z1

U1

Poprawa ciągłości siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku
Przywrócenie właściwej struktury i funkcji
siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku.
Przywrócenie właściwej struktury i funkcji
siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku.
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku
Utrzymanie obecnego stanu siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku.
Utrzymanie obecnego stanu siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku.

U2
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10 lat

10 lat

10 lat

10 lat
10 lat

10 lat

1308 Mopek Barbastella
barbastellus

1308-Z1

U1

1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme

1318-Z1

U1

Poprawa możliwości migracji gatunków i
utrzymania ciągłości populacji,
Utrzymanie stanu siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku
Poprawa możliwości migracji gatunków i
utrzymania ciągłości populacji,
Utrzymanie stanu siedliska,
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji
gatunku

10 lat

10 lat

Przyjęte cele działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Las Pilczycki wynikają
przede wszystkim z art. 2(1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory – zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory we właściwym stanie ochrony. W
przypadku stanu określonego jako niezadowalający (U1) lub zły (U2) celem ochrony jest przywrócenie stanu właściwego (FV). W przypadku
stanu nieznanego (XX) dla niektórych wskaźników oceny stanu zachowania populacji zwierząt konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy.
Uwzględniając sposób oceny stanu ochrony, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 43, poz. 186 z późn. zm), w tab. 6 uszczegółowiono cele
ochrony w odniesieniu do każdego przedmiotu ochrony.
Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do siedliska 6430 i gatunku 1060 konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy- nie wskazano żadnych działań
ochronnych na etapie opracowywania przedmiotowego dokumentu.
Moduł C
6. Ustalenie działań ochronnych
Działania ochronne

Nr i nazwa

Przedmiot ochrony

Nr

Zakres prac

Działania związane z ochroną czynną
80

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkow
e koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie



Działania obligatoryjne

1

Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony,
położonych na trwałych
użytkach zielonych.
Ekstensywne użytkowanie
kośne trwałych użytków
zielonych

działki nr 10, 7
AM 7 Pilczyce,
część działki 11/1
AM 7 Pilczyce

corocznie

Poprawa stanu
siedliska

usunięcie zakrzaczeń i
podrostów drzew w
terminie 1 październik -15
marzec;

działki nr 10, 7
AM 7 Pilczyce,
część działki 11/1
AM 7 Pilczyce

W 1 sezonie
wegetacyjnym
po
0,3/ha
zatwierdzeniu
PZO,
jednorazowo

Przywrócenie
corocznego
użytkowania
kośnego

przywrócenie gospodarki
kośnej - jeden lub dwa
pokosy w roku (koszenie do
10 czerwca lub po 15
września do 30 września) z
zebraniem skoszonej
biomasy

działki nr 10, 7
AM 7 Pilczyce,
część działki 11/1
AM 7 Pilczyce

Poprawa stanu
siedliska





Właściciel lub
posiadacz terenu

Działania fakultatywne




6440 Łąki selernicowe
Cnidion dubii
6440 Łąki selernicowe
Cnidion dubii

3

4

81

Właściciel lub
posiadacz terenu na
podstawie umowy
zawartej z organem
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000
albo na podstawie
zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z
programów wsparcia z
od pierwszego
tytułu dochodowości , a
sezonu
wegetacyjnego 0,2 /ha /rok w odniesieniu do
gruntów stanowiących
po
(przy
własność Skarbu
zatwierdzeniu jednym
Państwa zarządca
PZO,
pokosie)
nieruchomości w
wykonywane
związku z
corocznie
wykonywaniem
obowiązków w
zakresie ochrony
środowiska, na

podstawie przepisów
prawa albo w
przypadku braku tych
przepisów, na
podstawie
porozumienia
zawartego z organem
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura
2000.
właściciele działek,
nadzór RDOŚ we
Wrocławiu



6440 Łąki selernicowe
Cnidion dubii



6440 Łąki selernicowe
Cnidion dubii



9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny GalioCarpinetum, TilioCarpinetum

5

6

7

Rekultywacja płatów
zniszczonych przy
budowie rowu
melioracyjnego
opanowanych przez
roślinność ruderalną

Obsianie zniszczonych
płatów mieszanką traw z
roślinami motylkowymi

działki nr 10, 8, 7
AM 7 Pilczyce

2014



Zapobieganie
odwodnieniu
siedliska

Wykonanie zastawek w
rowie

Działka nr 8 AM
7 obręb Pilczyce

2014

Uporządkowanie
zaśmieconych
płatów siedliska

Usunięcie dzikich
wysypisk, śmieci i
odpadów organicznych
pochodzących z ogrodów
działkowych

