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2. Wstęp 

 

W związku z prowadzeniem prac projektowych w ramach zadania pn. „Budowa Obwodnicy 

Głogowa w ciągu DK12” w niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki rozpoznania 

przyrodniczego. Na jego podstawie możliwe jest wskazanie wybranego wariantu przedsięwzięcia oraz 

opracowanie środków minimalizujących negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji w zakresie 

fauny i flory. 

Drogi i linie kolejowe wraz z otaczającą je infrastrukturą, mają ogromny wpływ na środowisko 

naturalne, a w szczególności na populacje zwierząt. Oddziaływanie to jest najczęściej skutkiem utraty 

i pogorszenia jakości siedlisk poszczególnych gatunków, a także wynikiem śmiertelności zwierząt 

w trakcie kolizji z pojazdami (Forman i in. 2003). Infrastruktura transportowa dzieli środowisko na 

małe płaty i utrudnia kontakt zamieszkujących je zwierząt, tworząc tym samym efekt bariery 

ekologicznej, którego bezpośrednimi konsekwencjami są:  

− fragmentacja i izolacja zbiorowisk roślinnych, 

− fragmentacja i izolacja populacji zwierząt, 

− ograniczenie możliwości przemieszczania się i żerowania zwierząt wewnątrz areałów 

osobniczych i terytoriów, 

− ograniczenie lub uniemożliwienie migracji dalekiego zasięgu, 

− ograniczenie przepływu genów i obniżenie zmienności genetycznej w ramach populacji, 

− wymieranie lokalnych populacji i obniżenie różnorodności biologicznej (Evink i in. 2002, 

Jędrzejewski i in. 2006). 

 

Wpływ dróg i linii kolejowych na zwierzęta zależny jest od wielu czynników, między innymi od 

natężenia ruchu, konstrukcji drogi lub torowiska oraz ich lokalizacji (Jędrzejewski i in. 2006). 
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Na drogach, natężenie ruchu powyżej 1000 pojazdów na dobę stanowi istotną barierę dla 

przemieszczania się zwierząt. Największą śmiertelność zwierząt notuje się przy natężeniu ruchu 

wynoszącym 5000 – 7500 pojazdów na dobę. Natomiast przy 10 000 pojazdów na dobę droga działa 

na zwierzęta wybitnie odstraszająco (Iuell i in. 2003). Śmiertelność zwierząt zmienia się sezonowo. 

W przypadku płazów związana jest w największym stopniu z wiosennymi migracjami z miejsc 

zimowania do miejsc rozrodu oraz z letnimi i wczesno-jesiennymi migracjami w odwrotnym kierunku. 

W przypadku ssaków obserwuje się zwiększoną śmiertelność osobników młodocianych oraz 

osobników odbywających dobowe i sezonowe migracje związane z wykorzystaniem różnych 

fragmentów siedlisk (Hutter i in. 2001, Oggier i in. 2001, Voelk i in. 2001, Forman i in. 2003).  

Dla ograniczenia śmiertelności zwierząt na drogach i liniach kolejowych wykorzystuje się 

różnorodne rozwiązania techniczne, np. ogrodzenia ochronne, dźwiękowe, zapachowe lub świetlne 

odstraszanie zwierząt, ograniczenia prędkości pojazdów. Rozwiązania takie mogą przyczyniać się do 

zmniejszenia liczby zwierząt, które giną w kolizjach z pojazdami. Nie mogą jednak zapobiec efektowi 

bariery ekologicznej. Fragmentacja siedlisk i populacji zwierząt przez infrastrukturę transportową 

może być łagodzona poprzez omijanie danych siedlisk lub korytarzy ekologicznych, a także poprzez 

budowę przejść dla zwierząt. Skuteczność przejść dla zwierząt warunkowana jest przez szereg 

czynników. Do najważniejszych z nich należą:  

− właściwa lokalizacja,  

− odpowiednie zagęszczenie,  

− dobór typu i parametrów przejścia do gatunków zwierząt,  

− zagospodarowanie przejścia i jego otoczenia,  

− utrzymanie i ochrona przejścia, oraz 

− zachowanie ekologicznej funkcji obszarów znajdujących się po obu stronach drogi/linii kolejowej 

(Clevenger i Waltho 2000, 2004, 2005, Clevenger i in. 2001, 2002, Jędrzejewski i in. 2006, 

Pierużek-Nowak i Mysłajek 2007b).  

 

Inwentaryzacja przed zlokalizowaniem przejść dla zwierząt jest bardzo ważnym i koniecznym 

aspektem realizacji takiej inwestycji. Z jednej strony potwierdza ekologiczną rolę przejścia, a tym 

samym celowość wydatkowania środków finansowych na budowę. Z drugiej zaś daje wskazówki co 

do zagospodarowania przejścia i wskazuje projektantom na jego parametry przy realizacji projektu 

(Evink i in. 2002, Clevenger i Waltho 2004, Hardy i in. 2005, Mata i in. 2005, Malo i in. 2005). 
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3. Opis terenu badań 

 

Obszar badań, stanowi obwodnica miasta Głogowa, wraz z buforem 500 m po obu stronach 

projektowanej drogi. Znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim 

i polkowickim, na terenie gmin: 

• Głogów – Gmina Miejska, 

• Głógów – Gmina Wiejska, 

• Kotla, 

• Żukowice, 

• Gaworzyce, 

• Radwanice, 

• Jerzmanowa, 

• Polkowice. 

 

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki 2002), ww. obszar położony jest w: 

 

• Prowincji: Nizina Środkowoeuropejska, 

o Podporwincji: Niziny Środkowopolskie, 

▪ Makroregionie: Wał Trzebnicki, 

• Mezoregionie: Wzgórza Dalkowskie, 

▪ Makroregionie: Obniżenie Milicko – Głogowskie, 

• Mezoregionie:Pradolina Głogowska, 

 

Pokrycie obszaru badań, tj. lokalizacja wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz z 

buforami, na podstawie Corine Land Cover (2018) stanowią głównie tereny rolne (77%) oraz lasy i 

ekosystemy seminaturalne (13%). Udział terenów antropogenicznych jest niewielki i stanowi 

zaledwie 9% powierzchni bufora. Obszary wodne stanowią 1% powierzchni bufora. 

Centralną oś sieci hydrologicznej w regionie, stanowi rzeka Odra, wraz z dopływami: 

Rzuchowską Strugą, Rzeką Biegnicą, Kanałem Głogowskim (Sępolna) oraz Rzeką Rudną, ponadto 

znajduje się w zlewniach rzek Kłobki, Młynówki, Kłębanówki, Czarnej Wody, Kopanki, Serbskiej Strugi, 

Borkowskiego Potoku oraz kanałów Grodzkiego i Bogomickiego. 

Teren badań, przecina rzeczny korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym w tym 

odcinki wymagające szczególnej ochrony (dolina rz. Odry) oraz sąsiaduje od wschodu ze strefa 

zintegrowanej ochrony walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz obszary 

najwyższej ochrony. Elementy te opisane zostały w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. 

Dolnośląskiego – Kierunki ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 

(http://www.pzpwd.pl/download/rys1b.jpg) (2014). Lokalizację terenu badań względem 

Miejscowego Planu przedstawiono poniżej, a względem lokalizacji korytarzy ekologicznych za 

załączonej mapie. 
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Rysunek 1 Lokalizacja terenu badań 
 

 
 

Rysunek 2 Pokrycie/użytkowanie powierzchni terenu badań wg. Corine Land Cover 2018 
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Rysunek 3 Lokalizacja terenu badań na tle PZP woj. dolnośląskiego. 

 
 

4. Warunki pogodowe 

 

Warunki pogodowe, które mają ogromne znaczenie dla występowania i liczebności populacji 

flory i fauny, a tym samym ich wykrywalności w trakcie trwania inwentaryzacji. Ponizej 

przedstawiono poglądowo meteorogramy dla najbliższej stacji pogodowej w zakresie temperatury 

maksymalnej oraz wielkości opadów. Warunki pogodowe podczas kontroli poszczególnych grup 

systematycznych przedstawiono w dalszej części punktu. 
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Rysunek 4. Meteorogram temperatury maksymalnej dla najbliższej stacji pogodowej od Głogowa w 

okresie 01.09.2018 do 31.08.2019. 

 
 

Rysunek 5. Meteorogram temperatury maksymalnej dla najbliższej stacji pogodowej od Głogowa w 

okresie 02.09.2019 do 31.08.2020. 
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Rysunek 6. Meteorogram wielkości opadów dla najbliższej stacji pogodowej od Głogowa w okresie 

01.09.2018 do 31.08.2019. 

 
 

Rysunek 7. Meteorogram wielkości opadów dla najbliższej stacji pogodowej od Głogowa w okresie 

02.09.2019 do 31.08.2020. 

 
 

 

  



 

10 
 

4.1. Warunki pogodowe dla badań szaty roślinnej 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1 Zestawienie terminów kontroli szaty roślinnej i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli Warunki pogodowe 

1 02.05.2019 Zachmurzenie 75%, opad 0mm, 10°C,wiatr 30km/h W 

2 17.05.2019 Zachmurzenie 20%, opad 0mm, 15°C,wiatr 5km/h W 
3 09.06.2019 Zachmurzenie 0%, opad 0mm, 19°C,wiatr 7km/h SW 
4 30.07.2019 Zachmurzenie 45%, opad 0mm, 23°C,wiatr 15km/h W 
5 31.07.2019 Zachmurzenie 0%, opad 0mm, 20°C,wiatr 11km/h NE  
6 04.08.2019 Zachmurzenie 75%, opad 0mm, 20°C,wiatr 9km/h SW 
7 05.08.2019 Zachmurzenie 14%, opad 0mm, 20°C,wiatr 4km/h S 
8 03.09.2019 Zachmurzenie 10%, opad 0mm, 15°C,wiatr 7km/h S 
9 06.09.2019 Zachmurzenie 10%, opad 0mm, 12°C,wiatr 8km/h SW 

10 29.05.2020 Zachmurzenie 20%, opad 0mm, 17°C,wiatr 17km/h NE 

11 28.07.2020 Zachmurzenie 100%, opad 0mm, 28°C,wiatr 18km/h W 

12 22.08.2020 Zachmurzenie 100%, opad 1mm, 20°C,wiatr 15km/h W 

 

4.2. Warunki pogodowe dla badań entomofauny 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2 Zestawienie terminów kontroli entomofauny i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli Warunki pogodowe 

1 02.05.2019 Zachmurzenie 75%, opad 0mm, 10°C,wiatr 30km/h W 

2 17.05.2019 Zachmurzenie 20%, opad 0mm, 15°C,wiatr 5km/h W 
3 09.06.2019 Zachmurzenie 0%, opad 0mm, 19°C,wiatr 7km/h SW 
4 30.07.2019 Zachmurzenie 45%, opad 0mm, 23°C,wiatr 15km/h W 
5 31.07.2019 Zachmurzenie 0%, opad 0mm, 20°C,wiatr 11km/h NE  
6 04.08.2019 Zachmurzenie 75%, opad 0mm, 20°C,wiatr 9km/h SW 
7 05.08.2019 Zachmurzenie 14%, opad 0mm, 20°C,wiatr 4km/h S 
8 03.09.2019 Zachmurzenie 10%, opad 0mm, 15°C,wiatr 7km/h S 
9 06.09.2019 Zachmurzenie 10%, opad 0mm, 12°C,wiatr 8km/h SW 

10 29.05.2020 Zachmurzenie 20%, opad 0mm, 17°C,wiatr 17km/h NE 

11 28.07.2020 Zachmurzenie 100%, opad 0mm, 28°C,wiatr 18km/h W 

12 22.08.2020 Zachmurzenie 100%, opad 1mm, 20°C,wiatr 15km/h W 
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4.3. Warunki pogodowe dla badań ichtiofauny 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3 Zestawienie terminów kontroli ichtiofauny i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli 
Cykl 

kotroli 
Typ kontroli Warunki pogodowe 

1 18.09.2019 1 Elektropołowy Opadów brak, temp. 14oC, wiatr W 23km/h 

2 19.09.2019 1 Elektropołowy Opadów brak, temp. 14oC, wiatr NW 15km/h 

3 17.07.2020 1 Siatka herpetologiczna Opadów brak, temp. 23oC, wiatr N 7km/h 

4 18.07.2020 1 Siatka herpetologiczna Opad 7mm, temp. 28oC, wiatr E 9km/h 

 

4.4. Warunki pogodowe dla badań herpetofauny 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 4 Zestawienie terminów kontroli herpetofauny i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli 
Cykl 

kotroli 
Typ kontroli Warunki pogodowe 

1 09.03.2019 1 migracje i rozród Opady deszczu do 10mm, temp. 8oC, wiatr W 30km/h 

