Program III spotkania
Zespołu Lokalnej Współpracy
dla obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009
w dniu 12 sierpnia 2016 r. godz 10:00
1000 - Rozpoczęcie spotkanie oraz powitanie gości
Prezentacja działań ochronnych dla poszczególnych gatunków zwierząt
i siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000.
1145 - Przerwa kawowa

1200 - Prezentacja wyników ustalania potrzeby sporządzenia planu ochrony
i wskazań do dokumentów planistycznych.
1230 - Prezentacja zestawienia potrzeb weryfikacji SDF i korekty granic obszaru.
1300 - Dyskusja.

1400 - Zakończenie spotkania.

Dariusz Łupicki

fot. M. Kowalcze-Łupicka

KOZIORÓG DĘBOSZ – Leśna Woda

ZAGROŻENIA

KOZIORÓG DĘBOSZ – Leśna Woda
ZAGROŻENIA
OPIS ZAGROŻENIA
ISTNIEJĄCE
POTENCJALNE
X - brak zagrożeń i
nacisków
G05.11 - śmierć lub Z uwagi na położenie stanowiska w sąsiedztwie drogi Leśna Woda –
uraz w wyniku kolizji
Dobrzyń, w przypadku intensyfikacji ruchu możliwe kolizje rojących się
owadów z pojazdami.
F05.06 - zbieranie w Zagrożenie potencjalne którym kozioróg dębosz zagrożony jest w całym
celach
areale występowania (nie tylko w Polsce)
kolekcjonerskich
J03.01 - zmniejszenie Chirurgia drzewna prowadzona ze względu na wymogi bezpieczeństwa,
lub utrata
usuwanie drzew przydrożnych.
określonych cech
Działania pielęgnacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
siedliska
ludzi, takie jak wycinanie gałęzi i konarów drzew lub też wycinanie
całych drzew grożących przewróceniem - może powodować likwidacje
stanowisk rozrodczych i miejsc żerowania larw.
Nieodnawianie drzewostanów dębem.
Kozioróg zasiedla kilkudziesięcioletnie dęby – bardzo ważne jest stałe
odnawianie drzewostanu dębowego który gatunek będzie
wykorzystywał dopiero za kilkadziesiąt lat.

ZAGROŻENIA

KOZIORÓG DĘBOSZ – przy drodze Leśna Woda – Dobrzyń

ZAGROŻENIA

KOZIORÓG DĘBOSZ – przy drodze Leśna Woda – Dobrzyń
ZAGROŻENIA
OPIS ZAGROŻENIA
ISTNIEJĄCE
POTENCJALNE
X - brak zagrożeń i
nacisków
G05.11 - śmierć lub Z uwagi na położenie stanowiska w sąsiedztwie drogi Leśna Woda
uraz w wyniku kolizji
– Dobrzyń, w przypadku intensyfikacji ruchu możliwe kolizje
rojących się owadów z pojazdami.
F05.06 - zbieranie w Zagrożenie potencjalne którym kozioróg dębosz zagrożony jest w
celach
całym areale występowania (nie tylko w Polsce)
kolekcjonerskich
J03.01 - zmniejszenie Chirurgia drzewna prowadzona ze względu na wymogi
lub utrata
bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych.
określonych cech
Działania pielęgnacyjne zmierzające do zapewnienia
siedliska
bezpieczeństwa ludzi, takie jak wycinanie gałęzi i konarów drzew
lub też wycinanie całych drzew grożących przewróceniem - może
powodować likwidacje stanowisk rozrodczych i miejsc żerowania
larw.
Zacienienie. Bujny rozwój przydrożnej roślinności może
powodować zacienianie drzew zasiedlonych i potencjalnie
stanowiących dogodne siedlisko dla rozwoju larw.
Nieodnawianie drzewostanów dębem.
Kozioróg zasiedla kilkudziesięcioletnie dęby – bardzo ważne jest
stałe odnawianie drzewostanu dębowego który gatunek będzie
wykorzystywał dopiero za kilkadziesiąt lat.

