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7. PRZYRODA

7.1. Prawodawstwo Unii Europejskiej
w zakresie ochrony przyrody

Ochrony przyrody poœrednio dotycz¹ unormowa-
nia kilku dyrektyw Unii Europejskiej np. zwi¹zanych
z gospodark¹ wodn¹, odpadami, rolnictwem itp. Naj-
istotniejsze dyrektywy, które s¹ wi¹¿¹ce dla Polski
w zakresie ochrony przyrody to: 

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw.
Dyrektywa Ptasia). 

Dyrektywa ta zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do
ochrony i zachowania wszystkich gatunków ptaków,
ale w sposób szczególny odnosi siê do gatunków za-
gro¿onych wyginiêciem lub rzadkich, wymienionych
w za³¹czniku I Dyrektywy. Kluczowy, z punktu wi-
dzenia ochrony obszarowej, jest zapis, który nak³ada
obowi¹zek ochrony miejsc gniazdowania, zimowania
i kolonii lêgowych gatunków ptaków gin¹cych w Eu-
ropie poprzez wyznaczenie ich jako obszarów spe-
cjalnej ochrony (OSO). 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedli-
skowa), która okreœla sposób typowania, metody-
kê tworzenia i cele obszarów Natura. 

Dyrektywa ta wskazuje: 
- typy siedlisk przyrodniczych (za³¹cznik I)
oraz gatunki zwierz¹t i roœlin (za³¹cznik II), dla
ochrony których pañstwa cz³onkowskie zobo-
wi¹zane s¹ wyznaczyæ specjalne obszary
ochrony (SOO), 
- gatunki zwierz¹t i roœlin, które pañstwa cz³on-
kowskie zobowi¹zane s¹ obj¹æ ochron¹ œcis³¹
(za³¹cznik IV), 
- gatunki zwierz¹t i roœlin, które s¹ przedmio-
tem zainteresowania Wspólnoty, ale mog¹ pod-
legaæ gospodarczemu u¿ytkowaniu (za³¹cz-
nik V). 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Siedliskowej
ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE jest odpowiedzialne
za utrzymanie spójnoœci ekologicznej w ramach Sieci
Natura 2000. Podejœcie do tego zadania jest wypraco-
wywane przez kraje cz³onkowskie indywidualnie
w oparciu o ich dorobek w zakresie ochrony przyrody,
tradycjê, a tak¿e inne uwarunkowania. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ochronie nie bêdzie podlega³
ca³y obszar Natura 2000, a tylko siedliska przyrodni-
cze oraz siedliska gatunków roœlin i zwierz¹t, dla któ-
rych ustanowiono dany obszar. Celem dzia³añ ochron-
nych jest skuteczne przeciwdzia³anie ró¿nym zagro¿e-
niom lub przywrócenie utraconych walorów, przeciw-
dzia³anie przekszta³ceniom siedlisk i niekorzystnym

zmianom populacji roœlin i zwierz¹t, reprezentuj¹cych
gatunki uznane za priorytetowe. 

Wa¿nym aspektem tworzenia planów ochrony ob-
szarów w³¹czonych do Sieci Natura 2000 bêdzie pró-
ba ich integracji z innymi programami, np. opracowy-
wanymi w zakresie turystyki, rozwoju obszarów wiej-
skich, polityki leœnej i zalesieniowej, gospodarki wod-
nej itd. Pierwszoplanowe znaczenie bêdzie mia³a tak-
¿e mo¿liwoœæ wykorzystywania instrumentów finan-
sowych sprzyjaj¹cych ochronie przyrody na obsza-
rach rolniczych. 

7.2. Zobowi¹zania Polski w zakresie ochrony
przyrody w procesie akcesji do Unii
Europejskiej – Natura 2000

W polskim prawodawstwie ochronê siedlisk reali-
zowano dotychczas w ramach krajowego systemu
obszarów chronionych. Wobec planowanego wst¹pie-
nia Polski do Unii Europejskiej podjêto dzia³ania
zmierzaj¹ce do dostosowania polskiego prawa ochro-
ny przyrody do wymogów unijnych. 

Jednym z najwa¿niejszych aktualnie zadañ krajów
cz³onkowskich, jak równie¿ krajów akcesyjnych, jest
utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, która ma pe³niæ kluczow¹ rolê w ochronie ró¿-
norodnoœci biologicznej terytorium Wspólnoty
poprzez zabezpieczenie zagro¿onych rodzajów sie-
dlisk przyrodniczych oraz siedlisk zagro¿onych
i rzadkich gatunków roœlin i zwierz¹t. 

Stosownie do regulacji zawartych w Dyrektywie
Siedliskowej, pañstwa cz³onkowskie uczestnicz¹
w tworzeniu Sieci Natura 2000 proporcjonalnie do re-
prezentacji na ich terytorium rodzajów siedlisk przy-
rodniczych i siedlisk gatunków. Identyfikacja obsza-
rów i wprowadzanie w ¿ycie przepisów s³u¿¹cych ich
ochronie to najtrudniejsze zadania zwi¹zane z tworze-
niem Sieci Natura 2000. 