2 10.03.2019 1 migracje i rozród Opady śniegu do 11mm, temp. 8oC, wiatr S 20km/h 

3 11.03.2019 1 migracje i rozród Opady śniegu do 1mm, temp. 8oC, wiatr W 24km/h 

4 17.04.2019 2 migracje i rozród Opadow brak, temp. 19oC, wiatr NE 13km/h 

5 18.04.2019 2 migracje i rozród Opadow brak, temp. 20oC, wiatr E 16km/h 

6 19.04.2019 2 migracje i rozród Opadow brak, temp. 22oC, wiatr NE 10km/h 

7 27.04.2019 3 rozród Opadow brak, temp. 17oC, wiatr NW 8km/h 

8 28.04.2019 3 rozród Opadow brak, temp. 14oC, wiatr NW 12km/h 

9 29.04.2019 3 rozród Opady do 5mm, temp. 18oC, wiatr NW 14km/h 

10 30.04.2019 3 rozród Opadów brak, temp. 19oC, wiatr NW 14km/h 

11 01.05.2019 3 rozród Opadów brak, temp. 18oC, wiatr NW 21km/h 

12 18.05.2019 4 rozród Opadów brak, temp. 24oC, wiatr SE 14km/h 

13 19.05.2019 4 rozród Opadów brak, temp. 23oC, wiatr E 11km/h 

14 20.05.2019 4 rozród Opady do 1mm, temp. 24oC, wiatr SE 18km/h 

15 21.05.2019 4 rozród Opadów brak, temp. 20oC, wiatr N 7km/h 

16 18.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 28oC, wiatr E 15km/h 

17 19.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 30oC, wiatr SE 9km/h 

18 20.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 30oC, wiatr W 19km/h 

19 21.06.2019 5 rozród Opady do 1mm, temp. 26oC, wiatr NW 13km/h 

20 22.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 26oC, wiatr E 14km/h 

21 23.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 27oC, wiatr E 13km/h 

22 24.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 30oC, wiatr E 13km/h 

23 25.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 33oC, wiatr SE 15km/h 

24 26.06.2019 5 rozród Opady do 1mm, temp. 37oC, wiatr NW 16km/h 

25 27.06.2019 5 rozród Opadów brak, temp. 27oC, wiatr NW 20km/h 

26 04.07.2019 6 rozród Opadów brak, temp. 19oC, wiatr NW 6km/h 

27 31.08.2019 7 migracje Opadów brak, temp. 31oC, wiatr SE 17km/h 

28 18.09.2019 8 migracje Opadów brak, temp. 14oC, wiatr W 23km/h 
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Lp. Data kontroli 
Cykl 

kotroli 
Typ kontroli Warunki pogodowe 

29 19.09.2019 8 migracje Opadów brak, temp. 14oC, wiatr NW 15km/h 

30 25.04.2020 1 migracje i rozród Opadów brak, temp. 13oC, wiatr NW 17km/h 

31 26.04.2020 1 migracje i rozród Opadów brak, temp. 16oC, wiatr NW 9km/h 

32 30.05.2020 2 rozród Opadów brak, temp. 18oC, wiatr N 14km/h 

33 31.05.2020 2 rozród Opadów brak, temp. 23oC, wiatr NE 20km/h 

34 27.06.2020 3 rozród Opadów brak, temp. 29oC, wiatr W 11km/h 

35 28.06.2020 3 rozród Opadów brak, temp. 26oC, wiatr W 15km/h 

36 17.07.2020 4 rozród Opadów brak, temp. 23oC, wiatr N 7km/h 

37 18.07.2020 4 rozród Opad 7mm, temp. 28oC, wiatr E 9km/h 

38 22.08.2020 5 migracje i rozród opad 1mm, temp. 20°C,wiatr W 15km/h 

 

4.5. Warunki pogodowe dla badań ornitofauny 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 5 Zestawienie terminów kontroli ornitofauny i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli 
Cykl 

kotroli 
Typ kontroli Warunki pogodowe 

1 15.01.2019 1Z Zimowanie  Opady śniegu 5mm, temp. 5oC, wiatr W 35km/h 

2 16.01.2019 1Z Zimowanie Opadów brak, temp. 4oC, wiatr W 21km/h 

3 27.02.2019 2Z Zimowanie Opadow brak, temp. 9oC, wiatr W 19km/h 

4 28.02.2019 2Z Zimowanie Opadow brak, temp. 8oC, wiatr W 26km/h 

5 09.03.2019 1 Migracja, lęgi Opady deszczu do 10mm, temp. 8oC, wiatr W 30km/h 

6 10.03.2019 1 Migracja, lęgi Opady śniegu do 11mm, temp. 8oC, wiatr S 20km/h 

7 11.03.2019 1 Migracja, lęgi Opady śniegu do 1mm, temp. 8oC, wiatr W 24km/h 

8 17.04.2019 2 Migracja, lęgi Opadow brak, temp. 19oC, wiatr NE 13km/h 

9 18.04.2019 2 Migracja, lęgi Opadow brak, temp. 20oC, wiatr E 16km/h 

10 19.04.2019 2 Migracja, lęgi Opadow brak, temp. 22oC, wiatr NE 10km/h 

11 27.04.2019 3 Migracja, lęgi Opadow brak, temp. 17oC, wiatr NW 8km/h 

12 28.04.2019 3 Migracja, lęgi Opadow brak, temp. 14oC, wiatr NW 12km/h 

13 29.04.2019 3 Migracja, lęgi Opady do 5mm, temp. 18oC, wiatr NW 14km/h 

14 30.04.2019 3 Migracja, lęgi Opadów brak, temp. 19oC, wiatr NW 14km/h 

15 01.05.2019 3 Migracja, lęgi Opadów brak, temp. 18oC, wiatr NW 21km/h 

16 18.05.2019 4 Lęgi Opadów brak, temp. 24oC, wiatr SE 14km/h 

17 19.05.2019 4 Lęgi Opadów brak, temp. 23oC, wiatr E 11km/h 

18 20.05.2019 4 Lęgi Opady do 1mm, temp. 24oC, wiatr SE 18km/h 

19 21.05.2019 4 Lęgi Opadów brak, temp. 20oC, wiatr N 7km/h 

20 18.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 28oC, wiatr E 15km/h 

21 19.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 30oC, wiatr SE 9km/h 

22 20.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 30oC, wiatr W 19km/h 

23 21.06.2019 5 Lęgi Opady do 1mm, temp. 26oC, wiatr NW 13km/h 

24 22.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 26oC, wiatr E 14km/h 

25 23.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 27oC, wiatr E 13km/h 

26 24.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 30oC, wiatr E 13km/h 

27 25.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 33oC, wiatr SE 15km/h 
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Lp. Data kontroli 
Cykl 

kotroli 
Typ kontroli Warunki pogodowe 

28 26.06.2019 5 Lęgi Opady do 1mm, temp. 37oC, wiatr NW 16km/h 

29 27.06.2019 5 Lęgi Opadów brak, temp. 27oC, wiatr NW 20km/h 

30 04.07.2019 6 Lęgi Opadów brak, temp. 19oC, wiatr NW 6km/h 

31 31.08.2019 7 Migracje Opadów brak, temp. 31oC, wiatr SE 17km/h 

32 26.02.2020 1 Zimowanie Opadów brak, temp. 3oC, wiatr W 17km/h 

33 25.04.2020 2 Migracja, lęgi Opadów brak, temp. 13oC, wiatr NW 17km/h 

34 26.04.2020 2 Migracja, lęgi Opadów brak, temp. 16oC, wiatr NW 9km/h 

35 30.05.2020 3 Lęgi Opadów brak, temp. 18oC, wiatr N 14km/h 

36 31.05.2020 3 Lęgi Opadów brak, temp. 23oC, wiatr NE 20km/h 

37 27.06.2020 4 Lęgi Opadów brak, temp. 29oC, wiatr W 11km/h 

38 28.06.2020 4 Lęgi Opadów brak, temp. 26oC, wiatr W 15km/h 

39 17.07.2020 5 Lęgi Opadów brak, temp. 23oC, wiatr N 7km/h 

40 18.07.2020 5 Lęgi Opad 7mm, temp. 28oC, wiatr E 9km/h 

41 22.08.2020 6 Migracje opad 1mm, temp. 20°C,wiatr W 15km/h 

 

4.6. Warunki pogodowe dla badań teriofany 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6 Zestawienie terminów kontroli teriofauny i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli Typ kontroli Warunki pogodowe 

1 29.09.2018 jakościowa Opadów brak, temp. 13oC, wiatr W 6km/h 

2 07.10.2018 jakościowa Opadów brak, temp. 18oC, wiatr N 23km/h 

3 26.11.2018 jakościowa Opadów brak, temp. -1oC, wiatr N 17km/h 

4 02.12.2018 jakościowa Opady deszczu do 3mm, temp. 6oC, wiatr S 17km/h 

5 15.01.2019 ilościowa i jakościowa Opady śniegu 5mm, temp. 5oC, wiatr W 35km/h 

6 16.01.2019 ilościowa i jakościowa Opadów brak, temp. 4oC, wiatr W 21km/h 

7 27.02.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 9oC, wiatr W 19km/h 

8 28.02.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 8oC, wiatr W 26km/h 

9 09.03.2019 ilościowa i jakościowa Opady deszczu do 10mm, temp. 8oC, wiatr W 30km/h 

10 10.03.2019 ilościowa i jakościowa Opady śniegu do 11mm, temp. 8oC, wiatr S 20km/h 

11 11.03.2019 ilościowa i jakościowa Opady śniegu do 1mm, temp. 8oC, wiatr W 24km/h 

12 17.04.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 19oC, wiatr NE 13km/h 

13 18.04.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 20oC, wiatr E 16km/h 

14 19.04.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 22oC, wiatr NE 10km/h 

15 27.04.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 17oC, wiatr NW 8km/h 

16 28.04.2019 jakościowa Opadow brak, temp. 14oC, wiatr NW 12km/h 

17 29.04.2019 jakościowa Opady do 5mm, temp. 18oC, wiatr NW 14km/h 

18 30.04.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 19oC, wiatr NW 14km/h 

19 01.05.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 18oC, wiatr NW 21km/h 

20 18.05.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 24oC, wiatr SE 14km/h 

21 19.05.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 23oC, wiatr E 11km/h 

22 20.05.2019 jakościowa Opady do 1mm, temp. 24oC, wiatr SE 18km/h 

23 21.05.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 20oC, wiatr N 7km/h 

24 18.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 28oC, wiatr E 15km/h 
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Lp. Data kontroli Typ kontroli Warunki pogodowe 

25 19.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 30oC, wiatr SE 9km/h 

26 20.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 30oC, wiatr W 19km/h 

27 21.06.2019 jakościowa Opady do 1mm, temp. 26oC, wiatr NW 13km/h 

28 22.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 26oC, wiatr E 14km/h 

29 23.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 27oC, wiatr E 13km/h 

30 24.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 30oC, wiatr E 13km/h 

31 25.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 33oC, wiatr SE 15km/h 

32 26.06.2019 jakościowa Opady do 1mm, temp. 37oC, wiatr NW 16km/h 

33 27.06.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 27oC, wiatr NW 20km/h 

34 04.07.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 19oC, wiatr NW 6km/h 

35 31.08.2019 jakościowa Opadów brak, temp. 31oC, wiatr SE 17km/h 

36 26.02.2020 ilościowa i jakościowa Opadów brak, temp. 3oC, wiatr W 17km/h 

37 25.04.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 13oC, wiatr NW 17km/h 

38 26.04.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 16oC, wiatr NW 9km/h 

39 30.05.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 18oC, wiatr N 14km/h 

40 31.05.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 23oC, wiatr NE 20km/h 

41 27.06.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 29oC, wiatr W 11km/h 

42 28.06.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 26oC, wiatr W 15km/h 

43 17.07.2020 jakościowa Opadów brak, temp. 23oC, wiatr N 7km/h 

44 18.07.2020 jakościowa Opad 7mm, temp. 28oC, wiatr E 9km/h 

45 22.08.2020 jakościowa opad 1mm, temp. 20°C,wiatr W 15km/h 

 

 

4.7. Warunki pogodowe dla badań chiropterofauny 

 

Terminy badań terenowych oraz warunki pogodowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 7 Zestawienie terminów kontroli chiropterofauny i warunków pogodowych. 

Lp. Data kontroli Typ kontroli Warunki pogodowe 

1 27.02.2019 Kontrola potencjalnych zimowisk Opadow brak, temp. 9oC, wiatr W 19km/h 

2 05.06.2019 
Kontrola potencjalnych obiektów  

rozrodczych, kontrole transektowe, 
Opadow brak, temp. 30oC, wiatr E 18km/h 

3 22.06.2019 
Kontrola potencjalnych obiektów  

rozrodczych, kontrole transektowe, 
Opadow brak, temp. 26oC, wiatr E 15km/h 

4 25.10.2019 Kontrole transektowe Opadow brak, temp. 16oC, wiatr W 16km/h 

5 26.10.2019 Kontrole transektowe Opadow brak, temp. 17oC, wiatr SW 13km/h 

6 09.11.2019 Kontrole transektowe Opadow brak, temp. 5oC, wiatr SE 14km/h 

7 23.01.2020 Kontrole potencjalnych zimowisk Opadow brak, temp. 3oC, wiatr W 6km/h 

8 06.06.2020 
Kontrola potencjalnych obiektów  

rozrodczych, kontrole transektowe, 
Opady do 1mm, temp. 17oC, wiatr SW 20km/h 

9 21.06.2020 
Kontrola potencjalnych obiektów  

rozrodczych  
Opadow brak, temp. 18oC, wiatr NW 22km/h 

10 02.07.2020 Kontrole transektowe Opadow brak, temp. 26oC, wiatr W 26km/h 
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5. Metodyka 

 

5.1. Metodyka badań szaty roślinnej 

 

Wykonanie inwentaryzacji botanicznej (chronionych siedlisk przyrodniczych), a także 

chronionych gatunków roślin naczyniowych, mchów i grzybów (w tym porostów) zaplanowano i 

wykonano w następujący sposób: 

A. Prace kameralne przed przystąpieniem prac w terenie: 

a) Analiza w warunkach kameralnych dostępnych danych źródłowych dotyczących 

inwentaryzowanego terenu, w tym map topograficznych oraz ortofotomap i wstępnie 

określenie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin naczyniowych,grzybów, 

porostów, mogących potencjalnie występować na badanym obszarze 

b) Przygotowanie podkładów mapowych oraz innych niezbędnych do prac terenowych 

materiałów (m.in. aparat fotograficzny, odbiornik GPS) - przed wyjazdem w teren. 

