Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A1
z dnia .................................................. 20…. r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
PLH 080003 „Nietoperek”

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880 z późn. zm.)2 zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 080003
„Nietoperek”, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. Okres obowiązywania planu obejmuje
lata 2010-2029. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych koniecznością zwiększenia
skuteczności ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony dopuszczalna jest wcześniejsza zmiana zapisów zawartych w planie.
§ 2. Plan ochrony, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) opis granic obszaru, w brzmieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk
będących przedmiotami ochrony, w brzmieniu załącznika nr 2 do rozporządzenia;
3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura
2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, w brzmieniu załącznika nr 3 do
rozporządzenia;
4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin Lubrza i Międzyrzecz oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
będących przedmiotami ochrony w brzemieniu załącznika nr 4 do rozporządzenia;

1

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.
1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

1

5) określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu
ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów
odpowiedzialnych za ich realizację, w brzmieniu załącznika nr 5 do rozporządzenia;
6) lokalizację zadań ochronnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia;
7) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, w brzmieniu załącznika nr 7
do rozporządzenia;
8) określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, w
brzmieniu załącznika nr 8 do rozporządzenia;
9) określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, w
brzmieniu załącznika nr 9 do rozporządzenia;
10) lokalizację stałych powierzchni monitoringu zgodnie z załącznikiem nr 10 do
rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik nr 1
OPIS GRANIC OBSZARU NATURA 2000
Umowny początek granicy rozpoczyna się w południowo-wschodnim skraju obszaru, w
gminie Świebodzin, w obrębie 13, na północ od miejscowości Nowy Dworek, w miejscu
przecięcia drogi gruntowej – działka 225 z nieczynną linią kolejową – działka 266, skąd
granica biegnie na zachód, północnym skrajem linii kolejowej – działka 266, aż do
skrzyżowania z drogą – gmina Lubrza, obręb 7 działka 264/1 w miejscowości Staropole. Tu
skręca na północ i biegnąc wschodnim skrajem drogi – działka 264/1 i dalej w obrębie 1,
wschodnią granicą drogi – działka 219/5. Następnie przed miejscowością Boryszyn granica
skręca na wschód i biegnie południową i wschodnią granicą działki 182/1, a dalej
południowymi granicami działek 45/2 i 45/1. Dalszy przebieg granicy wyznacza zachodni i
południowy kraniec działki 185/4. Granica przecina działkę 188 i biegnie na północ jej
wschodnią granicą, aż do przecięcia z działką 219/8. Tu zmienia się kierunek przebiegu
granicy i biegnie ona najpierw na zachód a następnie na północ wzdłuż wschodniej granicy
działki 219/8 (droga). Dalej granica przebiega wschodnim skrajem działek 219/7, 219/4. Od
tego momentu granica przebiega w gminie Sulęcin, obrębie 53. Granica biegnie na wschód,
wzdłuż granicy działki 413/3 aż do styku z działką 20/4 w miejscowości Zarzyń, którą okala z
południa, wschodu i północy, po czym skręca na północ, biegnąc wschodnią granicą drogi –
działka 390/1, po czym przecina ją skręcając na zachód i biegnie południowym skrajem
działki 114 do drogi – działka 428/4. Tu skręca na północ i biegnie wschodnim skrajem drogi
– działka 428/4, zachodnią granicą działki 22/3 i dalej wschodnim skrajem drogi – działka
22/2, po czym przecina ją skręcając na zachód i biegnie południowym skrajem działki 239/3
oraz 239/2 aż do drogi – działka nr 433, tu skręca na północ i biegnie jej wschodnim skrajem
– działki: 433, 380, 340. Dalej granica biegnie w gminie Międzyrzecz, obrębie 9, początkowo
na północ, wschodnim skrajem działek 330, 254/1, aż do skrzyżowania z drogą – działka 258,
przed miejscowością Pieski. Tu skręca na południowy wschód i biegnie południowym i
zachodnim skrajem drogi – działka 258, po czym przecina ją skręcając na wschód i dalej
biegnie wschodnim skrajem drogi – działka 261, aż do styku z działką 102/2, gdzie skręca na
wschód i biegnie północną granicą działek: 109/1, 109/2, aż do drogi – działka 262, gdzie
skręca na północ, biegnąc jej zachodnim skrajem, aż do skrzyżowania z drogą – działka 267,
przecinając ją i skręcając na zachód. Dalej biegnie północnym skrajem drogi – działka 267 aż
do styku z działką 157, gdzie skręca na północ, biegnąc jej wschodnią granicą, aż do drogi –
działka 268, gdzie skręca na wschód, biegnąc jej południowym skrajem. Następnie przecina ją
i skręca na północ, biegnąc wschodnim skrajem drogi – działka 273, aż do skrzyżowania z
drogą 418. Od tej działki włącznie granica przebiega przez obręb 8. Dalszy przebieg granicy
wyznacza wschodnia i północna granica działki 418, aż do styku z działką 449/9. Tu granica
skręca na wschód i dalej na północ, biegnąc zachodnią, północną i wschodnią granicą działki
2127/1, przed miejscowością Kursko, a dalej zachodnią i południową granicą linii kolejowej –
działki: 90, 272/2 (obręb 3) oraz 7 w obrębie 4, aż do przecięcia z drogą – działka 10. Tu
skręca na południe, biegnąc zachodnim skrajem drogi - działki 10, 72/1 i 43. Dalej granica
przecina drogę – działka 296 i biegnie na wschód jej południowym skrajem, aż do styku z
działką 315. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 316/9 i dalej
zachodniej i południowej granicy działki 316/21, a następnie południowej granicy działek:
317, 325, 326, 327, 324, 329/1, aż do styku z granicą działki 316/10 (zmiana obrębu na obręb
11), gdzie skręca na południe i przebiega wzdłuż jej zachodniej i południowej granicy. Dalej
granica obszaru biegnie północną granicą działek: 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, aż do
styku z działką 316/22, gdzie skręca na południe i biegnie dalej na wschód, zgodnie z
północną granicą działki 2316/48, aż do drogi – działka 317/1. Tu granica skręca na zachód,
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biegnąc północnym i zachodnim skrajem działek: 317/1, 316/7, 2224/3, 2224/4 (od tej działki
cztery kolejne działki włącznie w obrębie 10), 2231/6, 2231/8, 109/2, aż do styku z działką
36/8 (obręb 11) w miejscowości Nietoperek, gdzie skręca na zachód, biegnąc północnym jej
skrajem i dalej północną, a potem zachodnią granicą działek 233/2, 233/1 oraz 233/6, aż do
styku z działką 119, gdzie skręca na zachód i okala ją wzdłuż jej północnej, zachodniej i
południowej granicy. Dalej granica przebiega wzdłuż zachodniej granicy działki 120/3 oraz
zachodniej i południowej granicy działki 121/5, aż do drogi – działka 233/6. Tu skręca na
południe i biegnie zachodnim jej skrajem, aż do skrzyżowania z drogą – działka 235, gdzie
skręca na zachód, biegnąc północnym jej skrajem, aż do styku z działką 123/5. W tym
miejscu granica skręca na północ i biegnie zachodnim skrajem działki 233/5, aż do styku z
działką 258/10, biegnąc dalej wzdłuż jej wschodniej i południowej granicy. Następnie granica
przecina działkę 258/13 i biegnie jej zachodnią i południową krawędzią. Później granica
skręca na południe – biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki 258/5, przecina drogę i
dalej przebiega w kierunku wschodnim wzdłuż południowych krawędzi działek 105/2, 105/1,
104, 103/2,101, 100/2 i północnych krawędzi działek 93/6 i 60. Tu granica skręca na południe
i przebiega wzdłuż wschodnich krawędzi działek 60, 2010/3, 87/4, 87/5, 87/6, 256/3, 256/2 i
dalej zachodnią granicą drogi – działka 343 (od tego momentu obręb 17). Następnie granica w
miejscowości Kaława skręca na zachód i przebiega południową granicą drogi – działka 320,
aż do styku z działką 112, gdzie granica skręca na południe i biegnie wschodnią jej granicą.
W dalszym przebiegu granica przecina drogę – działka nr 322/2 i skręca na zachód – biegnie
północną, a potem zachodnią granicą działki 86/1. Od tego momentu granica biegnie na
południe , wzdłuż wschodniej granicy działki 85. Następnie granica skręca na wschód i
przebiega południową krawędzią drogi- działki 323 aż do przecięcia z drogą – działka 428.
Dalszy przebieg granicy (w kierunku południowym) wyznacza zachodnia krawędź drogi działki 428 i 225 (obręb 13, gmina Świebodzin), aż do umownego początku granicy.
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Załącznik nr 2
IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA
ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK
PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTAMI OCHRONY
1. Istniejącymi zagrożeniami dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony jest:
1) zagrożenia dla siedliska 3150:
a) nielegalne wysypisko śmieci w ruinach dawnego obozu pracy przy
wschodnim brzegu jeziora Paklicko Małe we wsi Wysoka,
b) nadmierne zużycie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin,
szczególnie w strefie wokół jeziora Paklicko Małe,
c) zabudowa brzegów w południowej części jeziora Paklicko Małe,
d) zmiany w składzie ichtiofauny jezior poprzez wprowadzanie
utrzymywanie populacji introdukowanych gatunków ryb;

i

2) zagrożenie siedlisk 9170 oraz 91E0 poprzez synantropizację przejawiającą się
masowym występowaniem niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora)
oraz udziałem introdukowanych gatunków krzewów i drzew: robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia), dąb czerwony (Quercus rubra).
2. Potencjalnymi zagrożeniami dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony jest:
1) zagrożenia dla siedliska 3150:
a) plany podjęcia wydobycia żwiru ze złoża kruszywa „Wysoka-Jezioro” na
działce 69 obręb geodezyjny Wysoka, gmina Międzyrzecz. w miejscowości
Wysoka na zachodnim brzegu jeziora Paklicko Małe,
b) kontynuacja zabudowy wokół jezior Paklicko Małe i Kęszyckie (Krzewie).
3. Istniejącymi zagrożeniami dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków oraz ich
siedlisk, będących przedmiotami ochrony jest:
1) zagrożenia nietoperzy w siedliskach podziemnych
a) ruch turystyczny, zarówno zorganizowany jak i niezorganizowany, odbywający się
w podziemiach Centralnego Odcinka Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty
(C.O. MRU) i w wolnostojących obiektach naziemnych (bunkrach) nie
połączonych z głównym systemem C.O. MRU powodujący zakłócanie naturalnej
aktywności i procesów życiowych nietoperzy w okresie: snu zimowego (15 X – 15
IV), rozrodu i wychowywania młodych (16 IV – 14 VIII) oraz akumulacji
zapasów energetycznych przed hibernacją (15 VIII – 14 X) i rojenia (okres
godowy) (1 IX – 14 X). Negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego polega w
szczególności na: wybudzaniu nietoperzy ze stanu hibernacji i dziennego letargu,
niepokojeniu w okresie rozrodu i wychowywania młodych oraz płoszeniu
nietoperzy w wyniku:
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- lokalizacji zabudowy i związanej z nią infrastruktury w zbyt bliskiej odległości
od wlotów do systemu podziemnego, obiektów wolnostojących oraz miejsc
rojenia i jesiennej akumulacji tłuszczu,
- oświetlania, muzyki i nagłośnienia na podziemnych trasach turystycznych,
- zwiedzania systemu podziemnego, obiektów wolnostojących i ich otoczenia w
nocy tj. w okresie aktywności nietoperzy,
- używania w bliskim sąsiedztwie siedlisk nietoperzy pojazdów zmotoryzowanych,
w tym zwłaszcza samochodów terenowych, motocykli i quadów,
- biwakowania w pobliżu otworów wlotowych do systemu podziemnego i
obiektów wolnostojących;
b) pogorszenie jakości siedlisk nietoperzy, w szczególności warunków
mikroklimatycznych, polegające na wzroście temperatury, zmniejszeniu względnej
wilgotności i zaburzeniu cyrkulacji powietrza, spowodowane:
-

osuszaniem,

-

uszczelnianiem w celu zahamowania dostawania się wody z powierzchni,

-

wysychaniem podziemi spowodowanym spadkiem poziomu wód gruntowych
w wyniku czynników naturalnych i antropogenicznych,