Ka¿dy kraj sam przygotowuje propozycjê sieci na
jego terytorium. Wa¿ne jest to, ¿e kryteria wyznacza-
nia zgodnie z dyrektywami maj¹ wy³¹cznie charakter
przyrodniczy – ocenia siê wiêc stan obszaru, zagro¿e-
nia, stopieñ izolacji, wartoœæ dla zachowania gatunku
lub typu siedliska w skali globalnej itp. W tym przy-
padku jakiekolwiek uwarunkowania ekonomiczne nie
s¹ brane pod uwagê. Potrzeba ochrony przyrody zo-
sta³a uznana za nadrzêdn¹. Komisja Unii Europej-
skiej, w porozumieniu z zainteresowanymi krajami,
ustala ostateczn¹ listê obszarów o znaczeniu wspólno-
towym (OZW), które wejd¹ w sk³ad sieci. Dla za-
twierdzonych elementów sieci opracowuje siê priory-
tety ochrony, ustala konieczne dzia³ania ochronne,
a w miarê potrzeby tworzy plany ochrony. Wyznacza-
niu obszarów do ochrony, a nastêpnie ustalaniu zasad
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ochrony, powinny towarzyszyæ konsultacje spo³eczne. 
Jeœli kraj nie zaproponuje w³¹czenia do sieci ob-

szarów, które na to zas³uguj¹, Dyrektywa przewiduje
procedurê wymuszenia ochrony przez Komisjê UE. 

Ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000
nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Jed-
nak¿e ka¿dy plan lub przedsiêwziêcie, które mo¿e
w istotny sposób oddzia³ywaæ na obiekt wchodz¹cy
w sk³ad sieci, musi podlegaæ ocenie oddzia³ywania je-
go skutków na ochronê obiektu. Zgoda na dzia³ania
szkodz¹ce obiektowi mo¿e byæ wyra¿ona wy³¹cznie
w okreœlonych przypadkach i pod warunkiem zrekom-
pensowania szkód w innym miejscu (w celu zapew-
nienia spójnoœci sieci). Kompensacje mog¹ byæ ró¿ne,
np. odtworzenie podobnych siedlisk przyrodniczych
i miejsc bytowania gatunków na innym obszarze,
zastosowanie takiej tendencji przy realizacji przedsiê-
wziêcia lub zastosowanie rozwi¹zañ, które bêd¹ mini-
malizowa³y negatywne skutki dla siedlisk i gatunków,
np. poprzez budowanie przejœæ dla zwierz¹t, pod albo
nad budowan¹ drog¹, wykonanie urz¹dzeñ dla ochro-
ny bilansu wodnego. 

Stan chronionych siedlisk i gatunków, a tak¿e sytu-
acja na obszarach wchodz¹cych w sk³ad sieci musz¹
byæ monitorowane. Dyrektywa przewiduje równie¿
procedurê deklasyfikacji SOO w przypadku utraty
wartoœci na skutek naturalnych procesów. 

Dla obszarów Natura 2000 nie ustanawia siê zaka-
zów, tak jak dla innych form ochrony, np. parków na-
rodowych, rezerwatów przyrody. Jedynym wskaza-
niem jest, aby stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków roœlin i zwierz¹t, dla których ustanowiono
obszar Natura 2000, nie uleg³ pogorszeniu. 

Wyznaczenie obszaru Natura 2000 nie oznacza je-
go wy³¹czenia z dotychczasowego sposobu u¿ytkowa-
nia turystycznego i rekreacyjnego. W wielu obszarach
z pewnoœci¹ nast¹pi rozwój turystyki, gdy¿ wyznacze-
nie obszaru Natura 2000 wskazuje na jego wysokie
wartoœci przyrodnicze, które zawsze stanowi¹ zainte-
resowanie turystów. 

Metoda postêpowania w wyznaczaniu ostoi rangi
europejskiej jest prosta – przynajmniej w teorii. Na
obszarze ca³ego kraju okreœla siê obszary, na których
wystêpuj¹ siedliska lub gatunki z za³¹czników do ww.
Dyrektyw, a nastêpnie ustala, które z tych obszarów s¹
niezbêdne do zachowania du¿ych populacji roœlin,
ptaków, zwierz¹t lub powierzchni siedlisk. Metoda ta
wymaga jednak dysponowania pe³n¹ wiedz¹ o œrodo-
wisku przyrodniczym kraju, zebranej w formie zinte-
growanej bazy danych, szerokich konsultacji spo³ecz-
nych oraz wykwalifikowanej kadry urzêdniczej.
W procesie tym wa¿n¹ rolê powinny pe³niæ tak¿e sa-
morz¹dy, administracja pañstwowa, organizacje poza-
rz¹dowe i œrodowiska eksperckie. 

W Polsce proces wyznaczania ostoi przebiega
z du¿ymi oporami, zarówno z uwagi na brak informa-
cji o otaczaj¹cej nas przyrodzie, brak baz danych

i map siedlisk przyrodniczych, jak i na brak tradycji
dialogu spo³ecznego oraz odpowiednio przeszkolonej
administracji. Natura 2000 budzi wiele nieporozu-
mieñ, które spowodowane s¹ g³ównie brakiem infor-
macji o zakazach jakie w przysz³oœci mog¹ dotkn¹æ
obszary objête t¹ form¹ ochrony oraz brakiem pe³nej
informacji o spodziewanych korzyœciach. Brak jest
podstawowej choæby informacji o tak wa¿nych narzê-
dziach wspomagania ochrony przyrody jak programy
rolno-œrodowiskowe, które s¹ szans¹ na unikniêcie
wyludnienia wsi polskiej i przetrwanie tysiêcy drob-
nych gospodarstw rolnych. S¹ tak¿e œrodowiska zde-
cydowanie przeciwnie ustanawianiu obszarów chro-
nionych, gdy¿ godzi to w ich interes gospodarczy (np.
kopalnictwo kruszyw, ¿egluga œródl¹dowa i hydro-
energetyka). Promowany jest wiêc obraz Natury 2000
jako narzuconej przez „ekologów” œcis³ej formy
ochrony, która spowoduje utworzenie „skansenu”
i uniemo¿liwi jakikolwiek rozwój gospodarczy objê-
tych ni¹ regionów. Obraz ten, chocia¿ ca³kowicie fa³-
szywy, jest jednak chêtnie przyjmowany przez oba-
wiaj¹ce siê bezrobocia i utrudnieñ w inwestowaniu
spo³ecznoœci lokalne. 