 

B. Prace terenowe: 

a) kartowanie siedlisk chronionych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG 

z określeniem ich stanu zachowania w oparciu o Dyrektywę Rady 92/43/EEC (ze zmianami 

97/62/EEC) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U z 2010 r. Nr 77 poz. 510 z późn. zm.), ze wspomaganiem poprzez 

rejestrację granic płatów urządzeniem GPS, 

b) wyszukiwanie i przeszukiwanie potencjalnych miejsc występowania gatunków roślin,grzybów 

i porostów, objętych ochroną prawną oraz rzadkich i zagrożonych (w tym roślin z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG), z podaniem lokalizacji i oszacowaniem liczby 

osobników lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w większych skupiskach oraz 

rejestracja stanowisk tych gatunków za pomocą urządzenia GPS, 

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej z badań terenowych, uwzględniając w szczególności 

cenne siedliska przyrodnicze oraz rzadkie, zagrożone i/lub chronione gatunki roślin i grzybów 

(w tym porostów), 

d) wykonywanie odpowiednich notatek terenowych z uwzględnieniem gatunków 

charakterystycznych dla danego typu zbiorowiska, 

e) w razie konieczności dla weryfikacji zasięgu przyrodniczych siedlisk nieleśnych wykonanie 

oblotu dronem i wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

C. Analiza i opracowanie zebranych danych terenowych: 

a) zestawienie list gatunków roślin, grzybów,porostów i chronionych siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków inwazyjnych (oddzielnie dla każdej ze stwierdzonych na obszarze badań grup 

gatunków); 

b) ocena stanu zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych, roślin, grzybów,porostów i ich 

siedlisk na obszarze badań; 

c) waloryzacja obszaru w wyznaczonym buforze projektem i wskazanie obszarów najcenniejszyc 

ze względu na występującą florę, 
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Wykonanie niniejszego opracowania obejmuje: 

a) opis przeprowadzonych czynności, badań i analiz oraz prezentację ich wyników, na każdym 

etapie realizacji inwentaryzacji przyrodniczej,  

b) metodykę inwentaryzacji przyrodniczej, wraz ze wskazaniem terminów wykonanych badań; 

c) dokumentację z przeprowadzonych badań, w formie:  

− opisowej, 

− tabelarycznej, zawierającej m.in. nazwę gatunkową/siedliska (polską i łacińską), 

lokalizację stanowiska względem planowanej inwestycji (kilometraż), odległość od osi, 

określenie kierunku geograficznego lub strony osi, po której znajduje się stanowisko), 

informację, czy dane stanowisko / siedlisko znajduje się w granicach obszaru 

chronionego (wraz z podaniem nazwy obszaru), powierzchnię siedliska, powierzchnię 

stanowiska gatunków chronionych roślin lub szacunkową liczbę osobników na 

stanowisku, a w przypadku porostów podłoże na jakim występują, 

− graficznej (mapy - sporządzone w skali uwzględniającej specyfikę terenu, dokumentacja 

fotograficzna), 

− wyniki waloryzacji przyrodniczej, wraz z wnioskami. 

 

Na obszarze opracowania, została wykonana inwentaryzacja flory roślin naczyniowych wraz z 

mszakami i grzybami (w tym z porostami), siedlisk przyrodniczych oraz zbiorowisk roślinnych. 

Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto za „Flowering plants and pteridophytes of Poland. A 

checklist - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski” (Mirek i in. 2002), mchów za Census Catalogue 

of polish moses (Ochyra i in. 2003), natomiast porostów za „The lichens, lichenicolous and allied fungi 

of Poland. An annotated checklist” (Fałtynowicz 2003). Nomenklatura zbiorowisk roślinnych 

określono za pomocą „Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” W. Matuszkiewicza 

(2001). 

Do waloryzacji florystycznej wykorzystano: wykaz gatunków roślin podlegających ochronie 

prawnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin, Dz.U. z 2014, Nr 0, poz. 1409), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014, Nr 0, poz. 1408), 

opracowanie „Porosty, mszaki i paprotniki. Flora Polski” (Wójciak 2010) oraz wykaz gatunków roślin 

wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 

1992). 

Do analizy udziału roślin zagrożonych i ginących w badanej florze roślin naczyniowych, 

mszaków i porostów przeanalizowano: 

− Polska Czerwona Księga Roślin (Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek 2014), 

− Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych (Kaźmierczakowa i in. 2016), 

− Czerwona listę porostów w Polsce (Cieśliński, Czyżewska, Fabiszewski 2006), 

− Czerwona listę mchów zagrożonych w Polsce (Ochyra 1992), 

− Czerwoną listę grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda W., Ławrynowicz, M. 2006), 

− Rejestr Grzybów Chronionych i Zagrożonych (http://www.bio-forum.pl), 

− inne niezbędne publikacje naukowe. 

 

Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EWG identyfikowano 

zgodnie z klasyfikacja przyjętą w „Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000” (Herbich 

red. 2004). Parametry stanu ich zachowania oceniono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000. Pozostałe siedliska ujęto w szersze grupy, jak przykładowo: 

− Roślinność zielna pól uprawnych, 

− Łąki i pastwiska, 

− Zbiorowiska ruderalne, 

− Nieużytki, 

− Zbiorowiska roślin wodnych, 

− Ziołorośla i Szuwary, 

− Zarośla i zadrzewienia, 

− Zbiorowiska leśne (nie spełniające kryteriów Dyrektywy Siedliskowej), 

− Inne. 

 

Badania terenowe zostały przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym w 2019 r. w 

następujących dniach: 02.05., 17.05., 09.06., 30.07., 31.07., 04.08., 05.08.; 03.09, 06.09. oraz w 

2020 r.w następujących dniach: 29.05., 28.07., 22.08. 

Termin wykonania badań został dobrany pod kątem charakteru siedliskowego analizowanego 

terenu oraz rozwoju fenologicznego typowych dla tutejszych zbiorowisk cennych gatunków roślin. W 

czasie prac terenowych wykorzystane były z ortofotomapy w skali co najmniej 1:5000 oraz niezbędne 

mapy topograficzne w różnych skalach. Za obszar badań, przyjęto pasy o szerokości 300 m od osi 

drogi, a w terenach szczególnie cennych przyrodniczo po ok. 500 m po każdej stronie osi wariantów 

planowanej do realizacji inwestycji. 

 

5.2. Metodyka badań entomologicznych 

 

W terenie poszukiwano stanowisk owadów chronionych prawem krajowym (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. 2016 

poz. 2183) oraz unijnym (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC). Stanowiska te 

rejestrowano w terenie za pomocą odbiornika GPS.  

Podstawową metodą poszukiwania owadów chronionych była metoda „na upatrzonego”, 

polegającą na aktywnym poszukiwaniu owadów lub śladów ich obecności (mrowiska, żerowiska, 

otwory wylotowe, odchody, wylinki, szczątki ciał) w miejscach ich potencjalnego przebywania.  

Owadów chronionych poszukiwano przede wszystkim w następujących miejscach:  

• na kwitnących kwiatach, bylinach i krzewach (trzmiele, motyle) oraz na roślinach zielnych i 

liściach drzew (gąsienice motyli);  

• pod korą pniaków i leżących na ziemi kłód, jak również drzew stojących (chrząszcze, w tym 

biegaczowate);  

• w dziuplach drzew (chrząszcze, w tym pachnica dębowa, trzmiele);  

• pod leżącymi na ziemi kamieniami, kłodami i gałęziami (chrząszcze, w tym biegaczowate);  

• na ścieżkach (mrówki, motyle; poza tym można tam natrafić na różne owady wygrzewające 

się na słońcu, jak też rozdeptane przez ludzi); 

• na skrajach zadrzewień, w luźniejszych fragmentach drzewostanów, na polanach i zrębach 

(mrówki, motyle, ważki); 

• na brzegach zbiorników wodnych, zarówno w miejscach odsłoniętych, z dobrą widocznością 

na koryto rzeki lub taflę zbiornika, jak i w miejscach osłoniętych, zakrzaczonych (ważki); 
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• na zaroślach tarniny oraz głogu, w trakcie pierwszej kontroli wyszukiwano oprzędy z 

gąsienicami barczatki kataks; 

• podczas nocnych odłowów na światło poszukiwano motyli, w tym postojaka wiesiołkowca. 

 

W przypadku niektórych trzmieli wykonano dokumentację fotograficzną i na jej podstawie 

potwierdzono w warunkach kameralnych wstępne oznaczenia lub oznaczono poszczególne osobniki 

do gatunku. W tym celu wykorzystano literaturę (Banaszak 1993; Pawlikowski 1996, 1999) oraz 

niemiecką stronę internetową www.hummeln.org. W przypadku mrówek z rodzaju Formica 

oznaczenia do gatunku dokonywano przyżyciowo w terenie przy użyciu silnej lupy, z pomocą 

terenowego klucza do oznaczania (Krzysztofiak, Krzysztofiak 2006). W przypadku gatunków 

chronionych przez Dyrektywę Siedliskową, jak np. pachnica dębowa Osmoderma eremita, korzystano 

również z wskazówek zawartych w przewodnikach metodycznych (Makomaska-Juchiewicz (red.) 

2010; Makomaska-Juchiewicz, Baran (red.) 2012; Makomaska-Juchiewicz, Bonk (red.) 2015). 

Dla terenów leśnych wykorzystano również dane pochodzące z dokumentów planistycznych, tj. Plan 

Urządzenia Lasu Dla Nadleśnictwa Głogów zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 

10.08.2017r. znak DL-I.611.53.2017na lata 2017 – 2026. 

 

5.3. Metodyka badań ichtiologicznych 

 

Inwentaryzacja ichtiofauny wykonana została w celu oceny składu gatunkowego oraz 

zagęszczeń ryb i minogów. Dla każdego stanowiska badawczego przeprowadzona została kontrola w 

sposób gwarantujący jak najlepsze rozpoznanie walorów przyrodniczych badanego obszaru. W tym 

celu posłużono się metodą nieselektywnych połowów badawczych – elektropołowów. Badania 

i połowy zostały przeprowadzone w okresie zgodnym z „Wytycznymi do inwentaryzacji siedlisk 

przyrodniczych i gatunków Natura 2000” opracowanymi przez Instytut Ochrony Przyrody PAN. 

Stanowiska badawcze były reprezentatywne dla danego akwenu pod względem charakterystyki 

hydro-morfologicznej i występujących siedlisk. Szczególną uwagę zwracano na mikrosiedliska 

charakterystyczne dla gatunków priorytetowych (np. na miejsca o wolnym przepływie wody z dnem 

zbudowanym z piaszczysto – humusowych osadów – potencjalne siedliska larw minogów). W trakcie 

realizacji prac przeprowadzono ocenę jakości mikrosiedlisk (szczególnie rozrodu i żerowania) pod 

kątem występowania gatunków wymienionych w Załącznikach do Dyrektywy 92/43/EEC oraz 

gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce. 

Zbadano odcinki następujących rzek i cieków: Odra (2 lokalizacje), 8 cieków bez nazwy, 2 

kanały oraz rz. Czarna Woda. Długość transektów badawczych wynosiła ok 150-500 m. Wartość ta 

wynika z metodyki (Prus, Wiśniewolski, Adamczyk 2016), która wskazuje, iż długość stanowiska 

badawczego winna wynosić od 10 do 20 krotności szerokości badanego cieku, ale nie mniej niż 100 

m. W miejscu przeprowadzonych badań szerokość rzek i cieków wahała się od 2 do 10 metrów.  

Do celów oceny składu gatunkowego zastosowane metodę elektropołowu (Zalewski 1983, 

1985), zgodnie z normą europejską (The Europen Standard EN 14011:2003) oraz z Ustawą z 18 

kwietnia 1985 r. o Rybactwie Śródlądowym, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych oraz 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w rybactwie śródlądowym. Odławiane ryby po odnotowaniu gatunku i zmierzeniu bezzwłocznie 

wypuszczano w miejscu schwytania. 
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Wyżej wymienione rzeki i cieki na badanych odcinkach zostały spenetrowane po obu 

stronach brzegu (za wyjątkiem Odry, oraz rz. Bóbr, gdzie badania przeprowadzono po jednej stronie) 

i głębokości (do 100 cm). Wykonawca uzyskał decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów 

ochrony gatunkowej do RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie decyzją RDOŚ z 18.06.2019 r. 

(znak: WPN-1.6401.201.2019.JK) do elektropołowów wykorzystane zostało Impulsowe Urządzenie 

Połowowe Typu IUP-12A firmy RADET. Badania wykonywano brodząc zawsze pod prąd. 

Inwentaryzacji dokonywały min. 2 osoby, a teren połowów oznakowany był przez specjalnie do tego 

celu zaprojektowane tablice ostrzegawcze. W roku 2020 badania prowadzono w oczkach wodnych i 

starorzeczach z uzyciem podpieraka herpetologicznego w oparciu zgodnie decyzją RDOŚ z dnia 13 

lipca 2020 (znak WPN.6401.150.2020.MH.1). 