-

oświetlaniem,

-

obecnością zbyt dużej liczby turystów;

c) zmniejszenie powierzchni otwartych luster wody w podziemiach C.O. MRU,
będących wodopojami nietoperzy, zanieczyszczenie wód w podziemiach oraz
utrudnianie korzystania z nich przez nietoperze. W szczególności dotyczy to utraty
wodopoju kolonii rozrodczej nocka dużego (Myotis myotis) na odcinku między
Pętlą Boryszyńską a obiektem bojowym PzW 766 oraz spadku poziomu wody w
szybie obiektu Pz. T. 2 (Pętla Boryszyńska, Gmina Lubrza);
d) zmniejszenie powierzchni siedlisk nietoperzy poprzez:
-

malowanie ścian podziemi na trasach turystycznych,

-

wprowadzanie instalacji elektrycznych: kabli i lamp na trasach turystycznych,

-

używanie farb w aerozolu do pisania na ścianach;

e) zmniejszenie liczby mikrosiedlisk nietoperzy - szczelin i pustych przestrzeni w
cegłach, w wyniku ich zamurowywania i wypełniania materiałami
uszczelniającymi;
f) uniemożliwianie i utrudnianie wlotu nietoperzy do zimowisk i miejsc rojenia oraz
utrudnianie naturalnych migracji tych ssaków wewnątrz podziemi poprzez:
-

uszczelnianie i zamurowywanie otworów wlotowych,

-

instalowanie metalowych drzwi i krat o niewłaściwej konstrukcji,

-

nadmierne zarastanie otworów wlotowych w wyniku naturalnej sukcesji,

-

światło i hałas w pobliżu otworów wlotowych,

-

biwakowanie;

g) osłabienie konstrukcji podziemnych schronień nietoperzy poprzez:
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-

wycinanie metalowych elementów konstrukcyjnych,

-

niszczenie ścian korytarzy. W szczególności dotyczy to osłabiania konstrukcji i
dostawanie się wody do dwóch kominów obiektu Pz. T. 2 (2580) (Pętla
Boryszyńska, Gmina Lubrza) w których znajduje się kolonia rozrodcza nocka
dużego;

h) wandalizm polegający na:
-

zabijaniu nietoperzy,

-

paleniu ognisk,

-

spalaniu śmieci,

-

używaniu otwartego ognia i paleniu papierosów,

-

zaśmiecaniu;

2) zagrożenia nietoperzy w siedliskach naziemnych i na żerowiskach:
a) niewłaściwie prowadzone remonty strychów kościołów i budynków mieszkalnych
będących siedliskami nietoperzy połączone ze stosowaniem toksycznych środków
konserwacji drewna, prowadzeniem remontów w okresie ich zasiedlania przez
nietoperze i uszczelnianiem otworów wlotowych;
b) usuwanie martwych i obumierających drzew powodujące utratę siedlisk
nietoperzy;
c) zmniejszenie powierzchni i utrata żerowisk poprzez:
-

zwiększanie powierzchni upraw,

-

zmniejszanie powierzchni lasów,

-

usuwanie zadrzewień śródpolnych, szpalerów drzew i krzewów,

-

zarastanie zbiorników wodnych,

-

wydobycie kopalin metodą odkrywkową,

-

urbanizację,

-

lokalizację zakładów przemysłowych;

d) zmniejszanie zasobności bazy pokarmowej nietoperzy poprzez:
-

usuwanie martwych i obumierających drzew,

-

zanieczyszczenie wód, eutrofizację, odwadnianie i wysychanie zbiorników
wodnych,

-

usuwanie zadrzewień śródpolnych, szpalerów drzew i krzewów,

-

wycinanie lasów,

-

intensyfikację gospodarki rolnej polegającą na powstawaniu gospodarstw
wielkoobszarowych w miejsce małych gospodarstw rolnych, oraz
zwiększonym zużyciu pestycydów i nawozów sztucznych powodujących
ubożenie flory i fauny segetalnej, a w konsekwencji zmniejszenie biomasy
owadów,
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-

stosowanie pestycydów w gospodarce leśnej powodujące zmniejszenie
biomasy owadów, w tym w szczególności chrabąszczy majowych (Melolontha
melolontha);

e) niszczenie szlaków migracji nietoperzy poprzez wycinanie szpalerów drzew i
krzewów wzdłuż dróg publicznych i gruntowych,
f) fragmentacja krajobrazu i powstawanie barier ekologicznych poprzez:
-

rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury komunikacyjnej,
oświetlanie dróg. W szczególności dotyczy to budowy drogi ekspresowej S3
na odcinku Międzyrzecz-Nietoperek mogącej spowodować powstanie bariery
ekologicznej między obszarem Natura 2000 PLH 080003 „Nietoperek” i
PLH080001 „Dolina Leniwej Obry” oraz budowy autostrady A2 na odcinku
między miejscowościami Staropole i Lubrza, mogącej zakłócić naturalne,
dobowe i sezonowe migracje nietoperzy do obszaru Natura 2000 „Nietoperek”,

-

intensyfikację ruchu kołowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 137
przecinającym północną część obszaru Natura 2000 „Nietoperek” między
miejscowościami Międzyrzecz – Pieski,

-

wycinanie roślinności na działkach fortecznych.

4. Potencjalnymi zagrożeniami dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków oraz ich
siedlisk, będących przedmiotami ochrony jest:
1) zagrożenia chronionych gatunków nietoperzy w siedliskach podziemnych:
a) zabudowa działek znajdujących się bezpośrednio nad systemem podziemnym i
związana z nią infrastruktura mogące doprowadzić do zawalenia się podziemnych
korytarzy;
b) zwiększenie intensywności ruchu turystycznego i rozbudowa infrastruktury
turystycznej zarówno w głównym systemie podziemnym C.O. MRU jak i w
wolnostojących obiektach naziemnych (bunkrach), w szczególności adaptacje nowych
części podziemi dla potrzeb ruchu turystycznego;
c) dalsze pogarszanie się warunków mikroklimatycznych i spadek poziomu wody w
głównym systemie podziemnym C.O. MRU spowodowane zarówno procesami
naturalnymi jak i działalnością człowieka;
d) postępujące zmniejszenie powierzchni siedlisk i liczby mikrosiedlisk nietoperzy;
e) postępujące uniemożliwianie i utrudnianie wlotu nietoperzy do systemu podziemnego
i obiektów wolnostojących oraz utrudnianie naturalnych migracji nietoperzy wewnątrz
podziemi;
f) dalsze osłabienie konstrukcji podziemnych schronień nietoperzy;
g) nasilenie wandalizmu
2) zagrożenia chronionych gatunków nietoperzy w siedliskach naziemnych i na żerowiskach:
1. zwiększenie liczby niewłaściwie prowadzonych remontów strychów kościołów i
budynków mieszkalnych oraz usuwanie martwych i obumierających drzew;
2. kontynuacja zmniejszania powierzchni żerowisk;
3. dalsze zmniejszanie zasobności bazy pokarmowej nietoperzy;
4. postępujące niszczenie szlaków migracji nietoperzy;
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5. zwiększenie fragmentacji krajobrazu;
6. lokalizacja elektrowni wiatrowych na specjalnym obszarze ochrony siedlisk i na
trasach przelotów nietoperzy;
7. lokalizacja zakładów przemysłowych, centrów handlowych i rekreacyjnych oraz
związanej z nimi infrastruktury, w szczególności drogowej, w miejscach
wykorzystywanych przez nietoperze jako żerowiska, szlaki migracji i miejsca rozrodu;
8. niewłaściwa lokalizacja kempingów, karawaningów, centrów edukacyjnych,
kompleksów sportowych i rekreacyjnych oraz związanej z nimi infrastruktury w
miejscach wykorzystywanych przez nietoperze jako żerowiska, szlaki migracji i
miejsca rozrodu;
9. zanieczyszczenie powietrza przez zakłady przemysłowe i gospodarstwa domowe
powodujące zatrucie środowiska i zmniejszenie zasobności bazy pokarmowej
nietoperzy;
3) zagrożenia dla innych gatunków:
a) inwazja obcych gatunków, w szczególności jenota (Nyctereutes procyonoides) i szopa
pracza (Procyon lotor), mogąca stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków;
b) zmniejszenie dotychczasowej powierzchni stawów rybnych między miejscowościami
Kęszyca i Kęszyca Kolonia stanowiące zagrożenie dla kumaka nizinnego (Bombina
bombina);
c) uniemożliwienie okresowego zalewania dolin niewielkich cieków wodami
wezbraniowymi stanowiące zagrożenie dla kumaka nizinnego (Bombina bombina);
d) zanikanie oczek śródleśnych oraz śródpolnych w wyniku procesów naturalnych i
antropogenicznych stanowiące zagrożenie dla kumaka nizinnego (Bombina bombina);
e) zanik stanowisk roślin Oenothera spp. oraz Epilobium spp. będących miejscami
rozmnażania postojaka wiesiołkowca (Proserpinus proserpina);
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Załącznik nr 3
WARUNKI UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU
OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU NATURA 2000,
ZACHOWANIA INTEGRALNOŚCI OBSZARU NATURA 2000 ORAZ SPÓJNOŚCI
SIECI OBSZARÓW NATURA 2000
1. Określa się następujące warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000:
1) ochrona nietoperzy w siedliskach podziemnych:
a)

pozostawienie działek znajdujących się bezpośrednio nad systemem podziemnym
(Ryc. 1-3, załącznik nr 6) w użytkowaniu rolniczym i leśnym oraz objęcie ich
zakazem zabudowy. Zakaz ten musi powinien zostać uwzględniony w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP),
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz w
decyzjach o warunkach zabudowy. Konieczna jest także rewizja do końca 2010 r.
istniejących SUiKZP oraz MPZP gmin Międzyrzecz i Lubrza w celu
wprowadzenia powyższego zakazu;

b) umożliwienie zasiedlania systemu podziemnego C.O. MRU przez nietoperze

poprzez odtworzenie wlotów przez obiekty o numerach: PzW 739, PzW 736, PzW
733, PzW 730, PzW 727, PzW 726, PzW 721, PzW 720, PzW 716a, PzW Nord
(szyb na wschód od wejścia na trasę turystyczną), PzW 714, Pz. T. 3 oraz przez
szyb wentylacyjny łączący się z podziemnym dworcem Bhf Emma poprzez:
-

usunięcie zamurowań i innego typu uszczelnień otworów wlotowych,

-

zainstalowanie krat o odpowiedniej konstrukcji,

-

odsłonięcie otworów wlotowych w PzW 728 zarośniętych w wyniku naturalnej
sukcesji (Ryc. 4-6, załącznik nr 6).

Dla każdego obiektu konstrukcja krat powinna zostać uzgodniona ze specjalistami
w zakresie ochrony nietoperzy, a ich pełna dokumentacja techniczna wraz z
protokółem odbioru powinna być przechowywana przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp (RDOŚ). Odtworzenie wlotów powinno
zostać zakończone przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2010/2011;
c)

umożliwienie naturalnych migracji nietoperzy wewnątrz podziemi poprzez:
-

zastąpienie kratą metalowych drzwi w podszybiu obiektu PzW 717 (Pniewo,
Gmina Międzyrzecz),

-

zastąpienie kratą metalowych drzwi w PzW Nord (Boryszyn, Gmina Lubrza).

Wymiana drzwi powinna zostać zakończona przed rozpoczęciem sezonu
zimowego 2010/2011;
d) zapewnienie odpowiednich warunków rozrodu nocka dużego (Myotis myotis)

poprzez uszczelnienie i wzmocnienie konstrukcji dwóch kominów obiektu Pz. T. 2
(2580) (Pętla Boryszyńska, Gmina Lubrza) w których przebywa kolonia rozrodcza
tego gatunku. Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane do 1 III 2010 r., po
wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistami w zakresie ochrony nietoperzy, a jego
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pełna dokumentacja techniczna wraz z protokółem odbioru powinna być
przechowywana przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp.;
e)

zmniejszenie intensywności zorganizowanego ruchu turystycznego w podziemiach
C.O. MRU w okresie hibernacji nietoperzy poprzez jego ograniczenie w sezonie
zimowym (15 X – 15 IV) do podszybi obiektów PzW 717 (Pniewo, Gmina
Międzyrzecz) i PzW 715 (Boryszyn, Gmina Lubrza). Zgoda na udostępnianie
podszybi obiektów PzW 717 i PzW 715 powinna być wydawana przez 3 kolejne
lata na jeden pełny sezon zimowy, a jej przedłużenie na kolejny sezon powinno
być uzależnione od wyników monitoringu liczebności i składu gatunkowego
nietoperzy oraz warunków mikroklimatycznych według standardu przyjętego w
planie ochrony. Jeżeli wyniki monitoringu nie będą wskazywać na znaczące
negatywne oddziaływania na przedmiot ochrony, zgodę można będzie wydać na
okresy 5. letnie, przy czym w ostatnim roku cyklu należy powtórzyć monitoring
według standardu, uzależniając od jego wyników wydanie zgody na kolejny okres.
Ograniczanie zorganizowanego ruchu turystycznego powinno rozpocząć się w
sezonie zimowym 2010/2011. Do czasu adaptacji do ruchu turystycznego
podszybia obiektu PzW 715 (Boryszyn, Gmina Lubrza) ruch turystyczny w
sezonie zimowym może warunkowo odbywać się w komorze w podszybiu PzW
Nord (długość 15 m) i na odcinku korytarza między klatką schodową PzW Nord a
korytarzem tzw. „Dużej Pętli” (długość od końca korytarza - 40 m) pod
następującymi warunkami:
- instalacji kraty o konstrukcji umożliwiającej migracje nietoperzy wewnątrz
zimowiska na końcu korytarza prowadzącego od klatki schodowej PzW „Nord”
do głównego korytarza tzw. „Dużej Pętli”,
- zamykania kraty w okresie zimowania nietoperzy tj. od 15 X do 15 IV,
- ograniczenia oświetlenia trasy turystycznej do odcinka między klatką schodową
PzW Nord a kratą w okresie od 15 X do 15 IV.