Dlatego te¿ proces powstawania ostoi Natura bê-
dzie w Polsce procesem wieloetapowych, stopnio-
wych przekszta³ceñ, których dokonywaæ bêdziemy
wzbogacaj¹c jednoczeœnie wiedzê o naszej przyro-
dzie, jak i doskonal¹c umiejêtnoœci negocjacji czêsto
trudnych do pogodzenia interesów ró¿nych grup spo-
³ecznych. 

Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e sieæ Natura
2000 nie powinna wywo³ywaæ obaw spo³ecznych,
w szczególnoœci w³aœcicieli i u¿ytkowników obsza-
rów Natura 2000. Nie bêd¹ naruszane prawa w³asno-
œci, a dzia³ania na obszarach stanowi¹cych w³asnoœæ
osób fizycznych (w szczególnoœci rolników) mog¹
byæ podjête tylko za ich zgod¹ na podstawie dobro-
wolnej umowy cywilno-prawnej. 

7.3. Obszary spe³niaj¹ce kryteria Dyrektyw
Siedliskowej i Ptasiej (Natura 2000) na
Dolnym Œl¹sku

Dolny Œl¹sk jest jednym z najbardziej dotkniêtych
presj¹ cz³owieka regionów Polski. Intensywna gospo-
darka rolna oraz wykorzystanie gospodarcze lasów
spowodowa³y niemal ca³kowite przekszta³cenie pier-
wotnych siedlisk przyrodniczych, które zachowa³y siê
tylko, i to w zmienionych formach, w najwy¿szych
partiach Karkonoszy, na izolowanych ostañcach skal-
nych i nielicznych ju¿, niezdegenerowanych torfowi-
skach. Wydawa³oby siê wiêc, ¿e wynikaj¹ce z polskie-
go prawa formy ochrony przyrody, jakimi region dol-
noœl¹ski objêty jest w chwili dzisiejszej, zupe³nie wy-
starczaj¹ do zachowania najcenniejszych jego obsza-
rów. 

Unijna Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) wy-
chodzi jednak z zupe³nie innych za³o¿eñ ni¿ chêæ
ochrony pierwotnych siedlisk, ich szaty roœlinnej
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i fauny. Œrodowisko ca³ej Europy jest zmieniane
i przekszta³cane od tysiêcy lat, st¹d g³ówny nacisk
w Dyrektywie po³o¿ono na siedliska naturalne i pó³-
naturalne, których zwi¹zek z nasz¹ dzia³alnoœci¹ jest
niezaprzeczalny, a które mimo to nadal nios¹ ze sob¹
istotne walory przyrodnicze. Wiele z nich wymaga
wrêcz naszej ci¹g³ej aktywnoœci i utrzymania okreœlo-
nych sposobów zagospodarowania, st¹d u podstaw
idei Natura 2000 le¿y bezwzglêdna koniecznoœæ
uczestnictwa ludzi, nie tylko ekspertów, lecz przede
wszystkim lokalnych spo³ecznoœci, w procesie utrzy-
mania tego przyrodniczego dziedzictwa. 

Natura 2000 nie jest wiêc now¹, narzucan¹ nam
przez Uniê Europejsk¹ form¹ ochrony przyrody w ro-
dzaju nowych parków narodowych lub rezerwatów,
lecz sposobem na utrzymanie ju¿ istniej¹cych walo-
rów œrodowiska, bez zatrzymywania mo¿liwoœci roz-
woju objêtych ni¹ regionów. Oczywiœcie znalezienie
siê w takim obszarze uniemo¿liwia rozwój pewnych
szczególnie uci¹¿liwych dla œrodowiska inwestycji,
jednak straty te rekompensowane s¹ przez nap³yw
funduszy krajowych i unijnych przeznaczonych na
rozwój rolnictwa rolno-œrodowiskowego, agro- i eko-
turystyki; istniej¹ tak¿e preferencje podczas przyzna-
wania œrodków z funduszy strukturalnych. Istnieje
specjalny fundusz LIFE-Natura, przeznaczony tylko
i wy³¹cznie na finansowanie projektów zwi¹zanych
z tymi obszarami. W bezpoœredniej kalkulacji ekono-

micznej ten d³ugotrwa³y nap³yw œrodków jest znacz-
nie bardziej op³acalny ni¿ krótkoterminowe, rabunko-
we wykorzystanie zasobów œrodowiska, które po wy-
czerpaniu np. z³ó¿ kopalin, pozostawia za sob¹ ksiê-
¿ycowy krajobraz, raz na zawsze zamykaj¹cy drogê
dla rozwoju turystyki i wypoczynku. 

W 2004 roku nie mo¿na wiêc mówiæ ani o propo-
nowanych, ani te¿ projektowanych ostojach Natura
2000 w Polsce. Nawet oficjalne materia³y publikowa-
ne przez Ministerstwo Œrodowiska zawieraj¹ na ich
temat sprzeczne dane, zaœ oficjalna lista przedstawio-
na w Brukseli w marcu 2004 r. bêdzie jeszcze wielo-
krotnie konsultowana, zmieniana i dostosowywana do
wyników nowych ustaleñ. 