ZAGROŻENIA

JELONEK ROGACZ

ZAGROŻENIA

JELONEK ROGACZ
ZAGROŻENIA
ISTNIEJĄCE
POTENCJALNE
stanowisko: LUBSZA
J03.01 zmniejszenie
lub utrata
określonych
cech siedliska

F05.06 - zbieranie
w celach
kolekcjonerskich
stanowisko: LEŚNA WODA
X - brak
zagrożeń i
nacisków
G05.11 - śmierć
lub uraz w wyniku
kolizji

F05.06 - zbieranie
w celach
kolekcjonerskich

OPIS ZAGROŻENIA

Zacienienie, leżące pnie dębu zacieniane są bujnie rozwijającym się
podrostem – w tym także niecierpkiem pospolitym.
Usuwanie martwego drewna wielkoformatowego (dębów) mogącego
stanowić miejsce rozwoju larw – w rezerwacie znajdują się znaczne ilości
martwego drewna wielkoformatowego jednak udział dębu jest niewielki.
Zagrożenie potencjalne którym jelonek zagrożony jest w całym areale
występowania (nie tylko w Polsce)

Z uwagi na położenie stanowiska w sąsiedztwie drogi Leśna Woda –
Dobrzyń, w przypadku intensyfikacji ruchu możliwe kolizje rojących się
owadów z pojazdami.
Zagrożenie potencjalne którym jelonek zagrożony jest w całym areale
występowania (nie tylko w Polsce).

ZAGROŻENIA

PACHNICA DĘBOWA - Karolinów

ZAGROŻENIA

PACHNICA DĘBOWA - Karolinów
ZAGROŻENIA
OPIS ZAGROŻENIA
ISTNIEJĄCE
POTENCJALNE
X - brak zagrożeń i
nacisków
F05.06 - zbieranie w Zagrożenie potencjalne którym pachnica zagrożona jest w całym areale
celach
występowania (nie tylko w Polsce)
kolekcjonerskich
J03.01 - zmniejszenie Chirurgia drzewna prowadzona ze względu na wymogi bezpieczeństwa,
lub utrata
usuwanie wypróchniałych drzew przydrożnych.
określonych cech
Działania pielęgnacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
siedliska
ludzi, takie jak wycinanie wypróchniałych gałęzi i konarów drzew lub

też wycinanie całych drzew grożących przewróceniem - może
powodować likwidacje stanowisk rozrodczych i miejsc żerowania
larw.
Celowe lub przypadkowe podpalenia próchnowisk może powodować
likwidację całego stanowiska.
Zacienienie. Bujny rozwój przydrożnej roślinności może powodować
zacienianie drzew zasiedlonych i potencjalnie stanowiących dogodne
siedlisko dla rozwoju larw.
Nieodnawianie drzewostanów dębem.
Kozioróg zasiedla kilkudziesięcioletnie dęby – bardzo ważne jest stałe
odnawianie drzewostanu dębowego który gatunek będzie
wykorzystywał dopiero za kilkadziesiąt lat.

ZAGROŻENIA

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

PRZEDMIOT
OCHRONY

1088
kozioróg dębosz

1083
jelonek rogacz

1084
pachnica dębowa

STAN OCHRONY

CEL DZIAŁAŃ
OCHRONNYCH

PERSPEKTYWA
OSIĄGNIĘCIA
WŁAŚCIWEGO
STANU OCHRONY

U1

Zachowanie siedlisk
gatunku w stanie
niepogorszonym

Okres
obowiązywania
PZO

U1

Zachowanie siedlisk
gatunku w stanie
niepogorszonym

Okres
obowiązywania
PZO

U1

Zachowanie siedlisk
gatunku w stanie
niepogorszonym

Okres
obowiązywania
PZO

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
1088 KOZIORÓG DĘBOSZ
Kozioróg dębosz zasiedla wyłącznie żywe dęby – najczęściej szypułkowe, rzadziej
bezszypułkowe. Jest gatunkiem ciepłolubnym. Dogodne miejsce do rozwoju znajdują
w dębach dobrze nasłonecznionych, o grubej i spękanej korowinie i pierśnicy (najczęściej)
pow. 1m.
Stąd bardzo ważne jest:
• nieusuwanie senilnych dębów szypułkowych i bezszypułkowych,
• utrzymanie ciągłości siedlisk nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie – polegające na
ciągłym odnawianiu drzewostanu dębem szypułkowym – który będzie mógł być zasiedlony
dopiero za kilkadziesiąt lat, po uzyskaniu odpowiednich rozmiarów,
• niedopuszczenie do zarastania siedlisk kozioroga warstwą krzewów i podrostów
powodujących zacienianie pni, w których rozwijają się lub mogą rozwijać się larwy,