 

Rysunek 4 Tablica ostrzegawcza 

 
 

 

Rysunek 5 IUP-12A firmy RADET 

 
 

5.4. Metodyka badań herpetologicznych 
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Inwentaryzacja w zakresie herpetofauny została wykonana w dwóch etapach: prac 

kameralnych i badań terenowych. 

W ramach etapu pierwszego przygotowano podkłady mapowe do pracy w terenie i 

wyznaczono lokalizację miejsc kontroli terenowych w oparciu o stanowiska historyczne i analizę 

ortofotomapy oraz map topograficznych. Zwrócono szczególną uwagę na wymagania ekologiczne i 

zasięgi występowania gatunków płazów, szczególnie wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 

(tzw. Dyrektywa Siedliskowa), jak również chronionych gatunków w ramach prawa krajowego wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183). 

W ramach drugiego etapu przeprowadzono szczegółowe badania terenowe w okresie od 

marca do końca sierpnia 2019 roku. Wykonywano 7 cykli kontroli (w tym nocne) oraz jedną kontrolę 

uzupełniającą na zlokalizowanych w buforze zbiornikach wodnych.  

Prace zostały zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać dane na temat:  

− lokalizacji zbiorników/zastoisk wody znajdujących się w osi planowanej drogi oraz w 

odległości do 500 m od osi po obu jej stronach (bufor 1000 m); 

− składu gatunkowego fauny płazów; 

− szacunkowej liczebności gatunków; 

− przebiegu ważniejszych szlaków migracji w otoczeniu inwestycji. 

 

W trakcie kontroli poszukiwano obecności oraz godowisk dorosłych osobników, a także jaj i 

larw płazów. W celu zidentyfikowania gatunków i liczenia osobników zastosowano następujące 

metody polecane w „Poradniku ochrony płazów” (Kurek i in. 2011): 

− obserwacje bezpośrednie (wzrokowe); 

− nasłuchy w ciągu dnia i wieczorem; 

− obserwacje płazów na pobliskich drogach – śmiertelność w wyniku kolizji z pojazdami. 

 

Podczas kolejnych kontroli tych samych zbiorników poszukiwano larw i postaci dorosłych 

traszek oraz płazów nieogoniastych. Na ich odłów wystąpiono i uzyskano zezwolenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Decyzja RDOŚ znak: WPM.6401.141.2019.MH.1 oraz z 

dnia 13 lipca 2020 (znak WPN.6401.150.2020.MH.1). 

Ponadto podczas wszystkich ww. kontroli starano się określać miejsca śmiertelności płazów i 

gadów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów położonych przy zbiornikach wodnych.  

Gadów poszukiwano w miejscach silnie nasłonecznionych i suchych (o charakterze muraw 

ciepłolubnych), z gruzowiskami i innych siedliskach ruderalnych. Odbywały się one w godzinach 

najwyższej aktywności gadów w ciepłe, bezdeszczowe dni. 

W przypadku niektórych szczególnie rzadkich gatunków, jak gniewosz plamisty Coronella 

austriaca wykorzstano również informacje z innych źródeł, jak serwisy społocznościowe w internecie. 

Kontrole herpetofauny prowadzono w okresie kluczowym dla ich wykrycia, bazując na szeregu 

opracowań metodycznych dedykowanych badaniom tej grupy, tj.  

1. Pabijan M. 2010. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus. W: Makomska-Juchiewicz M. red. 

2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ. Warszawa  

2. Smółka M. 2012. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus W: Makomska-Juchiewicz M., Baran P. 

red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 
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3. Mazgajska J., Rybacki M. 2012. Kumak nizinny Bombina bombina W: Makomska-Juchiewicz 

M., Baran P. red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. 

GIOŚ. Warszawa 

4. Ogielska M., Klimaszewski K. 2012. Ropucha paskówka Epidela calamita W: Makomska-

Juchiewicz M., Baran P. red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część III. GIOŚ. Warszawa 

5. Klimaszewski K., Ogielska M. 2012. Ropucha zielona Pseudepidalea viridis W: Makomska-

Juchiewicz M., Baran P. red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część III. GIOŚ. Warszawa 

6. Mazgajska J. 2012. Rzekotka drzewna Hyla arborea W: Makomska-Juchiewicz M., Baran P. 

red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 

7. Rybacki M. 2012. Żaba Jeziorkowa Pelophylax lessonae W: Makomska-Juchiewicz M., Baran 

P. red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 

8. Majtyka T., Ogielska M. 2012. Żaba moczarowa Rana arvalis W: Makomska-Juchiewicz M., 

Baran P. red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 

9. Rybacki M. 2012. Żaba śmieszka Pelophylax ridibundas W: Makomska-Juchiewicz M., Baran P. 

red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 

10. Majtyka T., Ogielska M. 2012. Żaba trawna Rana temporaria W: Makomska-Juchiewicz M., 

Baran P. red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 

11. Rybacki M. 2012. Żaba wodna Pelophylax esculenta W: Makomska-Juchiewicz M., Baran P. 

red. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ. 

Warszawa 

12. Maciantowicz M. 2014. Materiały informacyjno-edukacyjne, pomocne w prowadzeniu 

monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Opracowanie w ramach projektu 

„Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce (Life12 

NAT/PL/000063) Zielona Góra-Suwałki 2014) 

 

Tabela . Terminy prowadzenia kontroli płazów podczas inwentaryzacji (zaznaczenie skośnymi liniami). 

Zalecany zakres przez metodyki GIOŚ (kolor zielony) lub inne opracowania (Maciantowicz 2014) 

Gatunek III IV V VI VII VIII IX X 

Liczba 

kontroli 

wg 

metodyk 

Liczba kontroli 

w trakcie 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w latach 

2019/2020 

traszka 

grzebieniasta 
         1-3 6/5 

traszka 

zwyczajna 
         bd 6/5 

kumak nizinny         3-4 6/5 
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Gatunek III IV V VI VII VIII IX X 

Liczba 

kontroli 

wg 

metodyk 

Liczba kontroli 

w trakcie 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

w latach 

2019/2020 

grzebiuszka 

ziemna 
         3 6/5 

ropucha 

paskówka 
        2-3 6/5 

ropucha szara           bd 6/5 

ropucha 

zielona 
        2-3 6/5 

rzekotka 

drzewna 
        3-4 6/5 

żaba wodna          bd 6/5 

żaba 

jeziorkowa 
         bd 6/5 

żaba śmieszka            bd 6/5 

żaba trawna           3-8 6/5 

żaba 

moczarowa 
         3-8 6/5 

 

Do oceny wrażliwości herpetofauny względem przedsięwzięcia jako podstawę przyjęto status 

ochrony i liczbę gatunków w terenie badań. Podczas oceny odniesiono się do stanu zachowania 

siedlisk wodnych gatunków objętych ochroną z mocy Dyrektywy Siedliskowej i wpisanych do jej II i IV 

Załącznika oraz do wartości siedlisk wodnych wszystkich gatunków płazów. Klasyfikacja oceny 

stanowisk: 

• A – obiekt o najwyższym znaczeniu dla lokalnych populacji (obecne gatunki objęte ochroną 

ścisłą oraz z zał. II i IV Dyrektywy Siedliskowej), 

• B – ważny obiekt dla populacji (występowanie przynajmniej dwóch gatunków), 

• C – obiekt o mniejszym znaczeniu (występowanie tylko jednego  gatunku). 

• D- stanowisko potencjalne (nie stwierdzono gatunków w 2019 r.) 

 

Wyniki inwentaryzacji po dwóch sezonach badań, zestawiono w formie macierzy, w której 

porównano oceny z lat 2019 i 2020. Każde ze stanowisk otrzymało  ostateczną ocenę walorów 

przyrodniczych na podstawie poniższego klucza. 
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Tabela 8 Macierz waloryzacji dla wyników po dwóch sezonach badań 
  Znaczenie dla lokalnych populacji w 2020 r.* 
  A B C D 

Zn
ac

ze
n

ie
 d

la
 lo

ka
ln

yc
h

 p
o

p
u

la
cj

i w
 2

0
1

9
 r

.*
 

A A A B B 

B A B C C 

C B C C D 

D B C D E 

 

Lokalizacje zinwentaryzowanych stanowisk przedstawiono na mapach, które stanowią załącznik do 

raportu. 

 

5.5. Metodyka badań ornitologicznych 

 

Inwentaryzację ornitologiczną prowadzono w buforze 500 m po obu stronach osi drogi. Daty 

kontroli zaplanowano na podstawie kalendarza aktywności gatunków występujących na danym 

terenie przy uwzględnieniu warunków pogodowych. Terminy wykonania kontroli opisano w Tabela 3. 

 

Planowane były szczegółowe kontrole siedlisk w poszukiwaniu gatunków wymienionych 

w Dyrektywie Ptasiej, PCKZ. Wyniki uzyskane w trakcie liczeń posłużyły do poznania składu awifauny, 

liczebności poszczególnych gatunków z ww. grup oraz ich zagęszczenia.  

Badania terenowe wykonane były w oparciu o przyjęte, standardowe metodyki liczenia 

poszczególnych gatunków wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej, Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt wykonano zgodnie z literaturą („Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik 

metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, Chylarecki i in., GIOŚ, Warszawa 

2009). Kryteria lęgowości przyjęte zostały za Polskim Atlasem Ornitologicznym (Sikora i in. 2007). 

Wykonano także kontrole nocne z penetracją siedlisk w poszukiwaniu gatunków wymienionych w 

Dyrektywie Ptasiej i PCKZ np. derkacz, lelek, kureczki, bąk, sowy. Kontrole odbyły się w godzinach 

nocnych (po godzinie 22.00), podczas bezwietrznej i bezdeszczowej pogody. 

Ponadto dla całej trasy określony został skład wszystkich gatunków ptaków, w szczególności 

objętych ochroną gatunkową. W przypadku gatunków licznych i szeroko rozpowszechnionych 

stosowano tak zwaną metodę „atlasową”, polegającą na stwierdzaniu gniazdowania danego gatunku 

na wariantach projektowanej drogi. Za ptaki lęgowe uznawano obserwacje spełniające kryteria jednej 

z trzech kategorii lęgowości stosowanych w Polskim Atlasie Ornitologicznym (Sikora i in. 2007): A – 

gniazdowanie możliwe, B – gniazdowanie prawdopodobne, C – gniazdowanie pewne. Za ostateczną 

kategorię lęgowości gatunku na danym kilometrowym odcinku uznawano najwyższą kategorię 

stwierdzoną podczas wszystkich wykonanych kontroli. W wyniku zastosowania metody atlasowej 
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poznano skład gatunkowy zespołu ptaków lęgowych na każdym wariancie inwentaryzowanej trasy, 

natomiast metoda ta nie daje informacji o liczebności i rozmieszczeniu poszczególnych stanowisk 

lęgowych. 

 

Tabela 9 Kryteria lęgowości i kategorie gniazdowania według Polskiego Atlasu Ornitologicznego 

(Sikora i in. 2007). 

Kod Kryterium Kategoria 

O pojedyncze ptaki obserwowane w siedlisku lęgowym 
gniazdowanie 

możliwe 

(A) 

S 
jednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty godowe 

samca 

R obserwacja rodziny (jeden dorosły ptak lub para z lotnymi młodymi) 

P para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym 

gniazdowanie 

prawdopodobne 

(B) 

TE 

śpiewający lub odbywający loty godowe samiec stwierdzony co najmniej 

przez 2 dni w tym samym miejscu (zajęte terytorium) lub równoczesne 

stwierdzenie wielu samców w siedlisku lęgowym danego gatunku 

KT kopulacja, toki 

OM odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo 

NP głosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda i piskląt 

PL plama lęgowa (u ptak a trzymanego w ręku) 

BU budowa gniazda lub drążenie dziupli 

UDA odwodzenie od gniazda lub młodych (udawanie rannego) 

gniazdowanie 

pewne 

(C) 

GNS gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku 

WYS gniazdo wysiadywane 

POD ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt 

JAJ gniazdo z jajami 

PIS gniazdo z pisklętami 

MŁO 
młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne, albo podloty gniazdowników 

poza gniazdem 

 

5.6. Metodyka badań chiropterologicznych 

 

Badania mające na celu prognozę wpływu dróg na nietoperze ukierunkowane na 

newralgiczne miejsca wykorzystywane przez nietoperze czyli miejsca przecięte przez inwestycję lub 

bezpośrednio z nimi sąsiadujące takie jak: doliny rzek i cieków wodnych, zbiorniki wodne, szpalery 

drzew, tereny leśne i zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz obiekty podziemne, 

które mogą pełnić funkcję siedlisk rozrodczych i zimowych dla nietoperzy.  

Realizacja analizowanej inwestycji będzie się wiązała z wyburzeniami oraz wycinką drzew (w 

tym na terenach leśnych). Z uwagi na ten fakt skupiono się głównie na ocenie wykorzystania 

analizowanego terenu przez nietoperze w okresie rozrodczym i zimowym (w aspekcie występowania 

kryjówek kolonii rozrodczych i zimowych). Na potrzeby niniejszej inwentaryzacji przeprowadzono 

również nasłuchy detektorowe w okresie migracji jesiennej, na podstawie której można wytypować 

ważne trasy migracji nietoperzy pomiędzy stanowiskami rozrodczymi a miejscami zimowania (ważne 

stanowiska zimowe). Badania prowadzone były w buforze 250 m od osi planowanej drogi (dla 

wszystkich wariantów) po obu jej stronach. 