f)

wyłączenie z ruchu turystycznego obiektu PzW 714 (2591) (Pętla Boryszyńska,
Gmina Lubrza), w którym znajduje się wiosenna i jesienna kwatera przejściowa
nocka dużego (Myotis myotis) w okresie od 15 IV do 15 V i od 15 VIII do 14 X;

g) wyłączenie z ruchu turystycznego w okresie od 15 IV do 15 IX obiektu Pz. T. 2

(2580) (Pętla Boryszyńska, Gmina Lubrza) i korytarza prowadzącego z
podziemnej trasy turystycznej na Pętli Boryszyńskiej do tego obiektu w celu
zapewnienia spokoju koloni rozrodczej nocków dużych (Myotis myotis);
h) wyłączenie z ruchu turystycznego w okresie od 15 VII do 15 VIII kompleksu

korytarzy i komór A 1 na Pętli Boryszyńskiej (komory 10 i 11, Pz. T. 1, Pz. W.
Süd) w celu zapewnienia spokoju nockom dużym (Myotis myotis) przebywającym
tam po zakończeniu wychowywania młodych;
i)

wyłączenie z ruchu turystycznego w okresie od 1 IX do 15 X korytarzy C.O. MRU
znajdujących się na północ od dworca Bhf Heinrich;

j)

zakończenie zwiedzania podziemnych tras turystycznych najpóźniej o zachodzie
słońca w okresie całego roku;

k) eliminacja niezorganizowanego ruchu turystycznego w podziemiach C.O. MRU

poprzez:
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-

podjęcie działań administracyjnych i upowszechnienie wprowadzonych
rozwiązań prawnych;

-

instalację wypełnionych żwirem i betonem krat zamykających wszystkie
wejścia do głównego systemu podziemnego C.O. MRU,

-

utrzymywanie i konserwację zainstalowanych krat,

-

prowadzenie przez służby ochrony przyrody stałego monitoringu zabezpieczeń
kratowych,

-

prowadzenie przez Policję cotygodniowych kontroli, zwłaszcza od południa w
piątek do soboty wieczorem, nielegalnego ruchu turystycznego i karanie
winnych naruszania prawa.

Dla każdego zamykanego obiektu konstrukcja krat powinna zostać uzgodniona ze
specjalistami w zakresie ochrony nietoperzy, a ich pełna dokumentacja techniczna
wraz z protokółem odbioru powinna być przechowywana przez RDOŚ w
Gorzowie Wlkp. Ograniczanie niezorganizowanego ruchu turystycznego powinno
nastąpić przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2010/2011;
l)

zmniejszenie intensywności niezorganizowanego ruchu
naziemnych obiektach wolnostojących – bunkrach, poprzez:

turystycznego

w

-

podjęcie działań administracyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu
wstępu do wszystkich obiektów wolnostojących w okresie od 1 IX do 15 IV,
biwakowania w odległości 150 m od obiektów wolnostojących w okresie
całego roku oraz przebywania w tych obiektach po zachodzie słońca i
upowszechnienie wprowadzonych rozwiązań prawnych;

-

instalację wypełnionych żwirem i betonem krat w obiektach o numerach: PzW
741, PzW 743, PzW 754-757 wraz z łączącym je tunelem, w wylocie na
powierzchnię korytarza odwadniającego Pętlę Boryszyńską oraz w
dwuotworowym schronie przeciwlotniczym w Wysokiej na brzegu jeziora
Paklicko Małe (Ryc. 4-6, Załącznik nr 6),

-

utrzymywanie i konserwację zainstalowanych krat,

-

prowadzenie przez służby ochrony przyrody stałego monitoringu zabezpieczeń
kratowych

-

prowadzenie przez Policję okresowych kontroli
turystycznego i karanie winnych naruszania prawa.

nielegalnego

ruchu

Dla każdego zamykanego obiektu konstrukcja krat powinna zostać uzgodniona ze
specjalistami w zakresie ochrony nietoperzy, a ich pełna dokumentacja techniczna
wraz z protokółem odbioru powinna być przechowywana przez RDOŚ w
Gorzowie Wlkp. Ograniczanie ruchu turystycznego powinno rozpocząć się przed
rozpoczęciem sezonu zimowego 2010/2011;
m) budowa szlabanów uniemożliwiających dojazd samochodami do obiektów: PzW

754-757, Bhf A 64 (główny wjazd do systemu podziemnego), PzW 724 (2 szt.),
PzW 741, PzW 743 i PzW 783 (Ryc. 4-6, załącznik nr 6). Szlabany powinny być
otwierane a ich metalowe elementy należy wypełnić betonem zmieszanym ze
żwirem. Budowę szlabanów należy zakończyć przez rozpoczęciem sezonu
zimowego 2010/2011;
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n) niezwłoczne

zaprzestanie osuszania i uszczelniania wszystkich obiektów
naziemnych C.O. MRU;

o) odtworzenie do końca 2010 r. otwartego lustra wody - wodopoju nietoperzy, na

odcinku między Pętlą Boryszyńską a obiektem bojowym PzW 766 (Gmina
Lubrza);
p) zachowanie otwartego lustra wody w szybie obiektu Pz. T. 2 (Pętla Boryszyńska,

Gmina Lubrza);
q) niezwłoczne zaprzestanie malowania ścian podziemi na trasach turystycznych;
r)

odtworzenie do 15 X 2011 r. mikrosiedlisk nietoperzy - szczelin i pustych
przestrzeni w cegłach, poprzez usunięcie z nich cementu i innych materiałów
uszczelniających;

s)

monitorowanie względnej wilgotności powietrza w sezonie zimowym 2010/2011
w komorze nr 9, w której występuje największe skupienie nocka dużego na Pętli
Boruszyńskiej (Gmina Lubrza). W razie stwierdzenia jej spadku do średniej
wartości poniżej 90% zainstalowanie basenu o minimalnych wymiarach 3m długość x 2m -szerokość x 0,2 m -wysokość i wypełnienie go wodą w okresie od 1
IX do 15 IV w celu utrzymania wysokiej wilgotności powietrza;

t)

rozpoczęcie w sezonie zimowym 2010/2011 monitoringu warunków
mikroklimatycznych i poziomu wody w całym systemie podziemnym C.O. MRU
według standardu przyjętego w planie ochrony;

u) każdorazowe poprzedzanie rozbudowy istniejącej i budowy nowej infrastruktury

turystycznej na podziemnych trasach turystycznych, oceną oddziaływania na
przedmiot ochrony wykonaną przez specjalistów w zakresie ochrony nietoperzy;
2) ochrona nietoperzy w siedliskach naziemnych i na żerowiskach:
a)

zachowanie, utrzymanie i niezwłoczne rozpoczęcie odtwarzania korytarzy
migracyjnych nietoperzy - szpalerów drzew i krzewów wzdłuż dróg publicznych i
gruntowych, na całym obszarze Natura 2000 według schematu przedstawionego na
Ryc. 7-9 (załącznik nr 6). Przedsięwzięcie to powinno rozpocząć się od
odtworzenia pasów zieleni i uzupełnienia występujących w nich luk w
następującej kolejności:
-

od obiektu PzW 717 w kierunku zachodnim do najbliższego pasa zieleni oraz
wzdłuż drogi biegnącej od PzW 717 do PzW 716 (Ryc. 10, załącznik nr 6),

-

od obiektu PzW 720 w kierunku południowo-wschodnim do „zębów smoka”
oraz w kierunku zachodnim do drogi gruntowej Pniewo – Kęszyca,

-

od obiektu PzW 721 w kierunku zachodnim wzdłuż dawnej drogi do drogi
gruntowej Pniewo – Kęszyca oraz do „zębów smoka” w kierunku południowowschodnim,

-

od obiektu PzW 722 w kierunku północno-wschodnim do najbliższego pasa
zieleni (Ryc. 11, załącznik nr 6),

-

od obiektu PzW 730 w kierunku północno-zachodnim i południowowschodnim do najbliższych pasów zieleni (Ryc. 12, załącznik nr 6);

b) wydawanie pozwoleń na remonty budynków na całym obszarze Natura 2000 pod

warunkiem ich poprzedzenia kontrolą obecności nietoperzy wykonaną przez
specjalistów. W przypadku stwierdzenia występowania tych ssaków konieczne jest
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stosowanie minimalizacji lub kompensacji przyrodniczych zgodnych z dobrymi
praktykami i najnowszą wiedzą specjalistyczną;
c)

współfinansowanie remontów strychów kościołów i budynków mieszkalnych
będących schronieniami nietoperzy ze środków przeznaczonych na ochronę tych
ssaków na obszarze Natura 2000. Dotyczy w szczególności zakupu
nietoksycznych środków konserwacji drewna;

d) pozostawianie martwych i obumierających drzew liściastych na całym zalesionym

obszarze Natura 2000. W przypadku usuwania obumierających drzew będących
schronieniami nietoperzy i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, w
szczególności w miejscowościach i przy drogach, konieczne jest stosowanie
minimalizacji lub kompensacji przyrodniczych zgodnych z dobrymi praktykami i
najnowszą wiedzą specjalistyczną;
e)

odstąpienie od budowy elektrowni wiatrowych w granicach obszaru Natura 2000
oraz w odległości do 20 km od jego granic, do czasu wyznaczenia korytarzy
migracyjnych nietoperzy, a po ich wyznaczeniu w granicach tych korytarzy;

f)

utrzymanie istniejącego stanu obszarów zagospodarowania przestrzeni wg
obecnego stanu użytkowania jako grunty rolne, tereny leśne i tereny zabudowy;

g) przyjęcie minimalnych odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do

podziemi C.O. MRU, oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez
nietoperze wynoszących:
-

dla obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000, np.
centra edukacyjne i stacje badawcze, oraz obiektów stanowiących uzupełnienie
zabudowy istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z
produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200
m,

-

dla pozostałych inwestycji budowlanych – 500 m;

h) zmniejszenie fragmentacji krajobrazu obszaru Natura 2000 poprzez obligatoryjne

poprzedzenie oceną oddziaływania na przedmiot ochrony wykonaną przez
specjalistów w zakresie ochrony nietoperzy:

i)

-

rozbudowy istniejącej infrastruktury komunikacyjnej,

-

oświetlenia dróg,

-

przedsięwzięć budowlanych mogących potencjalnie oddziaływać na przedmiot
ochrony,

-

wycinania roślinności i pielęgnacji zieleni na działkach fortecznych;

niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zahamowanie postępu
zanieczyszczenia wód, eutrofizacji, odwadniania, wysychania i zarastania
zbiorników wodnych poprzez:
-

zachowanie głównych wskaźników trofii typowych dla poszczególnych typów
zbiorników wodnych i nie dopuszczenie do przeżyźniania jezior,

-

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym realizacja zbiorczych
systemów odprowadzania ścieków oraz kontrolę gospodarki ściekami i
dokumentacji pozbywania się ścieków,
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j)

-

monitoring efektywności działalności oczyszczalni ścieków stanowiących
punkty zrzutu ścieków do wód przepływających przez obszar Natura 2000,

-

racjonalizację stosowania nawozów w działalności rolniczej poprzez edukację i
kontrole,

-

monitoring poziomu wód gruntowych i powierzchniowych na obszarze Natura
2000,

-

okresowe - co 2-3 lata usuwanie rzęsy wodnej z powierzchni zbiorników
wodnych oraz utrzymanie na obecnym poziomie powierzchni trzcinowisk
poprzez ich wykaszanie po zakończeniu lęgów ptaków;

maksymalne zmniejszenie stosowania pestycydów w gospodarce leśnej i
ograniczenie ich stosowania w rolnictwie poprzez edukację i kontrole. Stosowanie
rekompensat za zmniejszenie zużycia pestycydów. Dotyczy w szczególności
zwalczania chrabąszczy majowych (Melolontha melolontha) i nawozów
sztucznych przy użyciu środków z programu rolnośrodowiskowego;

k) utrzymanie na całym obszarze Natura 2000 obecnych powierzchni lasów

liściastych, w szczególności grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego i
stopniowe zwiększanie powierzchni tego siedliska poprzez stosowanie na siedliska
Lśw oraz LMśw nasadzeń o strukturze typowej dla lasów grądowych (Db 40-60%,
Lp 20-30%, Gr 20-30%, dom. Js, Kl, Wz i inne);
l)

stopniowa przebudowa monokultur sosnowych w kierunku lasów mieszanych
(Brz-So-Db) z domieszką innych gatunków liściastych, a tam gdzie to możliwe,
odbudowanie lasów liściastych - grądów (Gr-Lp-Db) oraz łęgów (Ol-Js), zgodnie z
rozmieszczeniem potencjalnych siedlisk leśnych;

m) intensyfikacja działań w zakresie edukacji ekologicznej poprzez:
-

budowę centrów edukacyjnych i stacji badawczych służących realizacji celów
ochrony obszaru Natura 2000,