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
1083 JELONEK ROGACZ
Pomimo iż w areale występowania znane są przypadki rozwoju jelonków w ok. 20 gatunkach
drzew – w Polsce jego rozwój ograniczony jest wyłącznie do dębów szypułkowych i
bezszypułkowych. Stąd pozostawianie dla tego gatunku wielkoformatowego drewna innych
gatunków drzew mija się z celem. Z uwagi na ciepłolubność, chętnie zasiedla obrzeża
drzewostanów, luki i polany. Do swego rozwoju wymaga mikrośrodowiska zamierającego
drewna o umiarkowanej wilgotności, stąd warunkiem występowania jelonka rogacza jest
obecność martwych lub obumierających dębów oraz ich fragmentów: pniaków, nabiegów
korzeniowych i leżących konarów, w których rozwijają się larwy. Jelonek unika stanowisk o
wysokim poziomie wód gruntowych oraz środowisk okresowo zalewanych.

Stąd bardzo ważne jest:
• nieusuwanie senilnych dębów szypułkowych i bezszypułkowych lub powalonych pni tych
gatunków.
• utrzymanie ciągłości siedlisk nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie – polegające na
ciągłym odnawianiu drzewostanu dębem szypułkowym – który będzie mógł być zasiedlony
dopiero za kilkadziesiąt lat, po uzyskaniu odpowiednich rozmiarów,
• niedopuszczenie do zarastania siedlisk jelonka warstwą krzewów i podrostów
powodujących zacienianie martwego drewna, w których rozwijają się lub mogą rozwijać
się larwy,
CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
1084 PACHNICA DĘBOWA
Pachnica dębowa jest gatunkiem ciepłolubnym. Najczęściej zasiedla dobrze nasłonecznione,
żywe drzewa dziuplaste z próchnowiskami o pojemności co najmniej kilku litrów.
Wyjątkowo można ją spotkać w próchnowiskach drzew martwych (lecz ciągle stojących),
a akcydentalnie także leżących. Z reguły dziuple odpowiednie do zasiedlenia przez
pachnicę dębową tworzą się w pniach drzew o pierśnicy powyżej 1m. Imago pachnicy lata
słabo i niechętnie stąd jest to gatunek o bardzo niewielkich zdolnościach dyspersyjnych.
Wbrew nazwie zasiedla nie tylko dęby, ale także wiele innych gatunków drzew liściastych
podatnych na próchnienie (najczęściej wierzby, lipy, olsze).
Stąd bardzo ważne jest:
• nieusuwanie dziuplastych drzew liściastych w których istnieją lub mogą powstać
próchnowiska o pojemności co najmniej kilku litrów.
• utrzymanie ciągłości siedlisk nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie – polegające na
ciągłym odnawianiu drzewostanu gatunkami liściastymi podatnymi na próchnienie – które
będą mogły być zasiedlone dopiero za kilkadziesiąt lat, po uzyskaniu odpowiednich
rozmiarów,
• niedopuszczenie do zarastania siedlisk pachnicy warstwą krzewów i podrostów
powodujących zacienianie pni z próchnowiskami, w których rozwijają się lub mogą rozwijać
się larwy,
CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

JELONEK ROGACZ

NAZWA

ZAKRES PRAC

MIEJSCE REALIZACJI

TERMIN
WYKONANIA

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

Działania związane z ochroną czynną
Budowa miejsc rozwoju larw (np.
Polany naturalne lub
mielerz, piramida, lizak).
Do trzeciego
Stworzenie siedlisk
powstałe w wyniku wyrębu
W pobliżu powyższych nasadzenie
roku
dogodnych do
przy drodze leśnej między
dzikich drzew owocowych (np.
obowiązywania
rozwoju gatunku
wydzieleniami 254a oraz
jabłoń płonka, grusza dzika,
PZO
253b,c
czereśnia ptasia).

Nadleśnictwo
Brzeg

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zachowanie
siedlisk w
niepogorszonym
stanie

Realizowanie zapisów PUL dot.
odnawiania drzewostanu dębem
oraz nieusuwania
wielkoformatowego martwego
dębu

Wydzielenia:
86 i,k,m
85 h,g
253
254
255

Okres
obowiązywania
PZO

Nadleśnictwo
Brzeg

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Kontrola stanu
zachowania

Kontrola stanu zachowania
W 3, 5 i 10 roku
N. Brzeg wydzielenia: 86
siedliska, prowadzona w oparciu o
obowiązywania
i,k,m, 85 h,g, 253, 254, 255
metodykę GIOŚ.
PZO