 Przed kontrolami terenowymi zebrano dostępne dane o walorach chiropterologicznych 

obszaru planowanej inwestycji i jej najbliższej okolicy (wizja terenowa, analiza fauny występującej w 
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obrębie obszarów chronionych znajdujących się w promieniu do 50 km od planowanej lokalizacji 

inwestycji, wywiady z miejscową ludnością).  

 

Poszukiwanie kolonii rozrodczych i zimowych 

W celu wykrycia ważnych kolonii rozrodczych nietoperzy w czerwcu i lipcu 2019 roku 

przeprowadzono wywiad z miejscową ludnością, kontrole obiektów (w których właściciele umożliwili 

ich skontrolowanie oraz nasłuchy przy obiektach mogących stanowić potencjalne miejsca rozrodu 

(stodoły, opuszczone budynki gospodarcze, zabudowa mieszkaniowa, aleje i skupiska starodrzewi). W 

celu wykrycia ważnych poszukiwano obiektów mogących stanowić ważne zimowiska dla nietoperzy: 

przydomowe wielkogabarytowe piwnice, stare studnie, przepusty, inne obiekty podziemne, chłodnie, 

sztolnie, ziemianki, opuszczone podpiwniczone obiekty. Kontrolę obiektów uzupełniono o wywiad z 

mieszkańcami.  

Ponadto przeprowadzono prace studialne (przegląd dostępnej literatury, publikacji, stron 

internetowych), które mogłyby dowieźć obecności ważnych (w rozumieniu Wytycznych) kryjówek 

zimowych lub letnich zlokalizowanych w rejonie inwestycji. Za obszar analizy danych studyjnych 

przyjęto odległość do 10 km od planowanej inwestycji. 

 

Migracja 

Badanie migracji i aktywności nietoperzy na badanym terenie zostanie zawarte w kolejnym raporcie  

przekazanym dla tego zadania (obejmującym stary i nowy przebieg). Pozwoli to na zachowanie 

jednorodności danych i porównywalności wyników badań. 

 

 

5.7. Metodyka badań teriologicznych 

 

Prace inwentaryzacyjne w zakresie ssaków zostały wykonane w dwóch etapach: prac 

kameralnych i badań terenowych. W ramach etapu pierwszego przygotowano podkłady mapowe do 

pracy w terenie i wyznaczono lokalizację miejsc kontroli terenowych. Zwrócono szczególną uwagę na 

wymagania ekologiczne i zasięgi występowania gatunków ssaków, szczególnie wymienionych w 

Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), jak również chronionych 

gatunków w ramach prawa krajowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).  

W ramach etapu drugiego wykonano inwentaryzację całej trasy we wszystkich wariantach. 

Inwentaryzacja składała się z następujących modułów: 

1. badania jakościowe ssaków w cyklu rocznym. Celem była ocena różnorodności gatunkowej i 

zlokalizowanie tras migracji ssaków wzdłuż trasy w skali całego roku. Wyniki uzyskano poprzez 

pieszą eksplorację wszystkich typów siedlisk tak, aby zbadanie terenu było jak największe. 

Przebieg transektów nie musiał być w tym przypadku równoległy do osi wariantów planowanej 

drogi. 

2. szczegółowe badania ilościowe w okresie zimowym wzdłuż całej trasy w 1-kilometrowych 

transektach zlokalizowanych w buforze wzdłuż osi planowanej drogi lub liniach równoległych do 

niej, jeśli warunki terenowe nie pozwalały na przemarsz wzdłuż osi. Prace terenowe w tym 

module prowadzone były przez zespół 2-3 osobowy równocześnie, aby zmniejszyć ryzyko 

kilkukrotnego policzenia tych samych przemieszczających się osobników. 
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Podczas kontroli zbierane dane obserwatorzy nanosili na formularze terenowe ze skanem 

mapy, zaznaczonymi osiami wariantów i granicami buforów, a do oznaczania lokalizacji w terenie 

wykorzystywali urządzenia GPS. W celu zbadania aktywności gatunków ssaków i możliwych ich 

migracji notowano w szczególności: 

− osobniki napotkane podczas kontroli w terenie, miejsca rozrodu, ofiary kolizji, itp. 

− tropy, za pomocą których można stwierdzić skład gatunkowy i ilość osobników 

przebywających lub przechodzących przez pas projektowanej drogi,  

− inne ślady bytowania i aktywności zwierząt (np. odchody, powalone drzewa przez bobry, 

ślady zgryzania, miejsca wślizgów wydry). 
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6. Wyniki 

 

6.1. Szata roślinna 

 

Na analizowanym obszarze odnotowano występowanie 11 gatunków roślin naczyniowych i 1 gatunek 

grzyba umieszczonych na listach taksonów chronionych, ginących i zagrożonych. Gatunki te 

zestawiono w poniższej tabeli wraz z zaznaczeniem kategorii zagrożenia oraz rodzaju ochrony. 

 

Tabela 10 Status ochronny zinwentaryzowanych gatunków roślin i grzybów. 

Lp. 
Gatunek Ochrona 

CLRiGP 
Nazwa łacińska Nazwa polska Ścisła Częściowa 

GRZYBY 

1 Volvariella bombycina Pochwiak jedwabnikowy   NT 

ROŚLINY NACZYNIOWE 

2 Allium angulosum Czosnek kątowaty  +  

3 Allium scorodoprasum Czosnek wężowy   VU 

4 Epipactis helleborine Kruszczyk szerokolistny  +  

5 Gratiola officinalis Konitrut błotny  + VU 

6 Mentha pulegium Mięta polej   VU 

7 Nymphaea alba Grzybienie białe  +  

8 Pulicaria vulgaris Płesznik zwyczajny   NT 

9 Salvinia natans Salwinia pływająca +   

10 Silaum silaus Koniopłoch łąkowy   NT 

11 Trapa natans Kotewka orzech wodny +  VU 

12 Viola stagnina Fiołek mokradłowy +  VU 

CzLRiG – Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski  

Kategorie zagrożenia gatunków wg IUCN wraz z poprawką regionalizacyjną: 

VU – narażony na wyginięcie (umiarkowanie zagrożony) 

NT – rzadki/bliski zagrożenia 

 

 

Charatkerystyka zinwentaryzowanych gatunków roślin naczyniowych i grzybów: 

• Volvariella bombycina Pochwiak jedwabnikowy – gatunek grzyba rzadki, znajduje się 

na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Owocniki wyrastają od czerwca do października na 

żywych i martwych pniach, kłodach i korzeniach drzew liściastych. Bardzo często w dziuplach 

i rozpęknięciach, nawet wysoko nad ziemią; 

• Allium angulosum Czosnek kątowy – gatunek byliny objęty ochroną częściową, rosnący 

głównie w dolinach dużych rzek. W ostatnich dziesięcioleciach obserwowany jest duży 

spadek liczby stanowisk. Gatunek charakterystyczny dla łąk selernicowych z związku Cnidion 

dubii (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Gatunek na badanym został wykazany na łąkach 

znajdujących się w sąsiedztwie rzeki Odry, które w przeszłości stanowiły teren zalewowy 

rzeki. Występowanie gatunku na badanym obszarze jest skoncentrowane w dolinie  Odry, 

gdzie występuje na łąkach selernicowych. Występowanie gatunku na obszarze Dolnego 

Śląska ograniczone jest do pradoliny Odry, sporadycznie występuje w obszarach zalewowych 

mniejszych rzek (Kaczawa, Bystrzyca, Widawa, Barycz); 
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• Allium scorodoprasum Czosnek wężowy - gatunek rośliny nieobjęty ochroną, jednak na 

terenie kraju występujący rzadko (występuje na mniej niż stu stanowiskach). Gatunek 

występujący w zbiorowiskach zaroślowych, w rozproszeniu na terenie całego kraju 

(Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Czosnek wężowy podobnie jak poprzedni gatunek 

występuje na obszarze pradoliny Odry. Jego obecny zasięg występowania jest zdecydowanie 

mniejszy porównując z danymi historycznymi, przez co obecne, aktualne stanowiska 

stanowią istotną ostoję tego gatunku w regionie; 

• Epipactis helleborine Kruszczyk szerokolistny – gatunek storczyka objęty ochroną częściową. 

Gatunek o szerokiej skali ekologicznej. Od żyznych lasów bukowych do ubogich i kwaśnych 

lasów sosnowych i wydm. Także na siedliskach antropogennych jak rowy melioracyjne, hałdy 

rumoszu skalnego. Gatunek charakterystyczny dla lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea 

(Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Gatunek storczyka występujący pospolicie na 

obszarze całego regionu, jego stanowiska nie należy traktować jako istotne z punktu widzenia 

zachowania lokalnych populacji; 

• Gratiola officinalis Konitrut łąkowy – gatunek rośliny objęty ochroną częsciową, występujący 

w rozproszeniu w całym kraju głównie w dolinach dużych rzek, w ostatnich latach liczba jego 

stanowisk ulega zmniejszeniu. Gatunek chrakaterystyczny dla łąk selernicowych z związku 

Cnidion dubii (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Gatunek podobnie jak oba wymienione 

gatunki czosnku występuje w dolinie Odry, przez co jego zasięg występowania jest 

ograniczony. Obecnie gatunek występuje jedynie w dobrze zachowanych płatach łąk 

selernicowych. Zidentyfikowane w trakcie prowadzenia badań stanowiska można ocenić jako 

nieistotne z punktu widzenia ochrony tego gatunku, z tego względu że jest ono 

reprezentowane przez kilkanaście osobników; 

• Mentha pulegium Mięta polej - gatunek rośliny nieobjęty ochroną, jednak na terenie kraju 

występujący rzadko (występuje na mniej niż stu stanowiskach), dodatkowo w w ostatnich 

latach obserwowany jest spadek liczby stanowisk, zaś sam gatunek narażony jest na 

wyginięcie. Gatunek charakterystyczny dla klasy Isoeto-Nanojuncetea (Matuszkiewicz 2008, 

Szafer i in. 1986). Gatunek występujący wzdłuż Odry, na jej brzegach. Stanowisko nieistotne 

ze względu na reprezentację w postaci 1 gatunku; 

• Nymphaea alba Grzybienie białe – gatunek rośliny objęty ochroną częściową. Występujący w 

wodach stojących i wolno płynących, eutroficznych, o mulistym i torfiastym podłożu. 

Gatunek charakterystyczny dla zespołu „lili wodnych” Nupharo-Nymphaeetum albae 

(Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986); 

• Pulicaria vulgaris Płesznik zwyczajny - gatunek rośliny nieobjęty ochroną, na terenie kraju 

występujący na dużej liczbie stanowisk, jednak w ostatnich latach obserwowany jest spadek 

liczby stanowisk, zaś sam gatunek narażony jest na wyginięcie. Roślina jednoroczna 

występujący na brzegach wód i torfowisk (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Gatunek 

występujący wzdłuż Odry, na jej brzegach. Stanowisko nieistotne ze względu na częste 

występowanie w regionie; 

• Salvinia natans Salwinia pływająca – gatunek paproci objęty ochroną ścisłą, występujący 

nieczęsto na terenie kraju, głównie w dolinach dużych rzek. Gatunek zasiedlający stojące 

wody w postaci stawów oraz starorzeczy, gdzie może tworzyć jednogatunkowe agregacje o 

powierzchni nawet kilkudziesięciu metrów kwadratowych (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 

1986).  Gatunek występujący w starorzeczach, w dawnych zakolach Odry. Obecnie wskutek 

zmian klimatu  i związanych z tym wysychaniem starorzeczy ilość stanowisk w regionie 
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maleje, przez co stanowiska odnalezione na obszarze badań należy uznać za istotne dla 

zachowania gatunku w skali regionalnej. 

• Silaum silaus Koniopłoch łąkowy - gatunek rośliny nieobjęty ochroną, jednak na terenie kraju 

występujący rzadko (występuje na mniej niż stu stanowiskach). Dodatkowo w ostatnich 

latach obserwowany jest duży spadek liczby stanowisk. Gatunek charakterystyczny dla 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinion caerulae (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 

1986). Gatunek licznie występujący na łąkach w okolicach Głogowa, Lubina, Polkowic oraz 

Legnicy, gdzie prawdopodbnie posiada swoje centrum wystepowania w kraju. Odnotowane 

stanowiska nie należy do istotnych w skali regionalnej. 

• Trapa natans Kotewka orzech wodny – gatunek rośliny objęty ochroną ścisłą, występujący na 

terenie kraju na mniej niż stu stanowiskach, dodatkowo w ostatnich latach obserwowany jest 

duży spadek liczby stanowisk. Gatunek występujacy w wodach stojącyh lub wolno płynących, 

eutroficznych, w lecie silnie nagrzanych (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Gatunek na  

badanym obszarze występował w zakolu urządzenia hydrotechnicznego („Ostrogi”). Gatunek 

ten występuje w podobnych miejscach wzdłuż koryta Odry, jednakże jego liczebność w 

ostanich latach spada, przez co stanowisko należy uznać za istotne z punktu ochrony w skali 

regionalnej. 