-

wprowadzenie w nich systemu obserwacji nietoperzy za pomocą kamer i
systemów oświetlania nie powodujących płoszenia, w celu zupełnego
wyeliminowania zwiedzania podziemnych siedlisk tych ssaków w okresie
zimowania i rozrodu;

3) ochrona innych gatunków:
a)

zachowanie miejsc rozmnażania postojaka wiesiołkowca (Proserpinus proserpina)
poprzez ochronę populacji roślin żywicielskich – Oenothera spp. oraz Epilobium
spp. poprzez odstąpienie od wykaszania skarp i poboczy dróg przed 1 września
(Ryc. 13, załącznik nr 6);

b) zachowanie liczby godowisk kumaka nizinnego (Bombina bombina) na poziomie

14 oraz liczebności jego populacji na poziomie 300 osobników poprzez:
-

utrzymanie dotychczasowej powierzchni
miejscowościami Kęszyca i Kęszyca Kolonia,

stawów

rybnych

między

-

umożliwienie okresowego zalewania dolin niewielkich cieków wodami
wezbraniowymi

-

utrzymanie oczek śródleśnych oraz śródpolnych (Ryc. 14, załącznik nr 6);
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c)

zachowanie na obszarze Natura 2000 10 stanowisk rodzinnych bobrów (Castor
fiber) i liczebności jego populacji na poziomie 40-50 osobników (Ryc. 15,
załącznik nr 6), poprzez utrzymanie dotychczasowego stanu siedlisk ich
występowania;

d)

zachowanie obszarze Natura 2000 4 stanowisk wydry (Lutra lutra) i liczebności
populacji tego gatunku na poziomie 5-8 osobników (Ryc. 15, załącznik nr 6),
poprzez utrzymanie dotychczasowego stanu siedlisk ich występowania;

4) ochrona siedlisk przyrodniczych:
a) siedlisko 3150:
-

utrzymanie obecnej powierzchni siedliska 89 ha, wraz z powierzchniami
otaczających jeziora siedlisk higrofilnych zajętych przez szuwary,
trzcinowiska i zarośla wierzbowe o łącznej powierzchni 110 ha.,

-

zachowanie głównych wskaźników trofii typowych dla typu siedliska i nie
dopuszczenie do przeżyźniania jezior,

-

zachowanie stanu czystości wód, w tym brak śladów siarkowodoru w strefie
przydennej oraz duża przezroczystość wody- minimalnie 1,5 m,

-

utrzymanie charakterystycznej kombinacji zbiorowisk roślinnych z dominacją
zbiorowisk ze związku Nymphaeion i Potamion na powierzchni łącznej co
najmniej 5% otwartej toni wodnej,

-

utrzymanie charakterystycznego składu gatunkowego ichtiofauny z udziałem
m.in. zanikających w obszarze płoci i okonia,

-

brak lub minimalny udział introdukowanych gatunków ryb głównie tołpygi i
amura.

b) siedlisk *91E0:
-

utrzymanie obecnej powierzchni siedliska co najmniej 56 ha,

-

utrzymanie typowego składu gatunkowego z udziałem w drzewostanie olchy
czarnej (Alnus glutinosa) i jesiona wyniosłego (Fraxinus Excelsior), zaś w
warstwie runa gatunków lokalnie wskaźnikowych: listery jajowatej (Listera
ovata), pierwiosnki lekarskiej (Primula veris), kaliny koralowej (Viburnum
opulus), rzeżuchy gorzkiej (Cardamine amara), czworolistu pospolitego
(Paris quadrifolia), śledziennicy skrętolistnej (Chrysosplenium alternifolium),
porzeczki czerwonej (Ribes rubrum), niecierpka pospolitego (Impatiens nolitangere) i czyśca leśnego (Stachys sylvatica),

2. Określa się następujące warunki zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz
ogólnej spójności sieci obszarów Natura 2000:
1) przeprowadzenie specjalistycznych badań nad sezonowymi i dobowymi migracjami
nietoperzy na odcinku drogi ekspresowej S3 na styku obszaru Natura 2000 PLH
080003 „Nietoperek” i obszaru Natura 2000 PLH 080001 „Dolina Leniwej Obry” (
km 1,5 – 2,00) oraz na dalszym odcinku tej drogi biegnącym wschodnią granica
obszaru Natura 2000 „Nietoperek” (km 4 – 10) w celu wyznaczenia lokalizacji i
budowy przejść dla zwierząt, w szczególności dla nietoperzy, zgodnych ze
standardami i najnowszą wiedzą specjalistyczną;
2) przeprowadzenie specjalistycznych badań nad sezonowymi i dobowymi migracjami
nietoperzy na odcinku drogi wojewódzkiej nr 137 przecinającym północną część
16

obszaru Natura 2000 między miejscowościami Międzyrzecz – Pieski oraz na odcinku
autostrady A2 w gminie Lubrza w celu wyznaczenia lokalizacji i budowy przejść dla
zwierząt, w szczególności dla nietoperzy, zgodnych ze standardami i najnowszą
wiedzą specjalistyczną;
3) zachowanie istniejących obszarów leśnych między obszarem Natura 2000 PLH
080003 „Nietoperek” i obszarem Natura 2000 PLH 080008 „Buczyny ŁagowskoSulęcińskie”, będących szlakami migracji nocków dużych (Myotis myotis) między
kolonią rozrodczą a żerowiskami.
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Załącznik nr 4
WSKAZANIA DO ZMIAN W ISTNIEJĄCYCH STUDIACH UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN LUBRZA I
MIĘDZYRZECZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, DOTYCZĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA
ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH, NIEZBĘDNE DLA
UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY
SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT,
BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

W celu eliminacji zagrożeń wewnętrznych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
wskazuje się konieczność następujących zmian w istniejących studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego:
1. Zmianę przeznaczenia działek znajdujących się bezpośrednio nad systemem podziemnym
(Ryc. 1-3, załącznik nr 6) na rolnicze leśne oraz objęcie ich zakazem zabudowy.
2. Zmianę warunków architektoniczno-urbanistycznych i przyjęcie minimalnych odległości
nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi C.O. MRU oraz wolnostojących
obiektów zasiedlonych przez nietoperze wynoszących:
1) dla obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000, np. centra

edukacyjne i stacje badawcze oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za
wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m;
2) dla pozostałych inwestycji budowlanych – 500 m.
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Załącznik nr 5
DZIAŁANIA OCHRONNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA
WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH
REALIZACJĘ
Lp.

Rodzaj działania
ochronnego

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja

Podmiot
odpowiedzialny /
podmiot
współpracujący

1

2

3

4

5

Ochrona nietoperzy w siedliskach podziemnych i utrzymanie ich właściwego stanu
1.

Odtworzenie wlotów
nietoperzy do głównego
systemu podziemnego
C.O. MRU

1) wykonanie dokumentacji
technicznej;
2) wykonanie projektu;
3) konsultacja projektu ze
specjalistami w zakresie ochrony
nietoperzy;
4) usunięcie zamurowań i innego
typu uszczelnień otworów
wlotowych;
5) odsłonięcie otworów
wlotowych zarośniętych w
wyniku naturalnej sukcesji (PzW
728);

obiekty naziemne: PzW 736,
PzW 733, PzW 730, PzW
728, PzW 727, PzW 726,
PzW 721, PzW 720, PzW
716a i komin wentylacyjny
do Bhf Emma (Gmina
Międzyrzecz)
PzW Nord (szyb na wschód
od wejścia na trasę
turystyczną), PzW 714, Pz.
T. 3 (Gmina Lubrza)
(Ryc. 4-6, załącznik nr 5)

sprawujący nadzór
nad obszarem /
Gmina Międzyrzecz
(GM) / Gmina
Lubrza (GL) /
jednostki naukowe /
organizacje
pozarządowe

6) instalacja krat (pozostałe
obiekty) przed rozpoczęciem
sezonu zimowego 2010/2011.
2.

Umożliwienie migracji
nietoperzy wewnątrz
głównego systemu
podziemnego C.O. MRU

1) wykonanie dokumentacji
technicznej;
2) wykonanie projektu;

podziemne trasy turystyczne
w Pniewie (Gmina
Międzyrzecz) i Boryszynie
(Gmina Lubrza)

sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL / jednostki
naukowe /
organizacje
pozarządowe

dwa kominy w obiekcie
Pz. T. 2 (2580)
Pętla Boryszyńska
(Gmina Lubrza)

sprawujący nadzór
nad obszarem / GL /
jednostki naukowe /
organizacje
pozarządowe

3) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
nietoperzy;
4) zastąpienie kratą metalowych
drzwi w podszybiu obiektu PzW
717;
5) zastąpienie kratą metalowych
drzwi w górnej kondygnacji PzW
Nord przed rozpoczęciem sezonu
zimowego 2010/2011.
3.

Ochrona nocka dużego
(Myotis myotis) w
okresie rozrodu, w
wiosennym i jesiennym
okresie przejściowym
oraz w okresie rojenia

1) poprawa jakości letniego
siedliska koloni rozrodczej nocka
dużego, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej,
(b) wykonanie projektu,
(c) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
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nietoperzy,
(d) uszczelnienie i wzmocnienie
konstrukcji kominów (do 1 III
2010);
2) odtworzenie otwartego lustra
wody - wodopoju dla nocka
dużego, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej,
(b) wykonanie projektu,
(c) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
nietoperzy,
(d) wykonanie prac do końca
2010 r.;
3) zabezpieczenie i zachowanie
otwartego lustra wody - wodopoju
dla nocka dużego:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej,
(b) wykonanie projektu,
(c) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
nietoperzy,
(d) wykonanie prac do końca
2011 r.;

odcinek Głównej Drogi
Ruchu między Pętlą
Boryszyńską a obiektem
bojowym PzW 766

szyb obiektu Pz. T. 2 (Pętla
Boryszyńska)

4) umożliwienie samicom z
koloni rozrodczej nocka dużego
niezakłócony dostęp do
wodopojów i migrację na
żerowiska podziemnymi
korytarzami C.O. MRU, poprzez
ustanowienie planu ochrony
rezerwatu przyrody „Nietoperek”,
nakazującego zakończenie
zwiedzania podziemnych tras
turystycznych najpóźniej o
zachodzie słońca w okresie całego
roku;

cały system podziemny C.O.
MRU

5) umożliwienie nockom dużym
procesu akumulacji tłuszczu przed
hibernacją, poprzez ustanowienie
planu ochrony rezerwatu przyrody
„Nietoperek”, wyłączającego z
ruchu turystycznego w okresie od
15 IV do 15 V i od 15 VIII do 14
X wiosenną i jesienną kwaterę
przejściową nocka dużego;

obiekt PzW 714 (2591)
(Pętla Boryszyńska, Gmina
Lubrza),

6) zapewnienie spokoju koloni
nocka dużego w okresie
wychowywania młodych, poprzez
ustanowienie planu ochrony
rezerwatu przyrody „Nietoperek”,
wyłączającego z ruchu
turystycznego w okresie od 15 IV
do 15 IX obiekt Pz. T. 2 (2580) i
korytarz prowadzący z
podziemnej trasy turystycznej na

obiekt Pz. T. 2 (2580) i
korytarz prowadzący z
podziemnej trasy
turystycznej na Pętli
Boryszyńskiej do tego
obiektu (Gmina Lubrza)

sprawujący nadzór
nad obszarem / GL /
jednostki naukowe /
organizacje
pozarządowe

sprawujący nadzór
nad obszarem / GL /
jednostki naukowe /
organizacje
pozarządowe

sprawujący nadzór
nad obszarem

sprawujący nadzór
nad obszarem

sprawujący nadzór
nad obszarem
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Pętli Boryszyńskiej do tego
obiektu;
7) zapewnienie spokoju nockom
dużym po zakończeniu
wychowywania młodych, poprzez
ustanowienie planu ochrony
rezerwatu przyrody „Nietoperek”,
wyłączającego z ruchu
turystycznego w okresie od 15
VII do 15 VIII kompleks
korytarzy i komór A 1 na Pętli
Boruszyńskiej;

4.