Działki nr 2/1,
AM 7 Pilczyce,
2/1 AM 1
Kozanów
(wydzielenia
leśne 1a,c)

2013 i
następnie raz
w roku

82



Agencja
Nieruchomości
Rolnych O/ Wrocław,
Zarząd Zieleni
Miejskiej, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000

0,3



Zarząd Zieleni
Miejskiej we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem



Polski Związek
Działkowców Zarząd
Okręgu we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Miękinia

0,2

3

9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny GalioCarpinetum, TilioCarpinetum;




91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum



*91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum
albae, Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe

91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum

91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum





8

9

10

11

Kanalizacja ruchu
turystycznego

Usuwanie gatunków
inwazyjnych

Wyznaczenie ścieżki
edukacyjno- turystycznej,
ograniczenie możliwości
wjazdu do lasu przez
pojazdy silnikowe

Działki nr 2/1,
2/4, 2/6, 3, 5/1,
12/2 AM 7
Pilczyce, 1/4, 5/7
AM 9 Pilczyce,
35/2 AM 18
Pilczyce, 2/1 AM
1 Kozanów

Działki nr 1 AM 7
Pilczyce, 1 AM 1
Likwidacja kęp rdestowców
Kozanów

Przeciwdziałanie
inwazji i
zmniejszenie udziału
gatunków
inwazyjnych i
synantropijnych w
runie

wprowadzenie rodzimych
krzewów i bylin pod
estakadą autostrady A-8 lub
pozostawienie terenu do
naturalnej sukcesji (poprzez
ograniczenie koszenia i
wycinki samosiejek drzew i
krzewów) z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa
obiektu mostowego

Działka nr 2/5
AM 7 Pilczyce

Uporządkowanie
zaśmieconych płatów
siedliska

Usunięcie dzikich
wysypisk, śmieci i
odpadów organicznych
pochodzących z ogrodów
działkowych.

Działki nr 12/2
AM 7 Pilczyce,
1/4, 5/7 AM 9
Pilczyce
(wydzielenia
2a,b,g,d oraz 4b)

83

Nadleśnictwo
Miękinia, Urząd
5/jednorazo
Miejski Wrocławia,
wo
Sprawujący nadzór nad
obszar


2015



3

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem

10

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem

3

Polski Związek
Działkowców Zarząd
Okręgu we Wrocławiu,
Nadleśnictwo
Miękinia,



2014 i
następnie raz
w roku

2014

2014





1308 Mopek Barbastella
barbastellus






1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme

6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna 

12

13









6177 Modraszek telejus
Phengaris teleius



Poprawa możliwości
migracji gatunku i
utrzymania ciągłości
populacji

wprowadzenie rodzimych
krzewów i bylin pod
estakadą autostrady A-8 lub
pozostawienie terenu do
naturalnej sukcesji (poprzez
ograniczenie koszenia i
wycinki samosiejek drzew i
krzewów) z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa
obiektu mostowego

Poprawa możliwości
migracji gatunku i
utrzymania ciągłości
populacji

wprowadzenie rodzimych
krzewów i bylin pod
estakadą autostrady A-8 lub
pozostawienie terenu do
naturalnej sukcesji (poprzez
ograniczenie koszenia i
wycinki samosiejek drzew i
krzewów) z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa
obiektu mostowego

Działka nr 2/5
AM 7 Pilczyce

Działka nr 2/5
AM 7 Pilczyce

2014



2014



corocznie





Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem



Właściciel lub
posiadacz terenu

10

Działania obligatoryjne

14

Poprawa stanu
siedliska

Zachowanie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony,
położonych na trwałych
użytkach zielonych.
Ekstensywne użytkowanie
kośne trwałych użytków
zielonych

Działania fakultatywne

84

Działki nr 7, 8
(część), 10 AM 7
obręb Pilczyce,
Działka nr 57 AM
17 obręb Maślice



15

Przywrócenie
właściwej struktury i
funkcji siedliska.

Usunięcie zakrzaczeń i
gatunków obcych z
powierzchni łąkowej od 1
listopada do 15 marca

Działki nr 7, 8
(część), 10 AM 7
obręb Pilczyce

2014

Działki nr 7, 8
(część), 10 AM 7
obręb Pilczyce

corocznie



Działka nr 57 AM
17 obręb Maślice

corocznie





16

Poprawa stanu
siedliska

Coroczne użytkowanie
kośne (koszenie do 10
czerwca lub po 15
września do 30 września),
bez nawożenia, z
zebraniem siana



17

Poprawa stanu
siedliska

Coroczne użytkowanie
kośne, bez nawożenia,
pokos w terminie od 1 do
85




Właściciel lub
2/
posiadacz terenu na
jednorazow
podstawie umowy
o
zawartej z organem
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000
albo na podstawie
zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z
programów wsparcia z
tytułu dochodowości , a
w odniesieniu do
gruntów stanowiących
własność Skarbu
Państwa zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków w
zakresie ochrony
środowiska, na
podstawie przepisów
prawa albo w
przypadku braku tych
przepisów, na
podstawie
porozumienia
zawartego z organem
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura
2000.


Właściciel lub
posiadacz terenu na
podstawie umowy

30 września, z usunięciem
biomasy poza teren
siedliska w ciągu 14 dni od
skoszenia, koszenie na
wysokości 10 -15 cm

Nr



9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny Galio
Carpinetum, TilioCarpinetum

91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum

1

2

1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita


1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

3

zawartej z organem
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000
albo na podstawie
zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z
programów wsparcia z
tytułu dochodowości

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Poprawa struktury
siedliska

Pozostawienie pni
martwych drzew,
ograniczenie wycinki
starych, usychających
drzew w szczególności
dębów (z wyjątkiem drzew
rosnących przy drogach i
ścieżkach grożących
przewróceniem)

Działki nr 2/1 AM
7 Pilczyce, 2/1
AM 1 Kozanów

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Nadleśnictwo Miękinia

Poprawa struktury
siedliska

Ograniczenie wykonywania
prac leśnych, w tym
wycinki usychających
drzew - w szczególności
dębów (z wyjątkiem drzew
rosnących przy drogach i
ścieżkach grożących
przewróceniem)

Działki nr 2/4,
2/6, 12/2 AM 7
Pilczyce, 1/4, 5/7
AM 9 Pilczyce

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Nadleśnictwo Miękinia

Poprawa struktury
siedliska

Zachowanie do naturalnej
śmierci i rozkładu drzew
zinwentaryzowanych jako
stanowiska gatunku i
potencjalne miejsce ich

Działki nr 2/1,
2/4, 2/6, 3, 5/1,
12/2 AM 7
Pilczyce, 1/4, 5/7
AM 9 Pilczyce,

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Nadleśnictwo Miękinia

86

rozwoju poprzez ich
oznakowanie w terenie i
uwzględnienie przy
prowadzeniu gospodarki
leśnej i gospodarowaniu
terenem
Nr





Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzenie:
uporządkowania
zaśmieconych płatów
Działki nr 2/1 AM
siedliska, pozostawienia pni
7 Pilczyce, 2/1
martwych drzew,
AM 1 Kozanów
ograniczenia wycinki
starych, usychających
drzew

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzenie:
uporządkowania
zaśmieconych płatów
siedliska, pozostawienia pni
martwych drzew,
ograniczenia wycinki
starych, usychających
drzew

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

*91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum

albae, Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae

3

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzenie: skuteczności
usuwania gatunków
inwazyjnych

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

6440 Łąki selernicowe 

4

Kontrola w terenie

Sprawdzenie: stopnia

Stale w okresie

Organ sprawujący

9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny Galio
Carpinetum, TilioCarpinetum

91F0 Łęgowe lasy
dębowo- wiązowojesionowe FicarioUlmetum



35/2 AM 18
Pilczyce, 2/1 AM
1 Kozanów



1
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Działki nr 2/4,
2/5, 2/6, 12/2 AM
7 Pilczyce, 1/4,
5/7 AM 9
Pilczyce

Działka nr 1 AM
7 Pilczyce, 1 AM
1 Kozanów

działki nr 10, 7

AM 7 Pilczyce,
część działki 11/1
AM 7 Pilczyce

obowiązywani
a planu

nadzór nad obszarem
Natura 2000

Sprawdzenie: skuteczności
nasadzeń krzewów pod
estakadą autostrady A-8

Działka nr 2/5
AM 7 Pilczyce

Stale w okresie
obowiązywani
a planu

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzenie: stopnia
usunięcia zakrzaczeń i
gatunków obcych z
powierzchni łąkowej; czy
siedlisko gatunku jest
corocznie użytkowane
kośnie

Działki nr 7, 8
(część), 10 AM 7
obręb Pilczyce,
nr 57 AM 17
obręb Maślice

2014,
corocznie

7

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzenie: zachowania
do naturalnej śmierci i
rozkładu drzew
zinwentaryzowanych jako
stanowiska gatunku i
potencjalne miejsce ich
rozwoju poprzez ich
oznakowanie w terenie i
uwzględnienie przy
prowadzeniu gospodarki
leśnej i gospodarowaniu
terenem

Działki nr 2/1,
2/4, 2/6, 3, 5/1,
12/2 AM 7
Pilczyce, 1/4, 5/7
AM 9 Pilczyce,
35/2 AM 18
Pilczyce, 2/1 AM
1 Kozanów

8

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzenie: skuteczności
nasadzeń krzewów pod
estakadą autostrady A-8

Działka nr 2/5
AM 7 Pilczyce

Cnidion dubii

6169 Przeplatka maturna

Euphydryas maturna

6177 Modraszek telejus

Phengaris teleius

5

6

1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita


1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

1308 Mopek Barbastella
barbastellus


1318 Nocek łydkowłosy

wykonania
zaplanowanych
działań

usunięcia zakrzaczeń i
gatunków obcych z
powierzchni łąkowej; czy
siedlisko jest corocznie
użytkowane kośnie

Kontrola w terenie
wykonania
zaplanowanych
działań
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2014-2015

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Myotis dasycneme
Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Uzupełnienie stanu
1. wiedzy o
przedmiocie ochrony

Rozpoznanie terenowe w
zakresie występowania
siedliska oraz dokonanie
oceny stanu jego
zachowanie, wskazanie
zagrożeń, działań
ochronnych, monitoringu

Cały obszar
Natura 2000

2014

3

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Uzupełnienie stanu
2. wiedzy o
przedmiocie ochrony

Rozpoznanie terenowe w
zakresie występowania
gatunku oraz jego siedlisk;
dokonanie oceny stanu jego
zachowania, wskazanie
zagrożeń, działań
ochronnych, monitoringu

Działki nr 2 AM 9
Pilczyce, 1 AM 7
Pilczyce,

2014

5

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

Uzupełnienie stanu
wiedzy o
3.
przedmiotach
ochrony

Obserwacja ewentualnego
ograniczenia procesów
migracyjnych i przepływu
osobników z użyciem
pułapek feromonowych
oraz metody znakowania i
ponownych odłowów
pomiędzy przedzielonymi
autostradą A-8 częściami
ostoi. Monitoring należy
przeprowadzić
przynajmniej dwukrotnie,
najlepiej rok po roku.

Działka nr 2/4,
2/5, 2/6 Pilczyce
AM 7 AM 7
Pilczyce

2014-2016

4

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad oddział we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000

1084 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

4.

Uzupełnienie stanu
wiedzy o

Obserwacja śmiertelności
osobników gatunku na

Działka nr 2/4,
2/5, 2/6 Pilczyce

2014-2016

4

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i

6430 Ziołorośla górskie
Adenostylion alliariae i
ziołorośla nadrzeczne
Convolvuletalia sepium

1060 Czerwończyk
nieparek Lycaena dispar
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przedmiotach
ochrony

1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

1308 Mopek
Barbastella barbastellus
1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme

Uzupełnienie stanu
wiedzy o
5.
przedmiotach
ochrony

Uzupełnienie stanu
6. wiedzy o aktywności
letniej nietoperzy

autostradzie A-8 poprzez
przeprowadzenie w okresie
pojawu tego gatunku (VI i
VII) kontroli
przecinającego ostoję
odcinka A-8. Monitoring
należy przeprowadzić
przynajmniej dwukrotnie,
najlepiej rok po roku

Autostrad oddział we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000

AM 7 AM 7
Pilczyce

Obserwacja śmiertelności
osobników gatunku oraz
wpływu oświetlenia
autostrady A-8 na imagines
kozioroga poprzez
przeprowadzenie w okresie
pojawu tego gatunku (VI i
VII) kontroli
przecinającego ostoję
odcinka A-8, a także
obserwację lamp wzdłuż
drogi w poszukiwaniu
kozioroga. Monitoring
należy przeprowadzić
przynajmniej dwukrotnie,
najlepiej rok po roku

Działka nr 2/4,
2/5, 2/6 Pilczyce
AM 7 AM 7
Pilczyce

2014-2016

4

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad oddział we
Wrocławiu, organ
sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000

Badanie aktywności
gatunków w miesiącach IVVIII

Działki nr 1 AM
6, 1, 2/1, 2/4, 2/5,
2/6, 3, 12/2 AM 7
Pilczyce, 1/4, 5/7
AM 9 Pilczyce, 1,
2/1 AM 1
Kozanów

2014

3,5

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000
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1308 Mopek Barbastella barbastellus
1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme

3260 Nizinne i
podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników
Ranunculion fluitantis

6410 Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
Molinion

Uzupełnienie stanu
7. wiedzy o przedmiotach ochrony

Obserwacja śmiertelności
osobników gatunków oraz
wpływu oświetlenia autostrady A-8 na nietoperze.
Monitoring należy przeprowadzić przynajmniej
dwukrotnie, najlepiej rok
po roku

8. Aktualizacja SDF

Usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony –
wykreślenie z SDF. W
trakcie prac nad PZO nie
potwierdzono
występowania siedliska w
obszarze (prawdopodobnie
pierwotny błąd
inwentaryzacji – z uwagi na
stan potencjalnego miejsca
występowania siedliska –
zanieczyszczoną rzekę
Ślęza)

SDF

9. Aktualizacja SDF

Usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony –
wykreślenie z SDF. W
trakcie prac nad PZO nie
potwierdzono
występowania siedliska w
obszarze (jego płaty zostały
zdegradowane
prawdopodobnie w wyniku
powodzi -wysoki stan wód
na rzece Odrze latem 2010
roku. Doszło do naniesienia

SDF
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Działka nr 2/5
AM 7 Pilczyce

3

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2013-2014

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2013-2014

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2014-2016

żyznych namułów i
zniszczenia darni łąk).

6510 Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie
Arrhenatherion elatioris

1188 Kumak nizinny
Bombina bombina

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cri-

10. Aktualizacja SDF

Usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony –
wykreślenie z SDF. W
trakcie prac nad PZO nie
potwierdzono
występowania siedliska w
obszarze (jego płaty zostały
zdegradowane
prawdopodobnie w wyniku
powodzi -wysoki stan wód
na rzece Odrze latem 2010
roku. Doszło do naniesienia
żyznych namułów i
zniszczenia darni łąk; na
jednym z płatów siedliska
podawanego jako 6510
stwierdzono występowanie
siedliska 6440)

11. Aktualizacja SDF

Usunięcie gatunku z listy
przedmiotów ochrony –
zmiana oceny na D;
pierwotny błąd
inwentaryzacji, brak
występowania gatunku oraz
dogodnych dla niego
siedlisk; możliwe
incydentalne pojawienie się
gatunku

SDF

12. Aktualizacja SDF

Usunięcie gatunku z listy
przedmiotów ochrony –
zmiana oceny na D;

SDF
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SDF

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2013-2014

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2013-2014

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

2013-2014

pierwotny błąd
inwentaryzacji, brak
występowania gatunku oraz
dogodnych dla niego
siedlisk; możliwe
incydentalne pojawienie się
gatunku

status

1355 Wydra Lutra lutra

13. Aktualizacja SDF

Usunięcie gatunku z listy
przedmiotów ochrony –
zmiana oceny na D;
możliwe pojawienie się 1-2
osobników wzdłuż Ślęzy,
obszar nie jest atrakcyjny
dla gatunku

SDF

2013

-

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Działania ochronne mają na celu utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony, tj. zachowanie powierzchni siedlisk oraz poprawę ich
stanu poprzez ochronę czynną (dot. siedlisk 9170, 91F0, *91E0 oraz siedlisk gatunku 6177), poprawę ciągłości siedlisk gatunków 6169, 1308,
1318, utrzymanie obecnego stanu siedlisk gatunków 1084 i 1088 oraz uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku 6430 i gatunkach 1060, 1084, 1088,
1308 i 1318.
Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli wykonania działań ochronnych w wybranych płatach siedlisk przyrodniczych i siedliskach
gatunków.
W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze i wykreślono z niej siedliska: 3260 Nizinne i podgórskie
rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion, 6510 Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris oraz gatunki: 1355 Wydra Lutra Lutra, 1166 Traszka grzebieniasta Triturus
cristatus, 1188 Kumak nizinny Bombina Bombina (w przypadku gatunków, z uwagi na ich możliwe incydentalne pojawienie się w Obszarze,
zmiana kategorii z C na D – gatunki występujące w Obszarze, ale nie będące przedmiotem ochrony).
Obserwowane w przeszłości płaty siedlisk 6410 i 6510 zostały zdegradowane prawdopodobnie w wyniku powodzi -wysoki stan wód na
rzece Odrze latem 2010 roku (doszło do naniesienia żyznych namułów i zniszczenia darni łąk). Ponadto na jednym z płatów siedliska
podawanego jako 6510 stwierdzono występowanie siedliska 6440 Łąki selernicowe Cnidion dubii, które włączono do przedmiotów ochrony
ostoi. Wskazanie w SDF Obszaru siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis uznano za
pierwotny błąd inwentaryzacji – z uwagi na stan potencjalnego miejsca występowania siedliska – zanieczyszczoną rzekę Ślęza, nie jest i nie było
możliwe jego występowanie w Obszarze.
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Natomiast jeśli chodzi o gatunki płazów, wykonane w 2012 roku badania terenowe i opinia ekspertów wskazują na brak możliwości
występowania gatunków na terenie ostoi – był to pierwotny błąd inwentaryzacji. W Obszarze nie występowały i nie występują dogodne dla
gatunków siedliska. Stwierdzenie możliwości występowania gatunków w chwili sporządzania pierwotnego SDF prawdopodobnie wynikało z
faktu, iż gatunki incydentalnie mogą pojawiać się w Obszarze w przypadku podwyższonego stanu wód w Odrze lub po powodzi. W czasie prac
terenowych nad PZO stwierdzono również, iż należy zmienić kategorię gatunku 1355 - tereny potencjalnego występowania gatunku (koryto
rzeki Ślęzy wraz ze strefą brzegową i siedliskami otwartymi; ujściowy odcinek Ślęzy oraz tereny wzdłuż koryta Odry) nie są dla wydry
atrakcyjne (uboga baza pokarmowa i brak atrakcyjnych schronień), możliwe pojawianie się 1-2 osobników.
7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
Przedmiot
ochrony

Numer
stanowis
ka

9170 Grąd
środkowoeuropejs
ki i
9170-S1
subkontynentalny
Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum
91F0 Łęgowe lasy
dębowo91F0-S1
wiązowo91F0-S2
jesionowe FicarioUlmetum
91F0 Łęgowe lasy
dębowo91F0-S1
wiązowo91F0-S2
jesionowe FicarioUlmetum

Cel działań
ochronnych

Poprawa stanu
siedliska.

Utrzymanie
obecnego stanu
siedliska.
Poprawa
ciągłości i
integralności
siedliska.
Utrzymanie
obecnego stanu
siedliska.
Poprawa
ciągłości i
integralności
siedliska.

Parametr

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

-

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringowyc
h

Terminy/
częstotliwoś
ć

Miejsce

Podmiot
odpowiedzial
ny

Wskaźniki
kardynalne

Monitoring
ogólny- bez
Po 6 latach
wykonywania
obowiązywa
zdjęć
nia PZO
fitosocjologicznyc
h

Wskaźniki
kardynalne

Monitoring
ogólny- bez
wykonywania
zdjęć
fitosocjologgicznych

Po 6 latach
obowiązywa
nia PZO

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem
Natura 2000

monitorowanie
stanu drzew
należących do
gatunku jesion
wyniosły
Fraxinus
excelsior

Po 6 latach
obowiązywa
nia PZO

Wszystkie
stanowiska

Nadleśnictwo
Miękinia
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Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem
Natura 2000

5-6

6-7

2

*91E0 Łęgi
wierzbowe,
topolowe, olszowe
i jesionowe
Salicetum albo*91E0-S1
fragilis,
Populetum albae,
Alnenion
glutinoso-incanae,
olsy źródliskowe

Przywrócenie
właściwej
struktury i
funkcji siedliska

Łąki selernicowe
6440
Cnidion dubii

Przywrócenie
właściwej
struktury i
funkcji siedliska

6169 Przeplatka
maturna
Euphydryas
maturna

Poprawa
ciągłości
siedliska,
Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku

6169 Przeplatka
maturna
Euphydryas
maturna

6169-Z1

6169-Z1

Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

-

Wskaźniki
kardynalne

Monitoring
ogólny- bez
Po 6 latach
wykonywania
obowiązywa
zdjęć
nia PZO
fitosocjologicznyc
h

Wskaźniki
kardynalne

Monitoring
ogólny- bez
Po 6 latach
wykonywania
obowiązywa
zdjęć
nia PZO
fitosocjologicznyc
h

Wszystkie
wskaźniki

Monitoring w
zakresie stanu
zachowania
siedliska oraz
populacji gatunku

-

Monitorowanie
stanu drzew
należących do
gatunku jesion
wyniosły
Fraxinus
excelsior
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po 3,6 i 9
latach
obowiązywa
nia PZO

Corocznie

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem
Natura 2000

6-7

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem
Natura 2000

3-4

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem
Natura 2000

7

Wszystkie
stanowiska

Nadleśnictwo
Miękinia

3

6177 Modraszek
6177-Z1
telejus Phengaris
6177-Z2
teleius

1084 Pachnica
dębowa
Osmoderma
eremita

1084-Z1

1088 Kozioróg
dębosz Cerambyx 1088-Z1
cerdo

Przywrócenie
właściwej
struktury i
funkcji
siedliska.
Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku.
Utrzymanie
obecnego stanu
siedliska.
Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku.
Utrzymanie
obecnego stanu
siedliska,
Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku.