• Viola stagnina Fiołek mokradłowy – gatunek rośliny objęty ochroną ścisłą, występującyna 

terenie kraju na mniej niż stu stanowiskach, dodatkowo w ostanich latach obserwowany jest 

spadek liczby stanowisk. Gatunek związany z terenami bagiennymi, zaroślami, skrajami i 

prześwietleniami w lasach łęgowych. Gatunek chrakaterystyczny dla łąk selernicowych z 

związku Cnidion dubii (Matuszkiewicz 2008, Szafer i in. 1986). Gatunek związany z łąkami 

znajdującymi się na obszarze zalewowym rzeki Odry. Gatunek historycznie podawany z 

znacznej liczby stanowisk znajdujących się wzdłuż Odry, obecnie wskutek przekształcenia łąk 

w pola uprawne, zarzucenia użytkowania oraz zmiany reżimu zalewów występuje na 

kilkudziesięciu stanowiskach, zazwyczaj w dobrze zachowanych płatach łąk selernicowych. 

Odnalezione stanowiska stanowią jedno z nielicznych stanowisk w regionie Głogowskim, 

przez co są one istotne dla zachowania gatunku w skali regionalnej. 

 

Na analizowanym obszarze odnotowano występowanie 10 siedlisk przyrodniczych będącyh 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Poniżej przedstawiono charakterystykę 

zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych: 

• 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiornikw wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea – siedlisko definiują zbiorowiska drobnych bylin lub roślin jednorocznych 

(tereofitów) rozwijające się na okresowo odsłanianych brzegach jezior, starorzeczy, a także 

na dnach osuszonych stawów rybnych. Siedlisko dotychczas nierozpoznane z obszaru 

pradoliny Odry. Na badanym terenie zostało zdiagnozowane w miejscu wyschniętego 

starorzecza, gdzie pojawiła  się roślinnoś charakterystyczna dla klasy Isoeto-Nanojuncetea. 

Pomimo tego, że jest dotychczas jedyne stanowisko rozpoznane w tym regionie, to 

szczątkowy i fragmentaryczny jego charakter nie pozwala określić aby było ono istotne dla 

zachowania siedliska w skali regionalnej. 

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All. 

Nymphaenion, All. Potamion – naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz 

odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami 

(Potamion i częściowo Nymphaeion), makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach 



 

30 
 

pływających (część Nymphaenion), a także prymitywnymi skupieniami drobnych roślin 

pływających po powierzchni wody (Lemnetea). Stanowiska siedliska 3150 występuja wzdłuż 

całego koryta Odry, jednak postępujące zmiany klimatu oraz silna antropopresja (sąsiedztwo 

pól uprawnych) prowadzi do tego, że obecnie znaczna ich części ulega degeneracji oraz 

zniekształceniu. Zinwentaryzowane płąty znajdowały się w dobrym stanie zachowania, przez 

co stanowią one istotne stanowiska dla siedliska w skali regionalnej. 

• 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All. Chenopodion rubri i All. Bidention 

tripartite – zbiorowiska roślin jednorocznych (terofitów) na mulistych, wysychających latem, 

brzegach wód. Siedliskow efemeryczne, niestabilne związane z poziomem wód w rzecze. 

Siedlisko 3270 występuje na całej długości rzeki Odry, w miejscach gdzie ujawniają się 

piaszczyste łachy, miejsca spontanicznej sukcesji. Stanowiska siedliska w skali regionalnej nie 

są istotne. 

• 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)* - śródlądowe 

murawy napiaskowe to ciepłolubne zbiorowiska trawiaste, zbliżone charakterem do muraw 

kserotermicznych i stepów piaskowych, których występowanie uwarunkowane jest 

warunkami klimatycznymi, edaficznymi i antropogenicznymi. Suche murawy napiaskowe 

mają zwykle postać niskich, luźnych i dość barwnych zbiorowisk trawiastych, o wyraźnie 

kępowej budowie oraz stosunkowo bogatej i zróżnicowanej florze roślin naczyniowych, 

często z udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych w skali Polski. Ciepłolubne murawy 

występujące na zinwentaryzowanym obszarze należą do osobliwości przyrodniczych, gdyż 

reprezentują one roślinność o kontynentalnym, wschodnim centrum występowania.  Na 

badanym obszarze występują one w postaci niewielkich płatów, jednakże bardzo bogatych 

gatunkowo. Często są to niewielkie enklawy wśród pól uprawnych, w miejscach silnie 

nasłonecznionych, na szczytach moren, na podłożach piaszczysto-żwirowych. 

Zinwentaryzowane płaty są niezwykle istotne dla zachowania siedliska w skali regionalej oraz 

krajowej, z tego względu że reprezentują one zbiorowiska roślinne na swojej zachodniej 

granicy występowania. Pomimo tego że są to niewielkie płaty to każde stanowi cenne 

stanowisko dla roślinności ciepłolubnej i związanej z nią entomofauny. 

• 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) – naturalne, hydrofilne, trwałe zbiorowiska ziołoroślowe w górach i na pogórzu 

(klasa Betulo-Adenostyletea) oraz nitrofilne, okrajkowe zbiorowiska ziół i pnączy wzdłuż 

cieków wodnych na niżu (klasa Galio-Urticenea). Płaty ziołorośli występują w różnych 

fragmentach wzdłuż koryta Odry. Występują one licznie w regionie, dlatego stanowiska 

siedliska na badanym obszarze nie należą do istotnych w skali regionalnej. 

• 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) – ekstensywnie zagospodarowane zbiorowiska 

wilgotnych łąk na żyznych aluwiach w dolnych i środkowych biegach dużych rzek, regularnie 

zalewane raz lub dwa razy w roku i przesuszane między powodziami. Stanowią cenny 

przyrodniczo, bogaty florystycznie typ roślinności, skupiający rzadko spotykane i zagrożone 

gatunki. Siedlisko występujące na obszarze zalewowym rzeki Odry, dawniej zajmujące 

znaczne powierzchnie, obecnie areał występowania siedliska ulega drastycznie zmniejszeniu 

na skutek przekształcenia siedliska w grunty orne oraz zarzucenia użytkowania. Płaty siedliska 

zinwentaryzowane na badanym obszarze należy uznać za istotne w skali regionalnej, z tego 

względu że stanowią one miejsce występowani rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, 

związanych  tego typu siedliskiem. 
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• 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (All. Arrhenatherion) – antropogeniczne, 

niżowe i górskie, wysokoproduktywne, bogate florystycznie łąki świeże, użytkowane kośnie. 

Łąki świeże, w przeszłości stanowiące nierozłączny element krajobrazu rolniczego obecnie 

należą do jednych z nasilniej narażonych na antropopresję siedlisk w regionach rolniczych. 

Intesyfikacja użytkowania poprzez zwiększoną częstotliwość koszenia oraz podsiewanie 

gatunkami traw prowadzi do ich ubożenia, zaś płaty łąk średnio- i niskoproduktywne są 

przekształcane w pola uprawne lub ich użytkowanie jest zarzucane. Stanowiska łąk świeżych 

w granicach badanego obszaru należy uznać za istotne z tego względu, że prawdopodobnie 

są to jedne z ostatnich, nieliczych płatów tego siedliska w regionie Głogowskim. 

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

wielogatunkowe lasy liściaste, stanowiące w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej 

zonalną roślinność leśną siedlisk żyznych i dominujący potencjalnie typ roślinności. Siedlisko 

grądu na badanym obszarze występuje w postaci zubożałej na skutek gospodarki leśnej. Płąty 

siedliska są licznie reprezentowane w całym obszarze, dlatego odnalezione stanowiska nie 

należą do istotnych dla zachowania siedliska w skali regionalnej. 

• 91e0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinosa-incanae, olsy źródliskowe)* – nadrzeczne lasy olszowe, jesionowe, 

wierzbowe i topolowe, występujące w całej Polsce, wykształcone na glebach zalewanych 

wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych. Na badanym obszarze fragmenty 

łęgów wykształciły się wzdłuż niewielkich cieków, zajmując nieznaczny obszar, przez co nie są 

to stanowiska istotne w skali regionalnej. 

• 91f0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionow (Ficario-Ulmetum) – wilgotne lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe, związane z siedliskami okazjonalnie zalewanymi wodami rzecznymi lub 

pozostającymi pod wpływem okresowych spływów wód powierzchniowych albo ruchomych 

wód gruntowych. Łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe należą do siedlisk związanych z dolinami 

dużych rzek. Na obszarze Dolnego Śląska występują one wzdłuż Odry, miejscami tworząc 

zwarte powierzchnie, jednak na badanym obszarze płąt siedliska zajmował niewielki 

fragment dlatego należy uznać go za nieistotny w skali regionalnej. 

 

Tabela 11 Lista siedlisk dla wariantów 

Lp Kod Nazwa 

Wariant PD2 

1 91E0 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

2 3130 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea 

3 3150 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

4 3270 zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

5 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

6 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

7 6440 łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

8 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
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Lp Kod Nazwa 

9 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Wariant PN4 

1 91E0 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

2 3150 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

4 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5 6440 łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

6 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Wariant PN5 

1 91E0 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

2 3150 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

4 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5 6440 łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

6 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Wariant W4 

1 91E0 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

2 3130 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea 

3 3150 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

4 3270 zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

5 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

6 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

7 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

8 6440 łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

9 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

10 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

11 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
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Tabela 12 Lista gatunków chronionych flory dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 Czosnek kątowaty Allium angulosum 

2 Konikrut błotny Gratiola officinalis 

3 Mięta polej Mentha pulegonium 

4 Płesznik zwyczajny Pulicaria vulgaris 

5 Salwinia pływająca Salvinia natans 

6 Koniopłoch łąkowy Silaum silaus 

7 Kotewka orzech wodny Trapa natans 

8 Fiołek mokradłowy Viola stagnina 

Wariant PN4 

1 Koniopłoch łąkowy Silaum silaus 

Wariant PN5 

1 Koniopłoch łąkowy Silaum silaus 

Wariant W4 

1 Czosnek kątowaty Allium angulosum 

2 Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 

3 Konikrut błotny Gratiola officinalis 

4 Mięta polej Mentha pulegonium 

5 Płesznik zwyczajny Pulicaria vulgaris 

6 Salwinia pływająca Salvinia natans 

7 Koniopłoch łąkowy Silaum silaus 

8 Kotewka orzech wodny Trapa natans 

9 Fiołek mokradłowy Viola stagnina 
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6.2. Entomofauna 

 

Na analizowanym obszarze odnotowano występowanie 11 gatunków owadów i 1 gatunek 

mięczaka. Gatunki te zestawiono w poniższej Tabela 12 wraz z zaznaczeniem kategorii zagrożenia 

oraz rodzaju ochrony. 

 

Tabela 13 Status ochronny zinwentaryzowanych gatunków bezkręgowców. 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Dyrektywa 

Siedliskowa 

Krajowa 

ochrona 

Konwencja 

Berneńska 
IUCN PCLZ 

Coleoptera Chrząszcze  

1 Amara convexior - - - - -  

2 Dorcus parallelipipedus Ciołek matowy - - - LC VU 

3 Loricera pilicornis Szczeciorożek ostrewnik - - - -  

Lepidoptera Motyle  

4 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek Zał. II, IV OS KBII LC LC 

5 Papilio machaon Paź królowej - - - LC LC 

6 Phengaris nausithous Modraszek nausitous Zał. II, IV OS KBII  NT LC 

7 Proserpinus proserpina Postojak wiesiołkowiec Zał. IV OS - DD NT 

8 Eriogaster catax Barczatka kataks Zał. II, IV OS KBII DD EN 

9 Heteropterus morpheus Rojnik morfeusz - - - LC NT 

10 Iphiclides podalirius Paź żeglarz - - - LC VU 

Orthoptera Prostoskrzydłe  

11 Stethophyma grossum Napierśnik torfowiskowy - - - LC VU 

Unionidae Skójkowate  

12 Anodonta cygnea Szczeżuja wielka - OC - LC EN 

Kategorie zagrożenia gatunków wg IUCN: LC – najmniejszej troski, DD - gatunki  o statusie słabo rozpoznanym  i 

zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym, NT – rzadki/bliski zagrożenia; 

KBII – gatunek chroniony na mocy Konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych (Konwencji Berneńskiej - 1979) (Dz.U. 1996 Nr 58, poz. 263); umieszczone w Załączniku II do tej 

Konwencji; 

Dyrektywa Siedliskowa – gatunek wymieniony w załączniku II/IV Dyrektywy Siedliskowej - Dyrektywy Rady 

92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową z 

dnia 21 maja 1992 r., zmienionej dyrektywą 97/62/EWG. 

PCLZ - Status w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt, gdzie: NT – Gatunki niższego ryzyka ale bliskie zagrożenia, 

VU – gatunki narażone na wyginięcie, LC – najmniejszej troski, EN - zagrożone 

 

Poniżej przedstawiono lokalizację siedlisk i stanowisk gatunków bezkręgowców dla poszczególnych 

wariatów drogi. 

 

Tabela 14 Lista gatunków entomofauny dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

2 Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina 

Wariant PN4 

1 Pachnica dębowa - potencjalne Osmoderma eremita 

2 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PN5 

1 Pachnica dębowa - potencjalne Osmoderma eremita 

2 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

Wariant W4 

1 Pachnica dębowa - potencjalne Osmoderma eremita 

2 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

3 Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina 

4 Paź żeglarz Iphiclides podalirius 

 

Charakterystyka stwierdzonych gatunków owadów: 

 

Chrząszcze (Coleoptera) 

Ciołek matowy Dorcus parallelipipedus 

Gatunek związany z próchniejącymi drzewami liściastymi, przede wszystkim dębami. Występuje w 

starych lasach liściastych, ale także w alejach i parkach. Rozwój przebiega w wypróchniałym, 

przerośniętym grzybnią substracie na dnie dziupli lub w wypróchnieniach okołokorzeniowych. 