Eliminacja niepokojenia
nietoperzy w głównym
systemie podziemnym
C.O. MRU

kompleks korytarzy i komór
A 1 na Pętli Boryszyńskiej
(Gmina Lubrza) (komory 10
i 11, Pz. T. 1, Pz. W. Süd)

sprawujący nadzór
nad obszarem

sprawujący nadzór
nad obszarem

8) zapewnienie spokoju nockom
dużym w okresie rojenia, poprzez
ustanowienie planu ochrony
rezerwatu przyrody „Nietoperek”,
wyłączającego z ruchu
turystycznego od 1 IX do 15 X
korytarzy C.O. MRU
znajdujących się na północ od
dworca Bhf Heinrich.

północna część korytarzy
C.O. MRU znajdująca się na
północ od dworca Bhf
Heinrich

1) zmniejszenie niepokojenia
nietoperzy w okresie hibernacji na
podziemnych trasach
turystycznych, poprzez
ustanowienie planu ochrony
rezerwatu przyrody „Nietoperek”,
ograniczającego ruch turystyczny
w okresie od 15 X do 15 IV (od
sezonu 2010/2011) do podszybi
obiektów PzW 717, PzW 715 i
warunkowo PzW Nord;

podziemne trasy turystyczne
w Pniewie (PzW 717 Gmina Międzyrzecz) i
Boryszynie (PzW 715, PzW
Nord - Gmina Lubrza)

sprawujący nadzór
nad obszarem

2) eliminacja niepokojenia
nietoperzy w częściach podziemi
nie objętych działalnością
turystyczną, poprzez ustanowienie
planu ochrony rezerwatu przyrody
„Nietoperek”, zakazującego ruchu
turystycznego w okresie całego
roku we wszystkich częściach
podziemi nie objętych
zorganizowaną działalnością
turystyczną oraz jego
upowszechnienie w środkach
masowego przekazu, w Internecie
i za pomocą plakatów;

cały system podziemny C.O.
MRU

sprawujący nadzór
nad obszarem

3) eliminacja niepokojenia
nietoperzy poprzez instalację
wypełnionych żwirem i betonem
krat zamykających wszystkie
wejścia do głównego systemu
podziemnego C.O. MRU, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej i projektu krat,
(b) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
nietoperzy,
(c) instalacja krat,

cały system podziemny C.O.
MRU

sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL / jednostki
naukowe
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(d) utrzymywanie i konserwacja
zainstalowanych krat,
(e) prowadzenie przez Policję i
pracowników Gmin Międzyrzecz
i Lubrza odpowiedzialnych za
organizację turystyki stałego
monitoringu zabezpieczeń
kratowych,
(f) prowadzenie przez Policję
cotygodniowych kontroli (od
południa w piątek do soboty
wieczorem) nielegalnego ruchu
turystycznego i karanie winnych
naruszania prawa, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt
objętych ochroną (Dz. U Nr 220,
poz. 2237). Eliminacja
niezorganizowanego ruchu
turystycznego powinna nastąpić
przed rozpoczęciem sezonu
zimowego 2010/2011;

5.

Zmniejszenie
niepokojenia nietoperzy
w naziemnych obiektach
wolnostojących
(bunkrach) nie
połączonych z głównym
systemem podziemnym
C.O. MRU

4) ochrona zabezpieczeń
kratowych poprzez budowę
otwieranych szlabanów
wypełnionych betonem i żwirem
uniemożliwiających dojazd
samochodami do wejść do
głównego sytemu podziemnego
C.O. MRU, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej i projektu szlabanów,
(b) instalacja szlabanów,
(c) utrzymywanie i konserwacja
zainstalowanych szlabanów.
Budowę szlabanów należy
zakończyć przez rozpoczęciem
sezonu zimowego 2010/2011.

Bhf A 64 (główny wjazd do
systemu podziemnego),
PzW 724 (2 szt.) i PzW 783
(Ryc. 5-6, Załącznik nr 6)

sprawujący nadzór
nad obszarem /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin

1) zmniejszenie niepokojenia
nietoperzy w okresie hibernacji,
poprzez:
(a) wydanie zarządzenia dyrektora
RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
uchylającego dotychczasowe akty
powołujące rezerwat przyrody
„Nietoperek” i ustanawiającego
go w rozszerzonych granicach,
obejmujących wszystkie obiekty
C.O. MRU wraz z działkami
fortecznymi,
(b) ustanowienie planu ochrony
rezerwatu przyrody „Nietoperek”
w nowych granicach,
zakazującego: wstępu do
wszystkich obiektów
wolnostojących w okresie od 1 IX
do 15 IV, biwakowania w

wszystkie obiekty
wolnostojące na obszarze
Natura 2000 (Ryc. 3.1-3.3,
Załącznik nr 6)

sprawujący nadzór
nad obszarem
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odległości 150 m od obiektów
wolnostojących w okresie całego
roku i przebywania w tych
obiektach po zachodzie słońca
oraz jego upowszechnienie w
środkach masowego przekazu, w
Internecie i za pomocą plakatów;
2) eliminacja niepokojenia
nietoperzy poprzez instalację
wypełnionych żwirem i betonem
krat zamykających wejścia do
wytypowanych obiektów
wolnostojących, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej i projektu krat,
(b) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
nietoperzy,
(c) instalacja krat,
(d) utrzymywanie i konserwacja
zainstalowanych krat,
(e) prowadzenie przez
pracowników Lasów
Państwowych monitoringu
zabezpieczeń kratowych,
(f) prowadzenie przez Policję
okresowych kontroli nielegalnego
ruchu turystycznego i karanie
winnych naruszania prawa,
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 28
września 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną (Dz. U.
Nr 220, poz. 2237). Eliminacja
nielegalnego ruchu turystycznego
powinna nastąpić przed
rozpoczęciem sezonu zimowego
2010/2011;
3) ochrona zabezpieczeń
kratowych poprzez budowę
otwieranych szlabanów
wypełnionych betonem i żwirem
uniemożliwiających dojazd
samochodami do wejść do
obiektów wolnostojących, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
technicznej i projektu szlabanów,
(b) instalacja szlabanów,
(c) utrzymywanie i konserwacja
zainstalowanych szlabanów.
Budowę szlabanów należy
zakończyć przez rozpoczęciem
sezonu zimowego 2010/2011.
6.

Poprawa jakości
zimowych siedlisk
nietoperzy

1) utrzymanie wysokiej
wilgotności powietrza w
miejscach zimowania nietoperzy,
poprzez ustanowienie planu
ochrony rezerwatu przyrody

obiekty wolnostojące o
numerach: (a) PzW 741, (b)
PzW 743, (c) PzW 754-757
(d) wylot na powierzchnię
korytarza odwadniającego
Pętlę Boryszyńską oraz (e)
dwuotworowy schron
przeciwlotniczy w Wysokiej
na brzegu jeziora Paklicko
Małe (Ryc. 4-6, Załącznik
nr 6)

sprawujący nadzór
nad obszarem /
jednostki naukowe /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin

PzW 754-757, PzW 741,
PzW 743 (Ryc. 4, Załącznik
nr 6)

sprawujący nadzór
nad obszarem /
Nadleśnictwo
Międzyrzecz

cały system podziemny C.O.
MRU i obiekty wolnostojące

sprawujący nadzór
nad obszarem
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„Nietoperek”, nie
dopuszczającego do osuszania i
uszczelniania, w celu
zahamowania dostawania się
wody z powierzchni, wszystkich
obiektów naziemnych
połączonych z głównym
systemem podziemnym C.O.
MRU oraz obiektów
wolnostojących (bunkrów), a
także nie dopuszczającego do
malowania ścian podziemi na
trasach turystycznych
2) odtworzenie do 15 X 2011 r.
mikrosiedlisk nietoperzy szczelin i pustych przestrzeni w
cegłach, poprzez usunięcie z nich
cementu i innych materiałów
uszczelniających
7.

Monitoring liczebności i
składu gatunkowego
zgrupowań nietoperzy
oraz warunków
mikroklimatycznych na
podziemnych trasach
turystycznych

1) ocena liczebności i składu
gatunkowego nietoperzy na
podziemnych trasach
turystycznych, prowadzona jako
comiesięczne kontrole wg.
schematu przedstawionego w
załącznikach nr 9 i10.

2) ocena zmian temperatury i
względnej wilgotności powietrza,
prowadzona z wykorzystaniem
automatycznych czujników,
równolegle do monitoringu
opisanego w pkt. 1).

cały system podziemny C.O.
MRU

GM / GL – pod
nadzorem
sprawującego nadzór
nad obszarem

podziemne trasy turystyczne
w Pniewie (Gmina
Międzyrzecz) i Boryszynie
(Gmina Lubrza) oraz
powierzchnie porównawcze
– kontrolne. Schemat
podziału na odcinki
monitoringu znajduje się w
załączniku nr 10

jednostki naukowe /
sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL – udostępnianie
wejść na podziemne
trasy turystyczne

podziemne trasy turystyczne
w Pniewie (Gmina
Międzyrzecz) i Boryszynie
(Gmina Lubrza) oraz
powierzchnie porównawcze
- kontrolne

jednostki naukowe /
sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL – udostępnianie
wejść na podziemne
trasy turystyczne

cały system podziemny C.O.
MRU, w tym szczególnie
komora nr 9 (Pętla
Boryszyńska, Gmina
Lubrza) – największe
skupienie nocków dużych w
południowej części C.O.
MRU

jednostki naukowe /
sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL – udostępnianie
wejść na podziemne
trasy turystyczne

Monitoring należy rozpocząć w
sezonie zimowy 2009/2010 i
prowadzić przez 3 kolejne lata,
potem co 5 lat.
8.

Monitoring warunków
mikroklimatycznych i
poziomu wody w
głównym systemie
podziemnym C.O. MRU

1) ocena temperatury i względnej
wilgotności powietrza,
prowadzona z wykorzystaniem 50
sztuk automatycznych czujników
rozmieszczenie w całym systemie
podziemnym;
2) ocena prędkości przepływu
powietrza i poziomu wody,
poprzez comiesięczne kontrole;
Monitoring należy rozpocząć w
sezonie zimowy 2009/2010 i
prowadzić przez 3 kolejne lata,
potem co 5 lat.
W razie stwierdzenia w komorze
nr 9 (Pętla Boryszyńska, Gmina
Lubrza) spadku względnej
wilgotności do średniej wartości
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poniżej 90% konieczne jest
zainstalowanie basenu
(minimalne wymiary 3 x 2 x 0,2
m; długość, szerokość, wysokość)
i wypełnienie go wodą w okresie
od 1 IX do 15 IV w celu
utrzymania wysokiej wilgotności
powietrza.
9.

Monitoring liczebności i
składu gatunkowego
zgrupowań nietoperzy

1) ocena liczebności i składu
gatunkowego nietoperzy w całym
systemie podziemi, prowadzona
jako coroczne – w połowie
stycznia, kontrole wg. schematu
przedstawionego w załącznikach
nr 9 i10

cały system podziemny C.O.
MRU,

jednostki naukowe /
sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL – udostępnianie
wejść na podziemne
trasy turystyczne

Ochrona nietoperzy w siedliskach naziemnych i na żerowiskach oraz utrzymanie ich właściwego stanu
10.

Odtwarzanie korytarzy
migracyjnych nietoperzy
i ich ochrona

1) Odtwarzanie korytarzy
migracyjnych, w tym:
(a) wykonanie dokumentacji
botanicznej istniejących
zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż
dróg publicznych i gruntowych,
(b) wykonanie projektu
utrzymania i odtwarzania
korytarzy migracyjnych,
(c) konsultacja projektu ze
specjalistą w zakresie ochrony
nietoperzy,
(d) utrzymanie i niezwłoczne
rozpoczęcie odtwarzania
korytarzy migracyjnych
nietoperzy według schematu
przedstawionego na Ryc. 7-9
(Załącznik nr 6).

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL / jednostki
naukowe /
organizacje
pozarządowe /
właściciele i
zarządcy gruntów

W pierwszej kolejności:
odtworzenie pasów zieleni i
uzupełnienie występujących w
nich luk od:
- obiektu PzW 717 w kierunku
zachodnim do najbliższego pasa
zieleni oraz wzdłuż drogi
biegnącej od PzW 717 do PzW
716 (Ryc. 10, załącznik nr 6),
- obiektu PzW 720 w kierunku
południowo-wschodnim do
„zębów smoka” oraz w kierunku
zachodnim do drogi gruntowej
Pniewo – Kęszyca,
- obiektu PzW 721 w kierunku
zachodnim wzdłuż dawnej drogi
do drogi gruntowej Pniewo –
Kęszyca oraz do „zębów smoka”
w kierunku południowowschodnim,
- obiektu PzW 722 w kierunku
północno-wschodnim do
najbliższego pasa zieleni (Ryc.
11, załącznik nr 6),
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- od obiektu PzW 730 w kierunku
północno-zachodnim i
południowo-wschodnim do
najbliższych pasów zieleni (Ryc.
12, załącznik nr 6);
2) ochrona korytarzy
migracyjnych nietoperzy, w tym
niedopuszczenie do budowy
elektrowni wiatrowych.

11.

Ochrona miejsc rozrodu
nietoperzy w siedliskach
naziemnych

1) ochrona miejsc rozrodu
nietoperzy w budynkach, w tym:
(a) wydawanie pozwoleń dla
remontów (przebudowa i/lub
zmiana sposobu użytkowania)
wymagających opracowania
projektu i uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę na całym
obszarze Natura 2000 pod
warunkiem ich poprzedzenia
kontrolą obecności nietoperzy
wykonaną przez specjalistów. W
przypadku stwierdzenia
występowania tych ssaków
konieczne jest stosowanie
minimalizacji skutków
oddziaływania inwestycji
zgodnych z dobrymi praktykami i
najnowszą wiedzą
specjalistyczną,
(b) współfinansowanie remontów
strychów kościołów i budynków
mieszkalnych będących
schronieniami nietoperzy
(dotyczy w szczególności zakupu
nietoksycznych środków
konserwacji drewna) ze środków
Programu Rolnośrodowiskowego,
budżetu RDOŚ w Gorzowie
Wlkp. i budżetu GDOŚ
przeznaczonych na ochronę tych
ssaków na obszarach Natura 2000
2) ochrona miejsc rozrodu
nietoperzy zasiedlających dziuple
drzew, w tym pozostawianie
martwych i obumierających
drzew. W przypadku usuwania
drzew będących schronieniami
nietoperzy i stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzi, w szczególności w
miejscowościach i przy drogach,
konieczne jest stosowanie
minimalizacji przyrodniczych
zgodnych z dobrymi praktykami i
najnowszą wiedzą specjalistyczną

cały obszar Natura 2000
oraz w odległości do 20 km
od jego granic, do czasu
wyznaczenia korytarzy
migracyjnych nietoperzy, a
po ich wyznaczeniu w
granicach tych korytarzy

sprawujący nadzór
nad obszarem / GM /
GL / jednostki
naukowe

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
urzędy gmin /
właściciele i
zarządcy budynków
/ jednostki naukowe

sprawujący nadzór
nad obszarem /
właściciele i
zarządcy budynków

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin / urzędy
gmin / właściciele i
zarządcy
nieruchomości /
jednostki naukowe
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12.

Ochrona integralności
systemu podziemnego
C.O MRU, usprawnienie
procesów
inwestycyjnych i
zachowanie integralności
obszaru Natura 2000
oraz ogólnej spójności
sieci obszarów Natura
2000

1) ochrona integralności systemu
podziemnego C.O MRU, w tym:

cały obszar Natura 2000

(a) rewizja do końca 2010 r.
istniejących studiów
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
(SUiKZP) oraz miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) gmin
Międzyrzecz i Lubrza w celu
wprowadzenia zapisu
dotyczącego pozostawienie
działek znajdujących się
bezpośrednio nad systemem
podziemnym (Ryc. 1-3, Załącznik
nr 6) w użytkowaniu rolniczym i
leśnym oraz objęcie ich zakazem
zabudowy,
(b) w decyzjach o warunkach
zabudowy należy uwzględnić
konieczność pozostawienia
działek znajdujących się
bezpośrednio nad systemem
podziemnym w użytkowaniu
rolniczym i leśnym bez
możliwości zabudowy;
2) przyjęcie dla nowych MPZP i
dla decyzji o warunkach
zabudowy minimalnych
odległości inwestycji
budowlanych od wlotów do
podziemi C.O. MRU (Ryc. 1-3,
Załącznik nr 6) oraz od
wolnostojących obiektów
naziemnych nie połączonych z
głównym systemem podziemnym
C.O. MRU (bunkrów)
zasiedlonych przez nietoperze
(Ryc. 3.1-3.3, Załącznik nr 10):
- dla obiektów służących
realizacji celów ochrony obszaru
Natura 2000 (np. centra
edukacyjne i stacje badawcze)
oraz obiektów stanowiących
uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych,
bezpośrednio związanych z
produkcją rolną, za wyjątkiem
obiektów fermowych i
agroturystycznych – 200 m,
- dla pozostałych inwestycji
budowlanych – 500 m,
(b) niedopuszczenie do
przeznaczenia użytków zielonych
na cele zalesień oraz zabudowy
niezwiązanej z ochroną przyrody,
ochroną przeciwpożarową oraz
realizacją niezbędnej

sprawujący nadzór
nad obszarem /
urzędy gmin

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
urzędy gmin

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
urzędy gmin
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infrastruktury technicznej poprzez
wprowadzenie ustalenia do
opracowań planistycznych i
decyzji administracyjnych;
3) zachowanie integralności
obszaru Natura 2000 oraz ogólnej
spójności sieci obszarów Natura
2000, w tym:
(a) przeprowadzenie
specjalistycznych badań nad
sezonowymi i dobowymi
migracjami nietoperzy na odcinku
drogi ekspresowej S3 na styku
obszaru Natura 2000 PLH 080003
„Nietoperek” i obszaru Natura
2000 PLH 080001 „Dolina
Leniwej Obry” w celu
wyznaczenia lokalizacji i budowy
przejść dla zwierząt, w
szczególności dla nietoperzy,
zgodnych ze standardami i
najnowszą wiedzą
specjalistyczną,
(b) przeprowadzenie
specjalistycznych badań nad
sezonowymi i dobowymi
migracjami nietoperzy na drodze
wojewódzkiej nr 137 i na odcinku
autostrady A2 w celu
wyznaczenia lokalizacji i budowy
przejść dla zwierząt, w
szczególności dla nietoperzy,
zgodnych ze standardami i
najnowszą wiedzą
specjalistyczną.
13.

Zachowanie i poprawa
jakości żerowisk
nietoperzy

1) zachowanie i poprawa jakości
żerowisk nietoperzy żerujących
nad zbiornikami wodnymi, w tym
zahamowanie postępu
zanieczyszczenia wód,
eutrofizacji, odwadniania,
wysychania i zarastania
zbiorników wodnych poprzez:
(a) zachowanie głównych
wskaźników trofii typowych dla
poszczególnych typów
zbiorników wodnych i nie
dopuszczenie do przeżyźniania
jezior,
(b) uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej, w tym
realizacja zbiorczych systemów
odprowadzania ścieków, oraz
kontrolę gospodarki ściekami i
dokumentacji pozbywania się
ścieków,
(c) monitoring efektywności
działalności oczyszczalni ścieków
stanowiących punkty zrzutu

droga ekspresowa S3 (w km
1,5 – 2,00) oraz dalszy
odcinek tej drogi biegnący
wschodnią granicą obszaru
Natura 2000 (km 4 – 10)

odcinek drogi wojewódzkiej
nr 137 przecinający
północną część obszaru
Natura 2000 między
miejscowościami
Międzyrzecz – Pieski oraz
odcinek autostrady A2 w
gminie Lubrza

cały obszar Natura 2000

specjaliści w
zakresie ochrony
nietoperzy /
sprawujący nadzór
nad obszarem/
GDDKiA

specjaliści w
zakresie ochrony
nietoperzy /
sprawujący nadzór
nad obszarem /
GDDKiA

sprawujący nadzór
nad obszarem /
WIOŚ / Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego (ODR) /
urzędy gmin /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin /
właściciele i
zarządcy gruntów
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ścieków do wód przepływających
przez obszar Natura 2000,
(d) racjonalizację stosowania
nawozów w działalności rolniczej
poprzez edukację i kontrole,
(e) monitoring poziomu i jakości
wód gruntowych i
powierzchniowych na obszarze
Natura 2000,
(f)- okresowe (co 2-3 lata)
usuwanie rzęsy wodnej z
powierzchni zbiorników wodnych
oraz utrzymanie na obecnym
poziomie powierzchni
trzcinowisk poprzez ich
wykaszanie po zakończeniu
lęgów ptaków (co 2-3 lata);

14.

Przeciwdziałanie
fragmentacji krajobrazu i

(2) zachowanie i poprawa jakości
żerowisk nietoperzy w siedliskach
lądowych, w tym:
(a) maksymalne zmniejszenie
stosowania pestycydów w
gospodarce leśnej (dotyczy w
szczególności zwalczania
chrabąszczy majowych
(Melolontha melolontha) i
ograniczenie ich stosowania w
rolnictwie poprzez edukację i
kontrole. Stosowanie rekompensat
za zmniejszenie zużycia
pestycydów (dotyczy w
szczególności zwalczania
chrabąszczy majowych
(Melolontha melolontha) i
nawozów sztucznych przy użyciu
środków z Programu
Rolnośrodowiskowego,
(b) utrzymanie obecnych
powierzchni lasów, w tym w
szczególności grądu
środkowoeuropejskiego i
subkontynentalnego i stopniowe
zwiększanie powierzchni tego
siedliska poprzez stosowanie na
siedliskach Lśw oraz LMśw
nasadzeń o strukturze typowej dla
lasów grądowych (Db 40-60%,
Lp 20-30%, Gr 20-30%, dom. Js,
Kl, Wz i inne),
(c) przebudowa monokultur
sosnowych w kierunku lasów
mieszanych (Brz-So-Db) z
domieszką innych gatunków
liściastych, a tam gdzie to
możliwe, odbudowanie lasów
liściastych - grądów (Gr-Lp-Db)
oraz łęgów (Ol-Js).

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
WIOŚ / Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego (ODR) /
urzędy gmin /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin /
właściciele i
zarządcy gruntów
/właściciele lasów

1) przeciwdziałanie fragmentacji
krajobrazu, w tym:

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
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ochrona szlaków
migracji nocków dużych
(Myotis myotis)

urzędy gmin /
zarządcy dróg /
specjaliści w
zakresie ochrony
nietoperzy

(a) utrzymanie istniejącego stanu
obszarów zagospodarowania
przestrzeni wg obecnego stanu
użytkowania jako grunty rolne,
tereny leśne i tereny zabudowy,
(b) obligatoryjne poprzedzenie
oceną oddziaływania na
przedmiot ochrony wykonaną
przez specjalistów w zakresie
ochrony nietoperzy:
- rozbudowy istniejącej
infrastruktury komunikacyjnej,
- oświetlenia dróg,
- przedsięwzięć budowlanych
mogących potencjalnie
oddziaływać na przedmiot
ochrony,
- wycinania roślinności i
pielęgnacji zieleni na działkach
fortecznych;
2) ochrona szlaków migracji
nocków dużych (Myotis myotis) zachowanie istniejących
obszarów leśnych między
obszarem Natura 2000 PLH
080003 „Nietoperek” i obszarem
Natura 2000 PLH 080008
„Buczyny ŁagowskoSulęcińskie”, będących szlakami
migracji nocków dużych między
kolonią rozrodczą a żerowiskami.

teren między obszarem
Natura 2000 PLH 080003
„Nietoperek” i obszarem
Natura 2000 PLH 080008
„Buczyny ŁagowskoSulęcińskie”

sprawujący nadzór
nad obszarem /
nadleśnictwa
Międzyrzecz,
Świebodzin i Sulęcin
/ urzędy gmin

Ochrona innych gatunków oraz siedlisk ich występowania
15.

Ochrona bezkręgowców

1) zachowanie miejsc
rozmnażania postojaka
wiesiołkowca (Proserpinus
proserpina) poprzez ochronę
populacji roślin żywicielskich –
Oenothera spp. oraz Epilobium
spp. poprzez odstąpienie od
wykaszania skarp i poboczy dróg
przed 1 września.

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin / urzędy
gmin / zarządcy
dróg

16.

Ochrona płazów

1) zachowanie godowisk kumaka
nizinnego (Bombina bombina)
poprzez:
(a) utrzymanie dotychczasowej
powierzchni stawów rybnych
między miejscowościami Kęszyca
i Kęszyca Kolonia,
(b) umożliwienie okresowego
zalewania dolin niewielkich
cieków wodami wezbraniowymi,
(c) utrzymanie oczek śródleśnych
oraz śródpolnych.

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
właściciele i
zarządcy wód /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin / urzędy
gmin

17.

Ochrona bobra (Castor
fiber) i wydry (Lutra
lutra)

1) Ochrona bobra, poprzez
zachowanie 10 stanowisk
rodzinnych bobrów i utrzymanie
liczebności populacji tego
gatunku na poziomie 40-50

cały obszar Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
nadleśnictwa
Międzyrzecz i
Świebodzin / urzędy
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osobników;

gmin / właściciele i
zarządcy gruntów i
wód

2) Ochrona wydry, poprzez
zachowanie 4 stanowisk wydry i
utrzymanie liczebności populacji
tego gatunku na poziomie 5-8
osobników.
Utrzymanie właściwego stanu siedlisk 3150 i 91E0
18.

Likwidacja wysypiska
śmieci

1) likwidacja wysypiska odpadów
nad jeziorem Paklicko Małe
poprzez wybranie i wywiezienie
wszystkich znajdujących się w
nim odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem składowanych tu
nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin. Rekultywacja
terenu.

wschodni brzeg jeziora
Paklicko Małe, 200 m na
południowy-wschód od wsi
Wysoka

GM

19.

Utworzenie stref
buforowych

1) rozbudowa strefy siedlisk
hydrogenicznych do 50 metrów
od południowego brzegu jeziora
Paklicko Małe poprzez
umożliwienie spontanicznego ich
rozwoju, dla utworzenia strefy
buforowej ograniczającej spływ
biogenów i środków ochrony
roślin z pól uprawnych;

cały obszar Natura 2000

właściciele lub
zarządcy gruntów

(2) wprowadzenie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego zakazu
możliwości zabudowy strefy
przybrzeżnej jezior -do 100 m od
granicy geodezyjnej jezior.

urzędy gmin

20.

Odtworzenie właściwego
stanu ichtiofauny

1) odłowienie gatunków
introdukowanych, w tym amura i
tołpygi oraz całkowite usunięcie
ich z ekosystemów jeziornych do
roku 2012.

cały obszar Natura 2000,
szczególnie jeziora Paklicko
Małe

właściciele lub
zarządcy wód

21.

Utrzymanie systemu
wymiany wód pomiędzy
jeziorami

1) regularne odmulanie
zarastających kanałów pomiędzy
jeziorami Paklicko Małe i
Krzewie, umożliwiające wymianę
wód.

Kanał pomiędzy jeziorami
Paklicko Małe i Krzewie

RZGW

22.

Promocja wariantów
rolnośrodowiskowych
ukierunkowanych na
ochronę trwałych
użytków zielonych w
ramach kolejnych edycji
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

1) wydawanie materiałów
promocyjnych dla rolników, w
tym broszury, foldery, plakaty,
informowanie podczas spotkań,
konferencji oraz z
wykorzystaniem Internetu;

cały obszar Natura 2000

Ośrodki Doradztwa
Rolniczego (ODR) /
Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR)

Promowanie wśród

1) wydawanie materiałów

23.

2) bieżące informowanie
ośrodków doradztwa rolniczego o
występowaniu chronionych
gatunków ptaków i ich siedlisk,
które mogą uzyskać wsparcie
finansowe w ramach Programu
Rolnośrodowiskowego.

sprawujący nadzór
nad obszarem

cały obszar Natura 2000

ODR / ARiMR /
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rolników zasad dobrej
praktyki rolnej, w tym
edukacja w zakresie
zagrożeń i negatywnych
skutków wypalania
turzycowisk i
trzcinowisk

promocyjnych dla rolników, w
tym broszury, foldery, plakaty,
informowanie podczas spotkań,
konferencji oraz z
wykorzystaniem Internetu.

sprawujący nadzór
nad obszarem

24.

Utrzymanie areału łąk
świeżych i wilgotnych

1) podjęcie regularnego koszenia
łąk świeżych - dwa razy w roku,
oraz wilgotnych - raz w roku po 1
lipca, z usuwaniem pokosu poza
obręb łąk.

cały obszar Natura 2000

właściciele lub
zarządcy gruntów /
sprawujący nadzór
nad obszarem

25.

Ukierunkowanie
gospodarki leśnej na
zachowanie lasów
łęgowych

1) utrzymanie obecnej
powierzchni lasów łęgowych;

cały obszar Natura 2000

nadleśnictwa i
właściciele lasów
niepaństwowych /
sprawujący nadzór
nad obszarem

Cały obszar Natura 2000 poza zasięgiem
występowania trwałych
użytków zielonych.

urzędy gmin /
właściciele i
dzierżawcy gruntów
/ sprawujący nadzór
nad obszarem

2) realizacja działań retencyjnych
polegających na piętrzeniu wody
na ciekach związanych z tym
typem lasu;
3) zwiększenie udziału
ilościowego martwego drewna
poprzez powstrzymanie się od
cięć i pozyskiwania wykrotów
i złomów;
4) stopniowe usuwanie poprzez
wycinkę oraz stosowanie
mazaków herbicydowych
stanowisk introdukowanych
gatunków krzewów
stwierdzonych w odległości do 50
metrów od płatów siedlisk.

26.

Dopuszczenie
wprowadzania zalesień i
zadrzewień

1) uwzględnienie następujących
warunków przy wprowadzaniu
zalesień, w tym:
(a) zakaz wprowadzania obcych
siedliskowo i geograficznie
gatunków drzew,
(b) zalesienia drzewami
liściastymi rodzimego
pochodzenia: olsza czarna, dąb
szypułkowy, dąb bezszypułkowy,
lipa drobnolistna, wiązy szypułkowy, górski i polny, klon
zwyczajny, wierzby – krucha i
biała, topole – czarna i biała,
jesion wyniosły.

Popularyzowanie wiedzy o warunkach zachowania we właściwym stanie ochrony chronionych siedlisk przyrodniczych
oraz chronionych gatunków i siedlisk ich występowania
27.

Udostępnienie informacji
o warunkach zachowania
we właściwym stanie
ochrony chronionych
siedlisk przyrodniczych
oraz chronionych
gatunków i siedlisk ich
występowania

1) wykorzystanie Internetu,
przekazanie pisemnej informacji,
poinformowanie podczas spotkań;
2) intensyfikacja działań w
zakresie edukacji ekologicznej
poprzez:
(a) budowę centrów edukacyjnych
i stacji badawczych służących

na terenie gmin
wchodzących w granice
obszaru Natura 2000

sprawujący nadzór
nad obszarem /
urzędy gmin /
jednostki naukowe /
organizacje
pozarządowe
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28.

instytucjom i osobom,
których działalność może
oddziaływać na ich stan

realizacji celów ochrony obszaru
Natura 2000,
(b) wprowadzenie w nich systemu
obserwacji nietoperzy za pomocą
kamer i systemów oświetlania nie
powodujących płoszenia, w celu
zupełnego wyeliminowania
zwiedzania podziemnych siedlisk
tych ssaków w okresie zimowania
i rozrodu.

Podniesienie poziomu
wiedzy rolników na
temat potrzeb ochrony
siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków i siedlisk
będących przedmiotem
ochrony na obszarze
Natura 2000

1) organizacja szkoleń dla
doradców rolnośrodowiskowych
w zakresie optymalnych
warunków prowadzenia
gospodarki rolnej z punktu
widzenia potrzeb ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków i
siedlisk będących przedmiotem
ochrony na obszarze Natura 2000.

na terenie gmin
wchodzących w granice
obszaru Natura 2000

ODR / sprawujący
nadzór nad obszarem
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Załącznik nr 6
LOKALIZACJA ZADAŃ OCHRONNYCH
Ryc. 1. Przebieg podziemnego systemu Centralnego Odcinka Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty (C.O. MRU) (część północna).
Działki znajdujące się bezpośrednio nad systemem podziemnym mają być pozostawione w użytkowaniu rolniczym i leśnym oraz objęte zakazem zabudowy.
Minimalne odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez nietoperze mają wynosić: (1) dla
obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000 (np. centra edukacyjne i stacje badawcze) oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m, (2) dla pozostałych
inwestycji budowlanych – 500 m (załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Legenda:
Żółte kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne (PzW);
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 2. Przebieg podziemnego systemu C.O. MRU (część środkowa).
Działki znajdujące się bezpośrednio nad systemem podziemnym mają być pozostawione w użytkowaniu rolniczym i leśnym oraz objęte zakazem zabudowy.
Minimalne odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez nietoperze mają wynosić: (1) dla
obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000 (np. centra edukacyjne i stacje badawcze) oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m, (2) dla pozostałych
inwestycji budowlanych – 500 m (Załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Legenda:
Żółte kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne (PzW) i dworce (Bhf)
Czerwone kwadraty – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 3. Przebieg podziemnego systemu C.O. MRU (część południowa).
Działki znajdujące się bezpośrednio nad systemem podziemnym mają być pozostawione w użytkowaniu rolniczym i leśnym oraz objęte zakazem zabudowy.
Minimalne odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez nietoperze mają wynosić: (1) dla
obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000 (np. centra edukacyjne i stacje badawcze) oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m, (2) dla pozostałych
inwestycji budowlanych – 500 m (Załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Legenda:
Żółte kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne (PzW)
Czerwone kwadraty – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 4. Zadania ochronne w obiektach naziemnych C.O. MRU (część północna).
Minimalne odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez nietoperze mają wynosić: (1) dla
obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000 (np. centra edukacyjne i stacje badawcze) oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m, (2) dla pozostałych
inwestycji budowlanych – 500 m (załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne (PzW)
Czerwone kwadraty – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 5. Zadania ochronne w obiektach naziemnych C.O. MRU (część środkowa).
Minimalne odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez nietoperze mają wynosić: (1) dla
obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000 (np. centra edukacyjne i stacje badawcze) oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m, (2) dla pozostałych
inwestycji budowlanych – 500 m (załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne (PzW)
Czerwone kwadraty – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 6. Zadania ochronne w obiektach naziemnych C.O. MRU (część południowa).
Minimalne odległości nowych inwestycji budowlanych od wlotów do podziemi oraz wolnostojących obiektów zasiedlonych przez nietoperze mają wynosić: (1) dla
obiektów służących realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000 (np. centra edukacyjne i stacje badawcze) oraz obiektów stanowiących uzupełnienie zabudowy
istniejących gospodarstw rolnych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów fermowych i agroturystycznych – 200 m, (2) dla pozostałych
inwestycji budowlanych – 500 m (załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne (PzW)
Czerwone kwadraty – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 7. Korytarze migracyjne nietoperzy wytypowane do zachowania, utrzymania i odtwarzania (część północna)
(załącznik nr 3 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne
Żółte kółka – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 8. Korytarze migracyjne nietoperzy wytypowane do zachowania, utrzymania i odtwarzania (część środkowa)
(załącznik nr 3 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne
Żółte kółka – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 9. Korytarze migracyjne nietoperzy wytypowane do zachowania, utrzymania i odtwarzania (część południowa)
(złącznik nr 3 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne
Żółte kółka – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym C.O. MRU zasiedlone przez nietoperze
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 10. Korytarze migracyjne nietoperzy (nr: 19-23) wytypowane do odtworzenia w pierwszej kolejności (obiekty PzW 717, PzW 716, PzW
716a) (załącznik nr 3 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 11. Korytarze migracyjne nietoperzy (nr: 14 i 46-50) wytypowane do odtworzenia w pierwszej kolejności (obiekty PzW 720, PzW 721 i
PzW 722) (załącznik nr 3 do rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 12. Korytarze migracyjne nietoperzy (nr: 9-11) wytypowane do odtworzenia w pierwszej kolejności (obiekt PzW 730) (załącznik nr 3 do
rozporządzenia)

Legenda:
Czerwone kółka – wloty nietoperzy do systemu podziemnego C.O. MRU przez obiekty naziemne
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 13. Miejsca rozmnażania postojaka wiesiołkowca (Proserpinus proserpina) wskazane do
ochrony poprzez odstąpienie od wykaszania skarp i poboczy dróg przed 1 września
.
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Ryc. 14. Miejsca występowania kumaka nizinnego (Bombina bombina) wskazane do ochrony
poprzez odstąpienie od zmian siedliska.
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Ryc. 15. Miejsca występowania bobra (Castor fiber) i wydry (Lutra Lutra) wskazane do
ochrony poprzez odstąpienie od zmian siedliska.
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Załącznik nr 7
WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
ORAZ GATUNKÓW I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY
1. Referencyjna wielkość populacji chronionych gatunków z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000

Nazwa łacińska

Właściwa minimalna
wielkość populacji
zimującej w podziemiach
MRU

Myotis myotis

22 000 osobników

Barbastella barbastellus

900 osobników

3) nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

20 osobników

4) nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

10 osobników

5) nocek rudy

Myotis daubentonii

7 000 osobników

6) nocek Natterera

Myotis nattereri

4 000 osobników

7) gacek brunatny

Plecotus auritus

500 osobników

8) nocek wąsatek

Myotis mystacinus

50 osobników

9) nocek Brandta

Myotis brandtii

50 osobników

Nazwa łacińska

Właściwa minimalna
wielkość populacji
występującej na obszarze
Natura 2000

10) bóbr europejski

Castor fiber

40 osobników

11) wydra

Lutra lutra

5 osobników

Bombina bombina

300 osobników

Nazwa polska
1) nocek duży
2) mopek

Nazwa polska

12) kumak nizinny
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2. Referencyjna wielkość chronionych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000:

Nazwa siedliska

Kod Natura 2000

Właściwa minimalna
wielkość siedliska

1) Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nymphaeion, Potamion

3150

80 ha

2) Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albae,
Populetum albae, alnenion glutinosoincanae), olsy źródliskowe

91E0

50 ha
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Załącznik nr 8
SPOSÓB MONITORINGU REALIZACJI ZADAŃ OCHRONNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW
L.p. Wskaźnik docelowy

Wskaźniki pośrednie
2016 r.

1.

Odtworzenie wlotów nietoperzy do głównego systemu
podziemnego C.O. MRU

2.

Umożliwienie naturalnych migracji nietoperzy wewnątrz
głównego systemu podziemnego C.O. MRU

3.

Ochrona nocka dużego (Myotis myotis) w okresie rozrodu, w
wiosennym i jesiennym okresie przejściowym oraz w
okresie rojenia

4.

Zmniejszenie niepokojenia nietoperzy w okresie hibernacji
w głównym systemie podziemnym C.O. MRU

5.

Monitoring liczebności i składu gatunkowego zgrupowań
nietoperzy oraz warunków mikroklimatycznych na
podziemnych trasach turystycznych

100%
wlotów
do
głównego
systemu
podziemn
ego C.O.
MRU
100%
(zastąpienie
kratami 2
metalowy
ch drzwi)
100%

100%

2022 r.

Źródło informacji

2028 r.

Częstotliwość
zbierania
informacji

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru

Na bieżąco

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru

Na bieżąco

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru, decyzje
administracyjne

Na bieżąco

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru, decyzje
administracyjne

Na bieżąco

-

Co roku przez
pierwsze 3 lata,
potem co 5 lat

obserwacje własne
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6.