Konieczne jest natomiast przedstawienie synte-
tycznej listy wszystkich dolnoœl¹skich obszarów spe³-
niaj¹cych kryteria Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej,
bez przes¹dzania, który z nich w przysz³oœci zostanie
w³¹czony do sieci. Dostêpne w chwili obecnej dane
zebrano w tabeli, która krótko podsumowuje najwa¿-
niejsze informacje dotycz¹ce najcenniejszych przy-
rodniczo obszarów Dolnego Œl¹ska. Wiele z tych
obiektów – jak Góry Sto³owe, grzbiet Karkonoszy,
£êgi Odrzañskie, Dolina Baryczy czy Pogórze Ka-
czawskie to przyrodnicze per³y o wartoœciach, które
docenione powinny byæ nie tylko przez nas – miesz-
kañców regionu – lecz tak¿e daleko poza granicami
kraju. 



Tabela I.7.1. Obszary spe³niaj¹ce kryteria Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej na Dolnym Œl¹sku (stan na 15.03. 2004 r.)

L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

1 PLH020001 Ch³odnia w Cieszkowie 0,1 Cieszków kolonia nietoperzy nocek du¿y, mopek
2 Wiñsko gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 1,00

Wo³ów lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 9,00
³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe 1,00
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 0,50
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 22,00
wydmy œródl¹dowe z murawami szczotlichowymi 0,50

PLH020002 Dêbniañskie Mokrad³a 4 758,1

zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 1,00

10 - w tym:
nocek du¿y, bóbr, wydra, traszka
grzebieniasta, kumak nizinny,
modraszek teleius, modraszek
nausithous, przeplatka aurinia,
czerwoñczyk nieparek,
sierpowiec b³yszcz¹cy

3 Cieszków górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,50
Kroœnice gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 2,00
Soœnie kwaœne buczyny 0,50
Milicz lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 2,00
Twardogóra ³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe 1,00
Prusice ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 10,00
Trzebnica starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 5,00
Przygodzice torfowiska przejœciowe i trzêsawiska 0,10
¯migród wydmy œródl¹dowe z murawami szczotlichowymi 0,20

PLH020003,
PLB020002

Ostoja nad Barycz¹ 85 633,1

Odolanów ¿yzne buczyny 0,50

13 - w tym:
nocek du¿y, bóbr, wydra, traszka
grzebieniasta, kumak nizinny,
minóg strumieniowy, kie³b
bia³op³etwy, piskorz, ró¿anka,
koza, koza z³otawa, przeplatka
aurinia, kozioróg dêbosz

19 - w tym:
orze³ bielik, kania
czarna, kania ruda,
bocian czarny

4 Je¿ów Sudecki górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,50
Lubomierz gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 15,00
Lwówek Œl¹ski jaworzyny na stokach i zboczach 2,00
Lwówek Œl¹ski kwaœne buczyny 0,50
Wleñ lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 5,00
Wleñ murawy kserotermiczne 0,20

nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 0,50
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 30,00
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,01

PLH020004 Dolina Bobru 10 081,2

¿yzne buczyny 1,00

8 - w tym:
mopek, nocek du¿y, traszka
grzebieniasta, kumak nizinny,
minóg strumieniowy, ró¿anka,
koza, g³owacz bia³op³etwy



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

5 Wiñsko bory i lasy bagienne 4,00
Wo³ów gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontyntynentalny 15,00

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 10,00
murawy kserotermiczne 0,01
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 0,01
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 50,00
wydmy œródl¹dowe z murawami szczotlichowymi 0,01

PLH020005 Dolina £achy 910,7

zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 1,00

9 – w tym:
mopek, nocek du¿y, bóbr,
traszka grzebieniasta, kumak
nizinny, piskorz, koza,
czerwoñczyk nieparek, kozioróg
dêbosz

6 Bystrzyca K³odzka bory górnoreglowe 25,00
Miêdzylesie górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 0,90
Stronie Œl¹skie górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,10

gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 0,80
jaskinie nieudostêpnione do zwiedzania
jaworzyny na stokach i zboczach 4,60
kwaœne buczyny 20,90
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,60
torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹ torfotwórcz¹ (¿ywe) 0,10

PLH020006 Góry Bialskie i Grupa
Œnie¿nika

15 760,0

¿yzne buczyny 8,10

7 – w tym:
nocek du¿y, nocek Bechsteina,
nocek orzêsiony, podkowiec
ma³y, mopek, minóg
strumieniowy, bezlist okrywkowy

7 Kudowa-Zdrój bory górnoreglowe 0,87
Lewin K³odzki bory i lasy bagienne 0,83
Radków górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 0,54
Radków górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,38
Szczytna górskie ³¹ki konietlicowe u¿ytkowane ekstensywnie 1,55
Szczytna jaworzyny na stokach i zboczach 0,31

kwaœne buczyny 6,00
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 0,66
murawy kserotermiczne 0,01
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 0,50
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,38
torfowiska przejœciowe i trzêsawiska 0,68
torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹ torfotwórcz¹ (¿ywe) 0,03
wapienne œciany skalne 0,10

PLH020009 Góry Sto³owe 11 004,6

¿yzne buczyny 3,80

7 – w tym:
nocek du¿y, nocek ³ydkow³osy,
mopek, wydra, traszka
grzebieniasta, minóg
strumieniowy, g³owacz
bia³op³etwy



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

8 Jelcz-Laskowice górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 1,00
Jelcz-Laskowice gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 20,00
O³awa lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 10,00
Czernica ³¹ki selernicowe 5,00
Siechnice ³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe 30,00
Œwiêta Katarzyna ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 3,00
Wroc³aw-Krzyki starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 5,00

PLH020010
PLB02003

Gr¹dy w Dolinie Odry
(pozosta³a czêœæ w m.in.
woj. opolskim)