Imagines odżywiają się wyciekającym sokiem drzewnym. W Polsce zamierający z uwagi na 

deforestację i intensywną gospodarkę leśną (Głowaciński i in. 2002). Siedlisko gatunku w obszarze 

badań stanowią luźno rosnące na brzegu rzeki Odry, dęby szypułkowe.  

 

 

Motyle (Lepidoptera) 

Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

Gatunek myrmekofilny, związany z wilgotnymi łąkami trzęślicowymi Molinion, umiarkowanie 

wilgotnymi Arrhenaterion oraz ziołoroślami Filipendulo-geranietum. Rośliną żywicielską jest krwiściąg 

lekarski (Sanguisorba officinalis), na której kwiatostanach samice składają jaja. Świeżo wylęgłe larwy 

żerują w ich wnętrzu przez pierwsze 3 tygodnie życia. Następnie opuszczają krwiściąg i spadają na 

ziemię, czekając na zabranie do mrowiska przez robotnice wścieklicy zwyczajnej (Myrmica rubra). 

Tam polują na larwy mrówek, przechodząc ostatnie etapy rozwoju preimaginalnego. Zimuje gąsienica 

w mrowisku. Okres pojawu imagines jest rozciągnięty na cały lipiec i sierpień, w zależności od 

populacji i warunków termicznych danego sezonu wegetacyjnego. Motyle odżywiają się prawie 

wyłącznie nektarem krwiściągu, jedynie samce czasem odwiedzają inne rodzaje fioletowych kwiatów, 

np. sierpika (Serratula), czy wyki (Vicia) (Sielezniew 2012). W obszarze badań siedlisko modraszka 

nausitousa jest silnie pofragemntowane siecią pól uprawnych. Dobrze zachowane siedlisko 

zachowało się na wale przeciwpowodziowym oraz na części od wodnej wału. 

 

Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina 

Gatunek może występować w bardzo różnych typach środowisk, zarówno suchych jak i podmokłych. 

Motyl dobrze lata i chętnie przylatuje do sztucznych źródeł światła.. Gąsienice spotykane są w 

środowiskach kserotermicznych, zwykle na piaszczystych ugorach porośniętych wiesiołkiem 

Oenothera spp. Czasami znajduje się je w miastach. Występują również na obszarach bagiennych, 

zwłaszcza przy rowach melioracyjnych, gdzie rosną wierzbownice Epilobium spp. W ciągu roku 

występuje jedno pokolenie. Gąsienica żyje od lipca do września na rozmaitych gatunkach 

wierzbownicy i wiesiołka, a także na krwawnicy pospolitej Lythrum salicaria (Buszko 1997b). Żeruje 
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zazwyczaj w nocy, a dzień spędza chowając się w ściółce u nasady rośliny pokarmowej. 

Przepoczwarcza się w glebie. Motyl pojawia się w maju i czerwcu, lata o zmierzchu. Odwiedza kwiaty 

lilaka pospolitego Syringa vulgaris, wiciokrzewu Lonicera spp., żmijowca Echium spp. i innych roślin. 

Postojak wiesiołkowiec w obszarze został zwabiony do światła na fragmencie dobrze zachowanej 

murawy ciepłolubnej, położonej na skłonie w pobliżu miejscowości Szczyglice. Siedlisko gatunku jest 

silnie pofragemntowane polami uprawnymi. Częściowo na skutek braku użytkowania kośnego zarasta 

drzewami i krzewami. Część przekształcono na tor motocrossowy. 

 

Paź żeglarz  Iphiclides podalirius 

Gatunek związany z ciepłolubnymi zaroślami roślin różowatych Rosaceae, na których się rozwija – 

głównie tarniny (Prunus spinosa) i czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina). Imagines pojawiają się 

w dwóch pokoleniach: od maja do końca czerwca oraz w drugiej niepełnej generacji w sierpniu. 

Odżywiają się nektarem niebieskich i fioletowych kwiatów - np. żmijowca (Echium) czy lilaka (Syringa) 

– często odwiedzając przydomowe ogrody i przytorza. Gąsienice pierwszego pokolenia żerują w 

czerwcu i lipcu, drugiego zaś we wrześniu i październiku, przepoczwarczając się jedynie w cieplejsze 

lata. Zimuje poczwarka przyczepiona do gałęzi roślin żywicielskich lub pobliskich zarośli (Buszko, 

Masłowski 2008). W obszarze badań gatunek siedlisko gatunku stanowią zarośla tarniny Prunus 

spinosa. 
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6.3. Ichtiofauna 

 

Poniżej zamieszczono tabelę ze statusem stwierdzonych gatunków w inwentaryzacji 

przyrodniczej: 

 

Tabela 15 Status stwierdzonych gatunków w kontekście prowadzonych rejestrów 

Gatunek IUCN PCKZ PCLZ CLRiM 
Gatunek 

chroniony 

Gatunek ujęty w prawie 

międzynarodowym 

Kiełb  

pospolity  

Gobio gobio 

LC Nie Nie LC Nie Nie 

Kleń 

Squalius cephalus 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Krąp 

Blicca bjoerkna 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Śliz 

Barbatula barbatula 
LC Nie Nie LC 

ochrona 

częściowa 
Nie 

Słonecznica 

Leucaspius delineatus 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Jazgarz 

Gymnocephalus 

cernua 

LC Nie Nie LC Nie Nie 

Szczupak  

Esox lucius 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Różanka 

Rhodeus amarus 
LC NT NT VU 

ochrona 

częściowa 

gatunek ujęty w zał. II dyrektywy 

siedliskowej oraz w Konwencji 

berneńskiej – zał. III 

Płoć 

Rutilus rutilus 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Okoń  

Perca fluviatilis 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Leszcz 

Abramis brama 
LC Nie Nie LC Nie Nie 

Koza 

Cobitis taenia 
LC Nie DD LC 

ochrona 

częściowa 

gatunek ujęty w zał. II i IV 

dyrektywy siedliskowej oraz w 

Konwencji berneńskiej – zał. III 

Brzana 

Barbus barbus 
LC Nie Nie VU Nie 

gatunek ujęty w zał. V dyrektywy 

siedliskowej 

IUCN - Status Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, gdzie: LC – najmniejszej troski 

PCKZ - Status w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, gdzie: NT – Gatunki niższego ryzyka ale bliskie zagrożenia 

PCLZ - Status w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt, gdzie: DD - gatunki  o statusie słabo rozpoznanym  i 

zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym, NT – Gatunki niższego ryzyka ale bliskie zagrożenia 

CLRiM - Status w Czerwonej Liście Ryb i Minogów, gdzie: LC – najmniejszej troski, VU – gatunki narażone na 

wyginięcie 

Gatunek chroniony - na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt 
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Poniższe tabele przedstawiają ogólne wyniki badań z danych dni na danym 

stanowisku dla wszystkich gatunków. 

 

Tabela 16. Wyniki przeprowadzonych badań 

Gatunek 

Liczba odłowiony 

zaobserwowanych 

osobników (os) 

Przedział 

długości 

ciała (cm) 

Struktura 

wiekowa  
Os./m2 

Udział gatunku 

w zespole ryb 

(%) 

1.        Odra (500) – 51.677581 16.030419     

Słonecznica  Leucaspius 

delineatus 
>  100 Od 4 do 7 ADULT 0,2 21,37 

Kleń Squalius cephalus >  200 Od 10 do 12 JUV 0,4 42,74 

Leszcz Abramis brama 18 Od 7 do 19 JUV, ADULT 0,036 3,85 

Kiełb pospolity Gobio gobio 23 Od 5 do 12 JUV, ADULT 0,046 4,91 

Płoć Rutilus rutilus > 100 Od 8 do 12 JUV, ADULT 0,2 21,37 

Brzana pospolita Barbus 

barbus 
1 8 JUV 0,002 0,21 

Krąp Blicca bjoerkna 13 Od 8 do 20 JUV, ADULT 0,026 2,78 

Różanka Rhodeus sericeus 2 5, 6 ADULT 0,004 0,43 

Koza  Cobitis taenia  11 Od 7 do 11 JUV, ADULT 0,022 2,35 

2.        Odra (500m) – 51.6694 16.1433       

Koza  Cobitis taenia  25 Od 7 do 11 JUV, ADULT 0,05 39,68 

Leszcz Abramis brama 3 Od 7 do 16 JUV, ADULT 0,006 4,76 

Płoć Rutilus rutilus 1 10 ADULT 0,002 1,59 

Kiełb pospolity Gobio gobio 4 Od 10 do 18 JUV, ADULT 0,008 6,35 

Kleń Squalius cephalus 30 Od 5 do 8 JUV 0,06 47,62 

3.        Ciek bez nazwy I (150 m) 51.690671 16.109999    

Brak ryb.           

4.        Czarna Woda (150 m) 51.648133 16.148832     

Śliz Barbatula barbatula 1 10 ADULT 0,007 1,52 

Płoć Rutilus rutilus 39 Od 8 do 25 ADULT 0,26 59,09 

Kleń Squalius cephalus 17 Od 12 do 25 JUV, ADULT 0,113 25,76 

Szczupak Esox lucius 2 Po 22 ADULT 0,013 3,03 

Jazgarz Gymnocephalus 

cernua 
1 13 ADULT 0,007 1,52 

Okoń Perca fluviatilis 6 Od 10 do 21 ADULT 0,04 9,09 

5.        Ciek bez nazwy II (150 m) 51.650555 16.147791    

Brak ryb           

6.        Kanał I (150 m) 51.683862 16.056574     

Brak ryb           

7.        Kanał II (150 m) 51.636740 16.077400     

Brak ryb            

8.        Ciek bez nazwy III (150 m) 51.643711 16.041108   

Brak ryb           

9.        Ciek bez nazwy IV (150 m) 51.64694 15.989630   
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Gatunek 

Liczba odłowiony 

zaobserwowanych 

osobników (os) 

Przedział 

długości 

ciała (cm) 

Struktura 

wiekowa  
Os./m2 

Udział gatunku 

w zespole ryb 

(%) 

Brak ryb           

10.     Ciek bez nazwy V (150 m) 51.589989 16.035718   

Brak ryb           

11.     Ciek bez nazwy VI (150 m) 51.634812 15.998998   

Brak ryb           

12.     Ciek bez nazwy VII (150 m) 51.633367 16.002735   

Brak ryb           

13.     Ciek bez nazwy VIII (150 m) 51.610602 15.968020    

Brak ryb.           

 

Tabela 17 Lista gatunków ichtiofauny dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 Koza  Cobitis taenia  

2 Leszcz Abramis brama 

3 Płoć Rutilus rutilus 

4 Kiełb pospolity Gobio gobio 

5 Kle Squalius cephalus 

6 Śliz Barbatula barbatula 

7 Szczupak Esox lucius 

8 Jazgarz Jazgarz Gymnocephalus cernua 

9 Okoń Perca fluviatilis 

Wariant PN4 

1 Słonecznica Leucaspius delineatus 

2 Kleń Squalius cephalus 

3 Leszcz Abramis brama 

4 Kiełb pospolity Gobio gobio 

5 Płoć Rutilus rutilus 

6 Brzana pospolita Barbus barbus 

7 Krąp Blicca bjoerkna 

8 Różanka Rhodeus sericeus 

9 Koza Cobitis taenia  

Wariant PN5 

1 Słonecznica Leucaspius delineatus 

2 Kleń Squalius cephalus 

3 Leszcz Abramis brama 

4 Kiełb pospolity Gobio gobio 

5 Płoć Rutilus rutilus 

6 Brzana pospolita Barbus barbus 

7 Krąp Blicca bjoerkna 

8 Różanka Rhodeus sericeus 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

9 Koza Cobitis taenia  

Wariant W4 

1 Koza Cobitis taenia  

2 Leszcz Abramis brama 

3 Płoć Rutilus rutilus 

4 Kiełb pospolity Gobio gobio 

5 Kleń Squalius cephalus 

6 Śliz Barbatula barbatula 

7 Szczupak Esox lucius 

8 Jazgar Gymnocephalus cernua 

9 Okoń Perca fluviatilis 

 

Tabela 18 Okresy migracji tarłowych stwierdzonych gatunków ryb. 

Gatunek 
Pora głównych migracji tarłowych (miesiące) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Szczupak  Esox lucius                         

Śliz Barbatula 

barbatula 
                        

Kiełb pospolity Gobio 

gobio 
                        

Płoć Rutilus rutilus                         

Kleń Squalius cephalus                         

Okoń Perca fluviatilis                         

Brzana Barbus barbus                         

Różanka Rhodeus 

sericeus 
                        

Leszcz Abramis brama                         

Krąp Blicca bjoerkna                         

Słonecznica 

Leucaspius delineatus 
                        

Jazgarz 

Gymnocephalus 

cernua 

                        

Koza  Cobitis taenia                         

 

Najlepszym okresem rozpoczęcia prac w korycie rzek i cieków jest okres od września do lutego 

(zaznaczone w tabeli na zielono). Miesiące te wyróżniają się niską aktywnością tarłową stwierdzonych 

gatunków ryb. Okresy migracji tarłowych stwierdzonych gatunków ryb przedstawiono w tabeli na 

czerwono. 
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6.4. Herpetofauna 

 

W trakcie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej przebadano 160 stanowisk herpetofauny. 

Ogółem odnotowano występowanie 8 gatunków płazów oraz 4 gatunki gadów. Poniżej 

przedstawiono ich układ systematyczny oraz status ochronny. 