Zmniejszenie niepokojenia nietoperzy w okresie hibernacji
w naziemnych obiektach wolnostojących

100%

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru, decyzje
administracyjne

Na bieżąco

7.

Ochrona zabezpieczeń kratowych wejść do głównego
systemu podziemnego C.O. MRU i obiektów
wolnostojących

100%

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna

Na bieżąco

8.

Poprawa warunków hibernacji nietoperzy

100%

Na bieżąco

9.

Monitoring warunków mikroklimatycznych i poziomu wody
w głównym systemie podziemnym C.O. MRU

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru, decyzje
administracyjne
- obserwacje własne

10.

Zachowanie, utrzymanie i odtwarzanie korytarzy
migracyjnych nietoperzy (łącznie 62 262,00 m)

11.

Ochrona miejsc rozrodu nietoperzy w siedliskach
naziemnych

12.

Usprawnienie procesów inwestycyjnych

13.

Zachowanie i poprawa jakości żerowisk nietoperzy

14.

Przeciwdziałanie fragmentacji krajobrazu

15.

50%
(31 131
m)

100%
(62 262
m)

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna,
- analiza ortofotomap
- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna i protokóły odbioru, decyzje
administracyjne, dokumentacja OOS
- obserwacje własne, decyzje
administracyjne, dokumentacja OOS

Co roku przez
pierwsze 3 lata,
potem co 5 lat
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco

- obserwacje własne, raporty WIOŚ,
sprawozdania ODR, dokumentacja
pozbywania się ścieków, dokumentacja
Nadleśnictw Międzyrzecz i Świebodzin
- obserwacje własne, decyzje
administracyjne, dokumentacja OOS

Na bieżąco

Ochrona bezkręgowców

-

obserwacje własne

Na bieżąco

16.

Ochrona płazów

-

obserwacje własne

Na bieżąco

17.

Ochrona bobra i wydry

-

obserwacje własne

Na bieżąco

Na bieżąco
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18.

Likwidacja wysypisk śmieci

19.

Utworzenie stref buforowych

20.

Odtworzenie właściwego stanu ichrtiofauny

21.

Utrzymanie systemu wymiany wód pomiędzy jeziorami

22.

24.

Promocja wariantów rolnośrodowiskowych
ukierunkowanych na ochronę trwałych użytków zielonych
oraz siedlisk ptaków w ramach kolejnych edycji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Promowanie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolnej, w
tym edukacja w zakresie zagrożeń i negatywnych skutków
wypalania turzycowisk i trzcinowisk
Utrzymanie areału łąk świeżych i wilgotnych

25.

23.

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna, dokumentacja Gminy
Międzyrzecz
- obserwacje własne, analiza
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
- obserwacje własne, dokumentacja
PZW

Na bieżąco

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna, dokumentacja Gmin
Międzyrzecz i Lubrza
- obserwacje własne, sprawozdania ze
spotkań, konferencji i szkoleń, materiały
promocyjne dla rolników, Internet

Na bieżąco

Na bieżąco
Na bieżąco

Na bieżąco

- obserwacje własne, sprawozdania ze
spotkań, konferencji i szkoleń, materiały
promocyjne dla rolników, Internet
- obserwacje własne, dokumentacja
ODR

Na bieżąco

Ograniczenie presji wędkarskiej na ekosystemy jeziorne

- obserwacje własne, sprawozdania
Straży Rybackiej

Na bieżąco

26.

Ukierunkowanie gospodarki leśnej na zachowanie lasów
łęgowych

Na bieżąco

27.

Dopuszczenie wprowadzania zalesień i zadrzewień

28.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym
realizacja zbiorczych systemów odprowadzania ścieków

- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna Nadleśnictw Międzyrzecz i
Lubrza
- obserwacje własne, dokumentacja
techniczna Nadleśnictw Międzyrzecz i
Lubrza
- obserwacje własne, sprawozdania
samorządów gminnych

29.

Kontrola gospodarki ściekami i dokumentacji pozbywania
się ścieków

30.

Efektywność działalności oczyszczalni ścieków
stanowiących punkty zrzutu ścieków do cieków
przepływających przez teren ostoi.

- obserwacje własne, sprawozdania z
działalności kontrolnej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ)
- obserwacje własne, sprawozdania
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska (WIOŚ)

Na bieżąco

Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
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31.
32.

Utrzymywanie i odtworzenie wzdłuż wód pasów roślinności
trwałej, krzewiastej lub drzewiastej, stanowiących bufory
dla zanieczyszczeń biogeochemicznych.
Racjonalizacja stosowania nawozów w działalności rolniczej
poprzez edukację i kontrole

33.

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów i wylewisk ścieków

34.

Niedopuszczenie do przeznaczenia użytków zielonych na
cele zalesień oraz zabudowy niezwiązanej z ochroną
przyrody, ochroną przeciwpożarową oraz realizacją
niezbędnej infrastruktury technicznej.
Udostępnienie informacji o warunkach zachowania we
właściwym stanie ochrony chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz chronionych gatunków i siedlisk ich
występowania
Organizacja szkoleń dla doradców rolnośrodowiskowych

35.

36.

- obserwacje własne, dokumentacja
samorządów gmin, WZMiUW, RZGW

Na bieżąco

- obserwacje własne, sprawozdania z
działalności kontrolnej oddziałów ARiMR
i sprawozdania ODR
- obserwacje własne, sprawozdania z
działalności samorządów gmin

Na bieżąco
Na bieżąco

- obserwacje własne, opracowania
planistyczne i decyzje administracyjne

Na bieżąco

- obserwacje własne, sprawozdania ze
spotkań, konferencji i szkoleń, materiały
promocyjne dla rolników, Internet

Na bieżąco

- obserwacje własne, sprawozdania ze
spotkań, konferencji i szkoleń, materiały
promocyjne dla rolników, Internet

Na bieżąco

54

Załącznik nr 9
SPOSÓB MONITORINGU STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW I ICH SIEDLISK,
BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

Lp

Nazwa gatunku

Wskaźnik
monitoringu

Siedliska

Rodzaj
powierzchni

Częstość
kontroli

Liczba
kontroli

1

2

3

4

5

6

7

nocek duży
1
(Myotis myotis)

Liczba
osobników
dorosłych i
młodych –
sukces
rozrodczy

Kolonia rozrodcza w
obiekcie Pz. T. 2 (2580) Znane
stanowisko
(Pętla Boryszyńska,
Gmina Lubrza)

Co roku
przez
pierwsze 3
lata,
potem co
5 lat

2

Terminy kontroli
I

II

8

9

pierwsza
połowa
maja

Po 20
lipca

Przebieg kontroli
10
Kontrola I – liczenie nietoperzy
wylatujących z koloni i liczenie
osobników przelatujących
podziemnymi korytarzami na
żerowiska
Kontrola II - liczenie nietoperzy
wylatujących z koloni i liczenie
osobników przelatujących
podziemnymi korytarzami na
żerowiska
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nocek duży
(Myotis myotis)
mopek
(Barbastella
barbastellus)
nocek Bechsteina
(Myotis bechsteinii)
nocek łydkowłosy
(Myotis dasycneme)
2 nocek rudy
(Myotis daubentonii)

Liczba
zimujących
osobników

Podziemia C.O. MRU i
obiekty wolnostojące
nie połączone z
głównym systemem
podziemnym

Znane
stanowiska

Co roku

1

nocek Natterera
(Myotis nattereri)

Liczenie zimujących osobników
od wschodu do zachodu słońca
jednocześnie na 9 odcinkach C.O.
MRU z lokalizacją na mapach
stanowiących załącznik 9

Połowa
stycznia

gacek brunatny
(Plecotus auritus)
nocek wąsatek
(Myotis mystacinus)
nocek Brandta
(Myotis brandtii)
3

bóbr europejski
(Castor fiber)

Liczba
osobników

Zbiorniki wodne i wody
Znane
płynące na obszarze
stanowiska
Natura 2000

Co 5 lat

1

pierwsza
połowa
maja

-

Kontrola obecności na znanych
stanowiskach i w miejscach
potencjalnego występowania

4

wydra
(Lutra lutra)

Liczba
osobników

Zbiorniki wodne i wody
Znane
płynące na obszarze
stanowiska
Natura 2000

Co 5 lat

1

pierwsza
połowa
maja

-

Kontrola obecności na znanych
stanowiskach i w miejscach
potencjalnego występowania

kumak nizinny
5.
(Bombina bombina)

Liczba
osobników

Niewielkie
zadrzewienia wśród łąk, Znane
pól oraz na skraju
stanowiska
lasów.

Co 5 lat

1

druga
połowa
kwietnia

-

Kontrola obecności na znanych
stanowiskach i w miejscach
potencjalnego występowania

postojak wiesiołkowiec
6. (Proserpinus
proserpina)

Liczba
gąsienic

Skarpa zjazdu z drogi
nr 3 do Międzyrzecza

Co 5 lat

1

lipiec sierpień

-

Kontrola obecności na znanych
stanowiskach i w miejscach
potencjalnego występowania

Znane
stanowiska
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Załącznik nr 10
STAŁE POWIERZCHNIE MONITORINGU - LOKALIZACJA COMIESIĘCZNEGO
I COROCZNEGO MONITORINGU W PODZIEMIACH CENTRALNEGO
ODCINKA FRONTU UMOCNIONEGO ŁUKU ODRY I WARTY
Ryc. 1. Plan sytemu podziemnego Centralnego Odcinka Frontu Umocnionego Łuku Odry i
Warty (obszar Natura 2000 PLH080003 "Nietoperek")
Sekcja 1.

Pz.W. 739

Bhf.- dworzec
Pz.W. - obiekty naziemne
wejścia do systemu podziemnego
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Bhf. Otto
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Sekcja 2.

Bhf. Bertha
Pz.W. 733

Sekcja 3.

Pz.W. 724

Bhf. Nordpol
Pz.W. 730

Bhf. Cezar

Bhf. A 63
Pz.W. 727
Pz.W. 728

Sekcja 4.
Pz.W. 726
Bhf. Dora

Bhf. Martha

Pz.W. 722

Sekcja 5.

Sekcja 6.
Bhf. Emma
Pętla Nietoperska

Bhf. Ludwig

Bhf. A 64

"W"

Bhf. Friedrich

Sekcja 7.
A - Pz.W. 8
"O"

Pz.W. 720

Pz.W. 719

Pz.W 721
0

100m

Bhf. Gustaw

Sekcja 9.

Pz.W. 717

Bhf. Nord

Bhf. Heinrich

A3

1
2
3

Pz.W. 716

4
5

Bhf. Inga

A2

Sekcja 8.

Sekcja 9.

Pz.W. 783

6

7

11

Bhf. Konrad
Pz.W. 766

A1

Pz.W. 715

Bhf.Süd
Pz.W. 713

10
9

Pętla Boryszyńska

8

0

1km

Ryc. 2. Podział korytarzy Centralnego Odcinka Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty na
sekcje i odcinki objęte corocznym monitoringiem w połowie stycznia
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Sekcja 1.

Sekcja 2.
O.B 2550
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Sekcja 4.

Sekcja 3.
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Sekcja 6.

Sekcja 7.
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Sekcja 9.2.
9.2.10
9.2.11

9.2.12

9.2.9
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9.2.14

Bhf. Nord
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9.2.6

9.2.16
9.2.15
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A1
Bhf.Süd

K9
K 10

K8

9.2.4

9.2.3
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Ryc. 3. Lokalizacja miejsc monitoringu nietoperzy w wolnostojących obiektach
naziemnych (Pz. W. 712, Pz. W. 741, Pz. W. 743, Pz. W. 746, Pz. W. 748, Pz. W.
750, Pz. W. 754-757 oraz tunel, Pak U 755, Pz. W. 772, Pz. W. 773, Pz. W. 775,
korytarz Wysoka "Podkowa" (Ryc. 3.1 – 3.3)
Ryc. 3.1. Lokalizacja miejsc monitoringu nietoperzy w wolnostojących obiektach naziemnych (część
północna)

Ryc. 3.2. Lokalizacja miejsc monitoringu nietoperzy w wolnostojących obiektach naziemnych (część
środkowa)

62

Ryc. 3.3. Lokalizacja miejsc monitoringu nietoperzy w wolnostojących obiektach naziemnych (część
południowa)

Legenda:
Czerwone kwadraty – lokalizacja miejsc monitoringu nietoperzy w wolnostojących obiektach naziemnych
Czerwona linia - granica obszaru Natura 2000
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Ryc. 4. Podział na odcinki fragmentu podziemi Centralnego Odcinka Frontu
Umocnionego Łuku Odry i Warty objętego comiesięcznym monitoringiem
(gmina Międzyrzecz) (odcinki 7.1 – 7.4.1 i 7.8 – 7.11.1)
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Ryc. 5. Podział na odcinki fragmentu podziemi Centralnego Odcinka Frontu
Umocnionego Łuku Odry i Warty objętego comiesięcznym monitoringiem
(gmina Lubrza) (odcinki 8.1 – 8.3 i 9.2.10 – 9.2.12)
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