7 987,8

zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 20,00

13 – w tym:
bóbr, wydra, ¿ó³w b³otny (reintr.),
kumak nizinny, traszka
grzebieniasta, kie³b bia³op³etwy,
koza, piskorz, boleñ, ró¿anka,
przeplatka maturna, jelonek
rogacz, kozioróg dêbosz

22 – w tym m.in.
dziêcio³ œredni,
mucho³ówka bia³oszyja,
mucho³ówka ma³a,
bocian czarny, orze³
bielik, kania czarna,
kania ruda, bocian
czarny

9 PLH020011 Kopalnie w Z³otym Stoku 0,1 Z³oty Stok kolonia nietoperzy
nocek du¿y, nocek Bechsteina,
nocek orzêsiony, podkowiec ma³y

10 Karpacz bory górnoreglowe 27,50
Kowary bory i lasy bagienne 0,10
Piechowice górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 0,60
Szklarska Porêba górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,10
Podgórzyn górskie ³¹ki konietlicowe u¿ytkowane ekstensywnie 0,10
Stara Kamienica gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 0,50
Kamienna Góra jaworzyny na stokach i zboczach 0,10
Lubawka kwaœne buczyny 4,00
Œwieradów-Zdrój ¿yzne buczyny 0,10
Mirsk lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 0,10
m. Jelenia Góra ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 0,10

obni¿enia dolinkowe i p³a mszarne 0,10
oligotroficzne lub mezotroficzne zbiorniki wodne 0,00
piargi i go³oborza krzemianowe 0,20
pionierskie murawy ma ska³ach krzemianowych 0,10
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,10
torfowiska alkaliczne 0,10
torfowiska przejœciowe i trzêsawiska 0,10
torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹ torfotwórcz¹ (¿ywe) 0,10
wysokogórskie borówczyska ba¿ynowe 1,00

PLH020012
(planowana
PLB020004)

Karkonosze i Góry
Izerskie

39 105,6

¿yzne buczyny 0,50

8 – w tym:
mopek, nocek du¿y, wydra,
traszka grzebieniasta, kumak
górski, przeplatka aurinia,
pachnica dêbowa, szurpek
rogera

18 – w tym:
cietrzew, g³uszec,
jarz¹bek, sokó³
wêdrowny, orlik
krzykliwy, bocian
czarny, orze³ bielik,
puchacz

11 PLH020013 Koœció³ w Konradowie 0,1 L¹dek-Zdrój kolonia nietoperzy nocek du¿y



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

12 £agiewniki d¹browy acidofilne 0,50
Marcinowice jaworzyny na stokach i zboczach 0,10
Jordanów Œl¹ski kwaœne buczyny 1,50
Sobótka lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 0,50
Sobótka murawy kserotermiczne 0,01

ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 3,00
piargi i go³oborza krzemianowe 0,01
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,01
œwietlista d¹browa subkontynentalna 0,20
torfowiska alkaliczne 0,50
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 1,00

PLH020014 Masyw Œlê¿y 7 146,8

¿yzne buczyny 0,50

6 – w tym:
nocek du¿y, mopek, nocek
Bechsteina, traszka
grzebieniasta, modraszek
nausithous, mieczyk b³otny

13 G³ogów górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,50
G³ogów gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 13,00
Pêc³aw lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 11,00
Jemielno ³¹ki selernicowe 2,00
Niechlów ³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe 19,00
Prochowice murawy kserotermiczne 0,10
Rudna nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 0,10
Œcinawa ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 14,00
Œcinawa starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 2,00
Malczyce zalewane muliste brzegi rzek 1,00
Miêkinia zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 1,00
Œroda Œl¹ska
Brzeg Dolny
Wiñsko
Wo³ów

PLH020015
(planowana
PLB020005)

£êgi Odrzañskie 18 023,4

Szlichtyngowa

13 – w tym:
nocek du¿y, mopek, wydra, bóbr,
kumak nizinny, kie³b bia³op³etwy,
boleñ, przeplatka maturna,
przeplatka aurinia, modraszek
nausithous, modraszek telejus,
czerwoñczyk nieparek, kozioróg
dêbosz

14 – w tym m.in.:
mucho³ówka bia³oszyja,
mucho³ówka ma³a,
dziêcio³ œredni, bocian
czarny, orze³ bielik,
kania czarna, kania
ruda, ¿uraw

14 Lwówek Œl¹ski gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 60,00PLH020016 Panieñskie Ska³y 5,0
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 40,00

w³osocieñ delikatny



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

15 Bystrzyca K³odzka ciep³olubne buczyny storczykowe 20,00
K³odzko górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 0,50
L¹dek-Zdrój górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,50
Stronie Œl¹skie gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 11,00

jaskinie nieudostêpnione do zwiedzania 0,01
kwaœne buczyny 2,00
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,50
murawy kserotermiczne 2,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 12,00
piargi i go³oborza wapienne 0,01
m³aki (torfowiska) alkaliczne 0,01
wapienne œciany skalne 0,01

PLH020017 Pasmo Krowiarki 4 880,4

Ÿródliska wapienne 0,01

5 – w tym:
nocek du¿y, nocek Bechsteina,
podkowiec ma³y, poczwarówka
zwê¿ona, obuwik pospolity

16 Polanica-Zdrój górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 2,00
Szczytna gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 5,00

jaworzyny na stokach i zboczach 5,00
kwaœne buczyny 10,00
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 5,00
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 5,00

PLH020018 Piekielna Dolina ko³o
Polanicy

110,0

œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 1,00

3 – w tym:
minóg strumieniowy, g³owacz
bia³op³etwy, sierpowiec
b³yszcz¹cy

17 Bogatynia górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 1,00
Bogatynia gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 5,00
Zgorzelec jaworzyny na stokach i zboczach 0,50