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Wszystkie
wskaźniki

Monitoring w
zakresie stanu
zachowania
siedliska oraz
populacji gatunku

po 3, 6 i 9
latach
obowiązywa
nia PZO

Wszystkie
wskaźniki

Monitoring w
zakresie stanu
zachowania
siedliska oraz
populacji gatunku

po 3, 6 i 9
latach
obowiązywa
nia PZO

Wszystkie
wskaźniki

Monitoring w
zakresie stanu
zachowania
siedliska oraz
populacji gatunku

po 3, 6 i 9
latach
obowiązywa
nia PZO
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Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem

3-4

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem

3-4

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem

3-4

1308 Mopek
Barbastella
barbastellus

1308-Z1

1318 Nocek
łydkowłosy Myotis 1318-Z1
dasycneme

Poprawa
możliwości
migracji
gatunków i
utrzymania
ciągłości
populacji,
Utrzymanie
stanu siedliska,
Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku
Poprawa
możliwości
migracji
gatunków i
utrzymania
ciągłości
populacji,
Utrzymanie
stanu siedliska,
Uzupełnienie
stanu wiedzy o
populacji
gatunku

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Zgodnie z
PMŚ GIOŚ

Wszystkie
wskaźniki

Monitoring w
zakresie stanu
zachowania
siedliska oraz
populacji gatunku

po 3, 6 i 9
latach
obowiązywa
nia PZO

Wszystkie
wskaźniki

Monitoring w
zakresie stanu
zachowania
siedliska oraz
populacji gatunku

po 3, 6 i 9
latach
obowiązywa
nia PZO

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem

3-4

Wszystkie
stanowiska

Organ
sprawujący
nadzór nad
Obszarem

3-4

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli stanu zachowania płatów siedlisk przyrodniczych i oceny stanu populacji gatunków w czasie
wykonywania działań ochronnych. Monitoring winien być wykonywany zgodnie z metodyką i częstotliwością wskazaną w poradnikach
metodycznych PMŚ GIOŚ, a ocenie powinny być poddawane wszystkie parametry i określające je wskaźniki kardynalne. Organ odpowiedzialny za
monitoring siedlisk w obszarze, tj. RDOŚ Wrocław wskaże dokładne miejsca przeprowadzenia badań, uwzględniając dodatkowe czynniki
mogące wpływać na stan siedlisk, które mogą wystąpić w trakcie obowiązywania planu.
Dodatkowo zaplanowano monitorowanie stanu drzew należących do gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior przez Nadleśnictwo Miękinia z uwagi
na chorobę drzew prowadzącą do ich usychania, z uwagi na fakt iż może to wpływać na stan zachowania siedliska 91F0 i siedliska gatunku 6169.
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych
Dokumentacja planistyczna

Uchwała Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku w
sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia ze zmianą: Uchwała Nr
L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia

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)
Zmiana przeznaczenia terenu działki nr 2 obręb Pilczyce, która oznaczona jest jako grunt orny na
łąkę (teren ten stanowi łąkę, która w północno- zachodniej część stanowi potencjalne siedlisko
czerwończyka nieparka Lycaena dispar)
Zmiana przeznaczenia terenu działek nr 7, 10 obręb Pilczyce, która oznaczona jest jako nieużytki
na łąkę (teren ten stanowi siedlisko przyrodnicze łąki selernicowe Cnidion dubii, , która jest
jednocześnie siedliskiem modraszka telejusa Phengaris teleius – na terenie tym należy przywrócić
gospodarkę kośną)

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości Obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do
odpowiedniego zaplanowania ochrony w Obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w Obszarze. Plan zadań
ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w Obszarze.

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
Projekt zmiany granicy przedstawia załącznik mapowy – Mapa 1
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W odniesieniu do SDF
Lp.
Zapis SDF

1

1.6. INSTYTUCJA LUB
OSOBA
PRZYGOTOWUJĄCA
WNIOSEK:

2

3260 Nizinne i podgórskie
rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników
Ranunculion fluitantis

3

6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)

4

5

13
14
15
16

Proponowany zapis SDF
K. Świerkosz, Muzeum
Przyrodnicze UWr, ul.
Sienkiewicza 21, 50-335
Wrocław, we współpracy z K.
Zającem, M.
Krukowskim, W. Jankowskim i
A. Malkiewiczem. K.;
Łapińska, R. Klodek,
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, pl.
Powstańców Warszawy 1, 50951 Wrocław
-

Uzasadnienie do zmiany

Uzupełniono listę osób zbierających informacje uzupełniono o osoby,
które brały udział w gromadzeniu danych na temat ostoi w czasie prac
terenowych prowadzonych w ramach sporządzanego PZO

Usunięto siedlisko z listy przedmiotów ochrony ostoi. Pierwotne
umieszczenie go na tej liście było błędem naukowym

Siedlisko 6410 zanikło na terenie obszaru z przyczyn naturalnych,
dlatego usunięto je z listy przedmiotów ochrony. Jednakże w wyniku
prac terenowych zinwentaryzowano inne suiedlisko 6440, które winno
stać się przedmiotem ochrony
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa charakterystyka siedlisk przyrodniczych i gatunków
zwierząt (szczegółowe informacje w załączonej propozycji zmiany SDF)
Klasy siedlisk % pokrycia:
Klasy siedlisk % pokrycia:
Łąki trwałe 1 %
Łąki trwałe 9,13 %
Wody płynące i rowy 7%
Wody płynące i rowy 15,12%
Dokładne oszacowanie struktury użytkowania gruntów
Lasy liściaste 80%
Lasy liściaste 69,65%
Inne 12%
Inne 6,1%
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległ opis obszaru
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Wartość przyrodnicza i znaczenie
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Zagrożenia
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Status ochrony
6440 Łaki selernicowe Cnidion dubii
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17
18
19

Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Struktura własności
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Dokumentacja i źródła danych
Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: 6.1. Główne czynniki i rodzaje
działalności człowieka oraz procent powierzchni obszaru im podlegający

W odniesieniu do granic obszaru
L.p.
Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru
1
Opis granicy rozpoczyna się od drogi dochodzącej do brzegu rzeki Odry, znajdującej
się na działce ewidencyjnej nr 12/1 obręb Maślice (droga jest przedłużeniem działki
drogowej nr 12/2 obręb Maślice). Dalej granica biegnie na południe tą drogą (dz. 12/2),
jej wschodnią krawędzią, a następnie biegnie działką nr 35/2 obręb Maślice,
początkowo dzieląc ją na pół (w orientacji północ- południe), a następnie jej zachodnią
krawędzią dochodzi do działki nr 51/2.
2
Dalej biegnie wschodnią granicą działki 51/2 obręb Maślice, do granicy dz. nr 57 obręb
Maślice, która przecina (w orientacji północ- południe). Następnie biegnie zachodnią
granicą działki nr 9 obręb Pilczyce, dochodzi do działki nr 10 obręb Pilczyce i
początkowo biegnie jej zachodnią granica, a następnie skręca po jej krawędzi na
wschód.
3
Następnie biegnie południową granicą działek nr 8, 7, 6, 5/1, 5/2, 2 obręb Pilczyce i
biegnąc cały czas granicą działki nr 2 skręca w kierunku północnym i dobiega do
koryta rzeki Ślęzy Następnie biegnie granicą koryta Ślęzy i działki nr 4/2 obręb
Pilczyce (wyłączając ją) i dobiegając do jej końca przecina rzekę Ślęzy i dochodzi do
granicy działku nr 3/1 obręb Pilczyce.
4
Dalej biegnie południową granicą działki nr 3/1, przecina drogę i następnie zewnętrzną
granicą działek nr 4, 5/7, 12/2, 2/1 obręb Pilczyce. Następnie biegnie północną granicą
działek nr 3/7, 2/1 oraz zachodnią krawędzią działki nr 1 obręb Kozanów.
5
Następnie przecinając działki nr 3/7 i 3/15 obręb Kozanów (w orientacji północpołudnie) dochodzi do brzegu rzeki Odry, gdzie zawracając o 180º biegnie wzdłuż
brzegu Odry aż do działki nr 12/1 obręb Maślice.
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Uzasadnienie do zmiany

Nie planuje się istotnej zmiany granic obszaruzmiany te będą wynikać jedynie z jej
dociągnięcia do granic działek ewidencyjnych

11. Zestawienie uwag i wniosków
l.p.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A

Moduł B

Moduł C
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych
1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad Planem Zadań
Ochrony dla obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji
przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych.
2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania:
a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem dokumentu pn. „Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011” – dostępny u zamawiającego
b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180)
c. Format pliku w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo formaty danych na których pracuje dany RDOŚ.
3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.
Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.
4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania:
a. Skala 1:10 000
b. Kolor (RGB 24bit)
c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF
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5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania:
a. Format co najmniej A3
b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ
c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi
6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5. należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi.
14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010
Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego
(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).
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