DZIAŁANIA OCHRONNE

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

„Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów”
(Praca zbiorowa, opracowana pod redakcją Wojciecha Mazura, przez zespół w składzie: dr hab. Jacek Hilszczański,
Mirosław Jędrzejewski, Katarzyna Krupska, Marek Maciantowicz, Wojciech Mazur, Łukasz Porębski.
Wydane w 2014r. przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP)

JELONEK ROGACZ - DZIAŁANIA OCHRONNE

„Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów”
(Praca zbiorowa, opracowana pod redakcją Wojciecha Mazura, przez zespół w składzie: dr hab. Jacek Hilszczański,
Mirosław Jędrzejewski, Katarzyna Krupska, Marek Maciantowicz, Wojciech Mazur, Łukasz Porębski.
Wydane w 2014r. przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP)

JELONEK ROGACZ - DZIAŁANIA OCHRONNE

„Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów”
(Praca zbiorowa, opracowana pod redakcją Wojciecha Mazura, przez zespół w składzie: dr hab. Jacek Hilszczański,
Mirosław Jędrzejewski, Katarzyna Krupska, Marek Maciantowicz, Wojciech Mazur, Łukasz Porębski.
Wydane w 2014r. przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP)

JELONEK ROGACZ - DZIAŁANIA OCHRONNE

KOZIORÓG DĘBOSZ

NAZWA

TERMIN
WYKONANIA

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

Usuwanie krzewów i podrostu
zacieniającego pnie dębów
rosnących przy drodze Leśna Woda
– Dobrzyń.

Przydrożny skraj
wydzieleń:
86 i,k,m
85 h,g
103d,f
102g.

Do trzeciego
roku
obowiązywania
PZO

Nadleśnictwo
Brzeg

Realizowanie zapisów PUL dot.
odnawiania drzewostanu dębem
oraz nieusuwania drzew senilnych

Przydrożny skraj
wydzieleń:
86 i,k,m
85 h,g
103d,f
102g.

Okres
obowiązywania
PZO

Nadleśnictwo
Brzeg

ZAKRES PRAC

MIEJSCE REALIZACJI

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zapobieganie
zacienieniu

Zachowanie
siedlisk w
niepogorszonym
stanie

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Kontrola stanu
zachowania

Kontrola stanu zachowania
W 3, 5 i 10 roku
N. Brzeg wydzielenia: 86
Sprawujący nadzór
siedliska, prowadzona w oparciu o
obowiązywania
i,k,m, 85 h,g, 103d,f, 102g.
nad obszarem
metodykę GIOŚ.
PZO

DZIAŁANIA OCHRONNE

PACHNICA DĘBOWA

NAZWA

ZAKRES PRAC

TERMIN
WYKONANIA

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

Wydzielenia:
253
254
255

Okres
obowiązywania
PZO

Nadleśnictwo
Brzeg

Wydzielenia:
241
242
247
248

Okres
obowiązywania
PZO

Nadleśnictwo
Namysłów

MIEJSCE REALIZACJI

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zachowanie
siedlisk w
niepogorszonym
stanie

Realizowanie zapisów PUL dot.
odnawiania drzewostanu drzewami
liściastymi (zwłaszcza wierzbą, lipą,
olszą, dębem) oraz nieusuwania
drzew dziuplastych

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Kontrola stanu
zachowania

Kontrola stanu zachowania
siedliska, prowadzona w oparciu o
metodykę GIOŚ.

Wydzielenia: N. Brzeg
wydzielenia: 253, 254,
255: N. Namysłów
wydzielenia: 241, 242,
247, 248.

DZIAŁANIA OCHRONNE

W 3, 5 i 10 roku
Sprawujący nadzór
obowiązywania
nad obszarem
PZO

DZIAŁANIA W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY

Przedmiot
ochrony

1088
kozioróg
dębosz

1083
jelonek
rogacz

1084
pachnica
dębowa

Cel działań
ochronnych
Ocena stanu
ochrony zgodnie
z założeniami
metodycznymi
obowiązującymi
w ramach PMŚ
Ocena stanu
ochrony zgodnie
z założeniami
metodycznymi
obowiązującymi
w ramach PMŚ
Ocena stanu
ochrony zgodnie
z założeniami
metodycznymi
obowiązującymi
w ramach PMŚ

Parametr

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringowych

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką GIOŚ.

Obszar
corocznie obowiązywania
PZO

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką GIOŚ.

Obszar
corocznie obowiązywania
PZO

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką GIOŚ.

Obszar
corocznie obowiązywania
PZO

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

Terminy

Miejsce

Podmiot
odpow.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY