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 5,00
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 5,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 35,00
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 5,00
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 5,00

PLH020019 Prze³omowa Dolina Nysy
£u¿yckiej

1 713,3

¿yzne buczyny 1,00

5 – w tym:
nocek du¿y, traszka
grzebieniasta, kumak nizinny,
minóg rzeczny, boleñ



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

18 Janowice Wielkie górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,10
Kamienna Góra gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 1,00
Kamienna Góra kwaœne buczyny 1,00
Marciszów lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00

nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 0,01
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 40,00
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,01

PLH020021 Rudawy Janowickie 8 298,2

¿yzne buczyny 1,00

9 - w tym:
nocek ³ydkow³osy, mopek, nocek
du¿y, podkowiec ma³y, traszka
grzebieniasta, kumak nizinny,
kumak górski, minóg
strumieniowy, g³owacz
bia³op³etwy

19 PLH020022 Ska³ki Stoleckie 2,0 Z¹bkowice Œl. kolonia nietoperzy nocek du¿y, nocek Bechsteina,
nocek orzêsiony, mopek20 Szczytna torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹ torfotwórcz¹ (¿ywe) 40,00

bory bagienne 30,00
torfowiska przejœciowe i trzêsawiska 9,00

PLH020023 Torfowisko pod
Zieleñcem

208,6

obni¿enia dolinkowe i p³a mszarne 2,00

bocian czarny,
dziêcio³ czarny

21 Wa³brzych górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 1,00
gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny 9,00
jaworzyny na stokach i zboczach 46,00
kwaœne buczyny 25,00
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 2,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 2,00
pionierskie murawy ma ska³ach krzemianowych 0,50
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 2,00

PLH020024 Prze³omy Pe³cznicy pod
Ksi¹¿em

242,3

œwietlista d¹browa subkontynentalna 2,00

mopek, nocek Bechsteina, nocek
du¿y

22 Boles³awiec bory i lasy bagienne 2,00
Gromadka górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 0,50

suche wrzosowiska 75,00
wydmy œródl¹dowe z murawami szczotlichowymi 5,00

PLH020025 Wrzosowisko
Przemkowskie

6 606,7

zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 2,00

dane niedostateczne 27 - w tym m.in.
cietrzew, g³uszec, orze³
bielik, kania czarna,
kania ruda, dziêcio³
œredni, mucho³ówka
bia³oszyja, mucho³ówka
ma³a, ¿uraw, derkacz

23 PLH020026 Sztolnie w Leœnej 0,1 Leœna kolonia nietoperzy nocek du¿y, nocek Bechsteina,
mopek

24 PLB020006 Stawy Przemkowskie ostoja powo³ana dla ochrony du¿ych skupisk ptaków wodno b³otnych, na podstawie Dyrektywy Ptasiej
25 PLH020028 Kamionki 0,1 Pieszyce œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,80 zanokcica serpentynowa



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

26 wydmy œródl¹dowe z murawami szczotlichowymi 0,10
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 0,50
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 0,20

Nie zg³oszona
PLH020020 &
PLB020001

wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem bagiennym 0,50
suche wrzosowiska 5,00
górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 0,30
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 2,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 1,00
torfowiska przejœciowe i trzêsawiska 0,10
obni¿enia dolinkowe i p³a mszarne 0,10
kwaœne buczyny 1,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 1,00
d¹browy acidofilne 4,00
bory i lasy bagienne 0,10

Puszcza Zgorzelecko-
Osiecznicka

91 060,0

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 3,00

19 – w tym:
mopek, nocek du¿y, bóbr, wydra,
wilk, traszka grzebieniasta,
kumak nizinny, minóg
strumieniowy, minóg rzeczny,
boleñ, ró¿anka, piskorz, koza,
czerwoñczyk nieparek, jelonek
rogacz, kozioróg debosz, trzepla
zielona, sierpowiec b³yszcz¹cy,
¿aglik w³oskowaty

25 w tym min.:
g³uszec, cietrzew, kania
czarna, kania ruda,
derkacz, ¿uraw,
puchacz, orze³ bielik,
mucho³ówka bia³oszyja,
mucho³ówka ma³a,
dziêcio³ œredni, lelek
kozodój

27 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 1,00
suche, œródl¹dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 1,00
murawy kserotermiczne 1,00

Nie zg³oszona
PLH020007

górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 1,00
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 2,00
górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,10
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 5,00
górskie ³¹ki konietlicowe u¿ytkowane ekstensywnie 2,00
Ÿródliska wapienne 0,10
wapienne œciany skalne 0,10
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,10
jaskinie nieudostêpnione do zwiedzania 0,10
kwaœne buczyny 10,00
¿yzne buczyny 4,00
ciep³olubne buczyny storczykowe 0,20
gr¹d œrodkowoeuropejski 5,00
jaworzyny na stokach i zboczach 1,00

Góry i Pogórze
Kaczawskie

42 527,0

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00

13 – w tym:
nocek du¿y, nocek Bechsteina,
nocek ³ydkow³osy, mopek,
traszka grzebieniasta, kumak
nizinny, minóg strumieniowy,
ró¿anka, koza, piskorz, bezlist
okrywkowy, w³osocieñ delikatny,
obuwik pospolity



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

28 jaworzyny na stokach i zboczach 1,00
¿yzne buczyny 10,00
kwaœne buczyny 20,00

Nie zg³oszona
PLH020008

murawy kserotermiczne 0,10
œciany skalne i urwiska nawapienne poroœniête roœlinnoœci¹ 0,10
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,10
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00
górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,10
górskie i ni¿owe murawy bliŸniczkowe 1,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 5,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 5,00

Góry Sowie i Bardzkie ok. 9 000

bory górnoreglowe 0,10

6 – w tym:
nocek du¿y, nocek Bechsteina,
mopek, ró¿anka, poczwarówka
zwê¿ona, zanokcica
serpentynowa

29 Nie zg³oszona
PLB020006

Zbiornik Mietkowski ok. 1 100 obszar mia³ zostaæ utworzony z uwagi na liczne wystêpowanie ptaków wodno b³otnych

30 kwaœne buczyny b.d.
jaworzyny na stokach i zboczach b.d.
¿yzne buczyny b.d.

Nie zg³oszona
PLH020008

ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie b.d.
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ b.d.
gr¹d œrodkowoeuropejski b.d.

Góry Sowie – Prze³om
Bystrzycy
(obecnie w innych
granicach)

ok. 600 ha

górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe b.d.

dane niedostateczne

31 œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 1,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 5,00

Nie zg³oszona,
mimo
przygotowanej
dokumentacji **

Wzgórza Kie³czyñskie 200,0

murawy kserotermiczne 2,00

zanokcica serpentynowa

32 murawy kserotermiczne 10,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 5,00
kwaœne buczyny 2,00
¿yzne buczyny 5,00
jaworzyny na stokach i zboczach 1,00

Nie zg³oszona,
mimo
przygotowanej
dokumentacji

górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,50
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 0,10
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 2,00
m³aki (torfowiska) alkaliczne 0,10

Grodczyn i Homole k.
Dusznik

200,0

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00

dane niedostateczne



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

33 jaworzyny na stokach i zboczach 10,00
murawy kserotermiczne 1,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 20,00

Nie zg³oszona,
mimo
przygotowanej
dokumentacji œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 1,00

Ostrzyca
Proboszczowicka

20,0

go³oborza i piargi krzemianowe 2,00

brak danych

34 Nie zg³oszona
PLH020013

Koœció³ Œw. Miko³aja we
Wleniu

0,2
Wleñ kolonia nietoperzy

nocek du¿y

Nie zg³oszona
PLH020011

Wojcieszów kolonia nietoperzy
35

Jaskinie Po³omu 1,0 nocek du¿y, nocek Bechsteina,
nocek ³ydkow³osy, mopek

36 kwaœne buczyny 10,00
³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe 2,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 0,50

Poponowana –
do uzupe³nienia

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 0,50
murawy kserotermiczne 0,50
¿yzne buczyny 2,00
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 0,50

Wzgórza Niemczañsko-
Strzeliñskie
( w tym proponowane
wczeœniej niewielkie
ostoje: „W¹wóz Piek³o”
k. Niemczy,
„Muszkowicki Las
Bukowy” oraz „£¹ki
w dolinie Ma³ej Œlêzy”)

11 100,0

suche wrzosowiska 0,50

5 – w tym:
nocek du¿y, nocek Bechsteina,
mopek, kumak nizinny, piskorz

14 w tym ok.:
bocian czarny, derkacz,
mucho³ówka bia³oszyja,
trzmielojad, dziêcio³
œredni

37 starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 1,00
zalewane, muliste brzegi rzek 0,10
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 2,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 10,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 5,00
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 2,00

Poponowana –
do uzupe³nienia

Dolina Bystrzycy i
Strzegomki

ok. 7 000

³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe 2,00

dane niedostateczne

38 ¿yzne buczyny 3,00
kwaœne buczyny 7,00
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 1,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 10,00
górskie i nizowe murawy bliŸniczkowe 1,00
górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,10
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,01

Proponowana –
do uzupe³nienia

Góry Krucze i Zawory ok. 5 000

go³oborza i piargi krzemianowe 0,01

nocek orzêsiony, nocek du¿y,
podkowiec ma³y



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia

(ha)
Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %

Gatunki z za³¹cznika II
Dyrektywy Siedliskowej

Liczba gatunków
ptaków z za³¹cznika I

Dyrektywy Ptasiej

39 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników b.d.
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe
gr¹d œrodkowoeuropejski
³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe
suche wrzosowiska

Proponowana -
w trakcie badañ

Lasy Górowskie ok. 3 500

³¹ki selernicowe

5 - w tym:
mopek, nocek du¿y, wydra, bóbr,
czerwoñczyk nieparek

40 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników b.d.
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe
³¹ki selernicowe
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie
³êgowe lasy dêbowo-wi¹zowo-jesionowe
gr¹d œrodkowoeuropejski

Proponowana -
w trakcie badañ

Ujœcie Widawy we
Wroc³awiu
(opracowanie WWF
bêdzie gotowe w
czerwcu 2004)

ok. 900

górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe

co najmniej 4:
bóbr, piskorz, barczatka katax,
modraszek nausithous

41 ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie b.d.
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe
³¹ki selernicowe
zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników

Proponowana -
w trakcie badañ

Wiewierz ok. 300

zalewane, muliste brzegi rzek

czerwoñczyk nieparek

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 30,00
42 Proponowana,

do uzupe³nienia
Brzezia £¹ka nad
Widaw¹

200-300
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 10,00

¿ó³w b³otny (reintr.)

43 Proponowana,
do uzupe³nienia

Dobromierz-Chwaliszów 200-250
jaworzyny na stokach i zboczach 30,00

brak danych

44 jaworzyny na stokach i zboczach 15,00
kwaœne buczyny 30,00
¿yzne buczyny 5,00

Proponowana,
do uzupe³nienia

Góry Suche 200-300

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00

brak danych

45
Proponowana,
do uzupe³nienia

Dolina Czarnej Wody
w Jaroszówce k. Legnicy

100-150
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 20,00

brak danych



L.p. Kod nadany
przez MŒ*

Nazwa obszaru
Powierzchnia
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Gmina Udzia³ siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru %
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46 jaworzyny na stokach i zboczach 30,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 5,00
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 2,00
górskie i ni¿owe zio³oroœla nadrzeczne i okrajkowe 0,50
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w³osieniczników 1,00
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,10
go³oborza i piargi krzemianowe 0,50

Proponowana –
w trakcie badañ

Prze³om Nysy K³odzkiej
k. Morzyszowa

100-150

kwaœne buczyny 2,00

brak danych

47 Wa³brzych jaworzyny na stokach i zboczach 5,00
kwaœne buczyny 10,00
œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,10
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie 2,00

Proponowana,
do uzupe³nienia

Góra Zamkowa
w Wa³brzychu

ok. 100

lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe 1,00

brak danych

Zgorzelec gr¹d œrodkowoeuropejski 70,00
48 Proponowana,

do uzupe³nienia
Borowa Góra k. Niedowa ok. 100

murawy kserotermiczne 5,00
brak danych

jaworzyny na stokach i zboczach 15,00
49 Proponowana,

do uzupe³nienia
Kopu³a Che³mca ok. 100

kwaœne buczyny 30,00
brak danych

50 gr¹d œrodkowoeuropejski
lasy ³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe
ni¿owe i górskie ³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie

Proponowana –
w trakcie badañ

Warzêgowskie Wzgórza ok. 150

³¹ki selernicowe

kumak nizinny

51 L¹dek Zdrój jaworzyny na stokach i zboczach 10,00
gr¹d œrodkowoeuropejski 10,00
¿yzne buczyny 30,00

Proponowana,
do uzupe³nienia

Czarne Urwisko k. Lutyni 70,0

œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 0,50

brak danych

Z³oty Stok jaworzyny na stokach i zboczach 25,00
52 Proponowana,

do uzupe³nienia
W¹wóz Z³otego Potoku 50,0

murawy kserotermiczne 5,00
dane niedostateczne

53 Proponowana –
w trakcie badañ

Irysowy Zagon
k. Gromadzynia

50,0 zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 50,00 dane niedostateczne

54 Proponowana –
w trakcie badañ

Che³mek Wo³owski 30,0 zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe 50,00 dane niedostateczne

55 Proponowana –
w trakcie badañ

Kamienny Grzbiet k.
Jordanowa

20,0 murawy kserotermiczne 50,00 brak danych



L.p. Kod nadany
przez MŒ*
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Janowice Wlk œciany skalne i urwiska krzemianowe z roœlinnoœci¹ 10,00
56 Proponowana –

w trakcie badañ
Wzgórze w Janowicach
Wielkich

1,5
murawy kserotermiczne 10,00

zanokcica serpentynowa

57 Proponowana -
w trakcie badañ

Jaskinia Radochowska 0,1 L¹dek Zdrój kolonia nietoperzy mopek, nocek du¿y

58 Proponowana -
w trakcie badañ

Kompleks Soboñ 0,1 kolonia nietoperzy mopek, nocek du¿y

59 Proponowana -
w trakcie badañ

Kompleks Sokolec 0,1 Walim kolonia nietoperzy nocek Bechsteina, nocek du¿y,
mopek

60 Proponowana -
w trakcie badañ

Sztolnia w Podlesiu 0,1 kolonia nietoperzy nocek Bechsteina, nocek du¿y,
mopek

61 Proponowana -
w trakcie badañ

Kompleks W³odarz 0,1 G³uszyca kolonia nietoperzy nocek Bechsteina, nocek du¿y,
mopek

62 Proponowana -
w trakcie badañ

Dolina Bia³ej L¹deckiej ok. 10 km L¹dek Zdrój kilka typów siedlisk nadrzecznych 90,00 brak danych

Dodatkowo na granicy województwa dolnoœl¹skiego z woj. lubuskim le¿¹:
a) Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (w granicach woj. dolnoœl¹skiego prawie 800 ha)
b) Dolina Nysy £u¿yckiej - £uk Mu¿akowa (ok. 1000 ha)

* Ostoje oznaczone kodem znalaz³y siê na liœcie opublikowanej przez Ministerstwo Œrodowiska jako przeznaczone do zg³oszenia do Komisji Europejskiej w dniu 31.03.2004. Prawdopodobnie
czêœæ z nich (le¿¹cych w dolina rzecznych) zostanie z tej listy wy³¹czona tu¿ przed zg³oszeniem.

** Ostoje te posiadaj¹ przygotowan¹ dokumentacjê i bardzo wysokie walory przyrodnicze, jednak nie znalaz³y siê na liœcie MŒ z marca 2004. Ich walory przyrodnicze nie pozwalaj¹ jednak na ich
pominiêcie - ostoje te bêd¹ przedmiotem dalszych negocjacji.

*** Ostoje te maj¹ dokumentacjê gotow¹ lub s¹ przedmiotem intensywnych badañ prowadzonych przez organizacje pozarz¹dowe i naukowców. Zg³oszenie czêœci z nich nast¹pi z niezale¿nej listy
organizacji pozarz¹dowych bezpoœrednio w Komisji Europejskiej. Obszary nie spe³niaj¹ce wymagañ nie bêd¹ zg³aszane.


	PRZYRODA
	Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody
	Zobowiązania Polski w zakresie ochrony przyrody w procesie akcesji do Unii Europejskiej – Natura 2000
	Obszary spełniające kryteria Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej (Natura 2000) na Dolnym Śląsku