 

gromada – płazy AMPHIBIA Blainville, 1816 

podgromada – LISSAMPHIBIA Haeckel, 1866 

rząd – płazy bezogonowe ANURA Fischer von Waldheim, 1813 

podrząd – ARCHAEOBATRACHIA Reig, 1958 

rodzina – kumakowate BOMBINATORIDAE Gray, 1825 

rodzaj – kumak BOMBINA Oken, 1816 

gatunek – kumak nizinny BOMBINA BOMBINA (Linnaeus, 1761) 

podrząd – NEOBATRACHIA Reig, 1958 

rodzina – ropuchowate BUFONIDAE Gray, 1825 

rodzaj – ropucha BUFO Garsault, 1764 

gatunek – ropucha szara BUFO BUFO (Linnaeus, 1758) 

rodzaj – ropucha BUFOTES Rafinesque, 1814 

gatunek – ropucha zielona BUFOTES VIRIDIS (Laurenti, 1768) 

rodzina – rzekotkowate – HYLIDAE rafinesque, 1815 

podrodzina – HYLINAE Rafinesque, 1815 

rodzaj – rzekotka HYLA Laurenti, 1768 

gatunek – rzekotka drzewna HYLA ARBOREA (Linnaeus, 1758) 

rodzina – żabowate RANIDAE Batsch, 1796 

rodzaj – żaba PELOPHYLAX Fitzinger, 1843 

gatunek – żaba wodna PELOPHYLAX KL. ESCULENTUS (Linnaeus, 1758) 

gatunek – żaba jeziorkowa PELOPHYLAX LESSONAE (Camerano, 1882) 

gatunek – żaba śmieszka PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (Pallas, 1771) 

rodzaj – żaba RANA Linnaeus, 1758 

gatunek – żaba trawna RANA TEMPORARIA (Linnaeus, 1758) 

gromada – gady REPTILIA Laurenti, 1768 

podgromada – DIAPSIDA Osborn, 1903 

rząd – łuskoskóre SQUAMATA Oppel, 1811 

podrząd – jaszczurki SAURIA McCarthney, 1822 

rodzina – jaszczurkowate LACERTIDAE Oppel, 1811 

podrodzina – LACERTINAE Oppel, 1811 

rodzaj – jaszczurka LACERTA Linnaeus, 1758 

gatunek – jaszczurka zwinka LACERTA AGILIS Linnaeus, 1758 

rodzaj – jaszczurka ZOOTOCA Wagler, 1830 

gatunek – jaszczurka żyworodna ZOOTOCA VIVIPARA (Lichtenstein, 1823) 

podrząd – węże SERPENTES Linnaeus, 1758 

rodzina – połozowate COLUBRIDAE Oppel, 1811 

podrodzina – NATRICINAE Bonaparte, 1838 

rodzaj – zaskroniec NATRIX Laurenti, 1768 

gatunek – zaskroniec zwyczajny NATRIX NATRIX (Linnaeus, 1758) 
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podrodzina – Colubrinae Bonaparte, 1838 

rodzaj – gniewosz CORONELLA Laurenti, 1768 

gatunek –  gniewosz plamisty CORONELLA AUSTRIACA Laurenti, 1768 

 

Tabela 19 Status ochronny wykrytych gatunków herpetofauny. 

Gatunek 
Ochrona 

gatunkowa 

Konwencja 

berneńska 

Dyrektywa 

Siedliskowa 

UE 

Światowa 

Czerwona 

Lista 

IUCN 

Polska 

Czerwona 

Lista 

Zwierząt 

2002 

Polska 

Czerwona 

Księga 

Zwierząt 

2001 

nr załącznika kategoria zagrożenia 

kompleks 

żab 

zielonych* 

żaba wodna OCZ III V - - - 

żaba jeziorkowa OCZ III IV LC - - 

żaba śmieszka OCZ III V LC - - 

kumak nizinny OŚ1 II II/IV LC d DD - 

ropucha szara OCZ III - LC s - - 

ropucha zielona OŚ II IV LC - - 

rzekotka drzewna OŚ1 II IV LC - - 

żaba trawna OCZ III V LC d - - 

Jaszczurka zwinka OCZ II IV LC - - 

jaszczurka żyworodna OCZ III - LC - - 

zaskroniec zwyczajny OCZ III - LC - - 

gniewosz plamisty OŚ1 II IV LC VU VU 

Objaśnienia:  

* żaby zielone ze względu na trudności w oznaczaniu zaliczono do kompleksu żab zielonych Rana esculenta complex, tak też 

zostały przedstawione na mapach 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2134): 

OCZ – ochrona częściowa OŚ – ochrona ścisła OŚ1 – ochrona ścisła, wymagające ochrony czynnej 

Konwencja Berneńska:  

Załącznik II - obejmuje gatunki bardzo zagrożone i ściśle chronione,  

Załącznik III - obejmuje gatunki zagrożone i chronione.  

Dyrektywa siedliskowa UE: 

Załącznik II - obejmuje gatunki, których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych 

obszarów ochrony,  

Załącznik IV - obejmuje gatunki wymagające ochrony ścisłej.  

Załącznik V - obejmuje gatunki, dla których należy określić zasady pozyskiwania i odławiania.  

Światowa Czerwona Lista IUCN: 

LC - gatunki na razie niezagrożone wymarciem 

Polska Czerwona Lista Zwierząt 2002: 

NT – gatunki bliskie zagrożenia 

DD - gatunki o słabo rozpoznanym statusie. 

 

Obserwacje prowadzone w terenie oraz dane o jego topografii, pozwoliły na wyznaczenie 

szlaków migracji, które zlokalizowano na załączonej mapie, w postaci strzałek z kierunkami 

przemieszczania się herpetofauny. 

Do wyjątkowych należy stwierdzenie trudno wykrywalnego gniewosza plamistego opisane w 

Tygodniku Głogowskim (post na Facebooku z 02.09.2019r. p. Rafała Maćkowiaka) w rejonie Górkowa. 

Przybliżoną lokalizację stanowiska przedstawiono na mapie. Miejsca rozrodu gniewosza wymagają 

powołania strefy ochronnej. 
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Fot. Gniewosz plamisty w rejonie Górkowa (R. Maćkowiak). 

 
 

Na podstawie wykonanej w 2019 i 2020 r. inwentaryzacji herpetologicznej opracowano zestawienie 

zbiorcze uzyskanych wyników w postaci listy stanowisk płazów (Tabela 20).  

Tabela 20 Lista gatunków dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 Żaba wodna Rana esculenta 

2 Żaba trawna Rana temporaria 

3 Ropucha zielona Bufo viridis 

4 Ropucha szara Bufo bufo 

5 Kumak nizinny Bombina bombina 

6 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 

7 Kompleks żab zielonych Rana esculenta complex 

Wariant PN4 

1 Żaba wodna Rana esculenta 

2 Żaba trawna Rana temporaria 

3 Ropucha zielona Bufo viridis 

4 Ropucha szara Bufo bufo 

5 Kumak nizinny Bombina bombina 

6 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 

7 Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara 

8 Kompleks żab zielonych Rana esculenta complex 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PN5 

1 Żaba wodna Rana esculenta 

2 Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae 

3 Żaba trawna Rana temporaria 

4 Rzekotka drzewna Hyla arborea 

5 Ropucha zielona Bufo viridis 

6 Ropucha szara Bufo bufo 

7 Kumak nizinny Bombina bombina 

8 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 

9 Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara 

10 Kompleks żab zielonych Rana esculenta complex 

Wariant W4 

1 Żaba wodna Rana esculenta 

2 Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus 

3 Żaba trawna Rana temporaria 

4 Rzekotka drzewna Hyla arborea 

5 Ropucha szara Bufo bufo 

6 Kumak nizinny Bombina bombina 

7 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 

8 Kompleks żab zielonych Rana esculenta complex 

 

Tabela 21 Wyniki inwentaryzacji herpetofauny. Objasnienia: A – obiekty o najwyższym znaczeniu, B – 

obiekty ważne, C – obiekty o mniejszym znaczeniu, D – siedlisko potencjalne, E – obiekty bez 

znaczenia 

Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

1 D 

 od maja minimalna 

ilość wody, żaba 

trawna 

obserwowana w 

sąsiedztwie a nie 

bezpośrednio w 

zbiorniku 

A   B 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

2 D 

 roślinność 

świadcząca o tym, 

że okresowo, przy 

wyższym poziomie 

wody może być tam 

woda, w sezonie 

badań stwierdzone 

jedynie 

podsiąkające błoto 

A   B 

3 C   A   B 

5 D 

 brak otwartego 

lustra wody, 

głównie trzcina, 

okresowo może być 

wyższy poziom 

wody 

D zarośnięte E 

6 D   D   E 

7 C brak rozrodu C   C 

8 B 

rozród, teren 

prywatny 

ogrodzony, brak 

możliwości kontroli 

D 
stanowisko 

niedostępne 
C 

9 C 

słyszana, teren 

ogrodzony, brak 

możliwości kontroli 

D 
stanowisko 

niedostępne 
D 

10 C 
rozród, teren 

prywatny 
D brak płazów D 

11 C    D zarośnięte D 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

12 C 

w zależności od 

poziomu wody, 

prawdopodobnie 

może się łączyć z 

sąsiednimi 

punktami lub 

okresowo 

całkowicie wysychać 

D   D 

13 A rozród D   B 

14 B   D   C 

15 B   D zarośnięte C 

16 A rozród D   B 

17 D   D zarośnięte E 

18 B teren prywatny D brak płazów C 

19 B 
rozród, teren 

prywatny 
D brak płazów C 

20 B rozród D brak płazów C 

21 D   C   D 

22 B 
rozród, teren 

prywatny 
D brak płazów C 

23 B 
rozród, teren 

prywatny 
D brak płazów C 

24 C teren prywatny D   D 

25 B 
rozród, teren 

prywatny 
C   C 

26 B teren prywatny D brak płazów C 

27 C 
rozród, teren 

prywatny 
C   C 

29 B rozród D wyschnięte C 

30 B rozród D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

C 

31 A rozród D brak płazów B 

32 C rozród C rozród C 

33 D   D wyschnięte E 

34 B rozród C rozród C 

35 A rozród A   A 

38 C   C   C 

39 B rozród A   A 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

40 B rozród C   C 

41 C rozród C   C 

42 D   A   B 

43 D   C   D 

44 C   D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

D 

45 B rozród D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

C 

46 C rozród D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

D 

47 B rozród D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

C 

49 B 
 ogrodzony, brak 

możliwości kontroli 
D 

stanowisko 

niedostępne 
C 

50 D   C   D 

51 C   C   C 

52 A rozród C   B 

53 A 

 staw na terenie 

prywatnym, bez 

możliwości kontroli, 

słyszany głos 

godowy ropuch 

zielonej 

D wyschnięte B 

54 A rozród D brak płazów B 

55 B 

 połączony 

przepustem pod 

drogą z sąsiednim 

stawem, staw 

prywatny, z trzech 

stron nieogrodzony 

D brak płazów C 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

56 B 

rozród, połączenie 

przepustem pod 

drogą z sąsiednim 

stawem 

C rozród C 

57 D 
 brak wody w tym 

sezonie 
D zasypane E 

58 D 
 brak wody w tym 

sezonie 
D wyschnięte E 

59 C rozród D   D 

60 B rozród D brak płazów C 

61 A rozród A   A 

62 A rozród D wyschnięte B 

63 C rozród, kijanki C rozród C 

64 D   C rozród D 

65 D   D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

E 

66 C rozród D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

D 

67 B rozród D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

C 

68 C rozród D wyschnięte D 

69 D   D zarośnięte E 

70 D   D wyschnięte E 

71 D   D wyschnięte E 

72 D   D wyschnięte E 

74 B rozród C   C 

75 A   D   B 

76 C   C   C 

77 D   D wyschnięte E 

78 D   D   E 

79 D   D   E 

80 D   D   E 

81 D   C   D 

82 D   D   E 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

83 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

84 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

86 D   D wyschnięte E 

87 D   D   E 

88 D   D   E 

89 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

90 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

91 D   D   E 

92 D   D   E 

93 D   D wyschnięte E 

94 D   C   D 

95 D   D wyschnięte E 

96 D   D wyschnięte E 

97 D   C   D 

98 D   C   D 

99 D   D zarośnięte E 

100 D   C   D 

101 D   D wyschnięte E 

104 D   D   E 

106 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

108 D   D zarośnięte E 

109 D   D   E 

110 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

111 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

112 D   D   E 

114 D   D zarośnięte E 

116 D   D   E 

117 D   C   D 

118 D   D wyschnięte E 

119 D   C   D 

121 D   D   E 

122 D   A   B 

123 D   D zarośnięte E 

124 D   D zarośnięte E 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

125 D   D zarośnięte E 

126 D   D   E 

127 D   D   E 

129 D   D   E 

130 D   D   E 

131 D   D   E 

132 D   D wyschnięte E 

133 D   D wyschnięte E 

134 D   D wyschnięte E 

135 D   D wyschnięte E 

136 D   D brak płazów E 

137 D   D   E 

138 D   D   E 

139 D   D wyschnięte E 

140 D   D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

E 

141 D   D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

E 

142 D   D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

E 

143 D   D   E 

144 D   D   E 

145 D   D   E 

146 D   D   E 

147 D   D zarośnięte E 

148 D   D wyschnięte E 

149 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

150 D   D wyschnięte E 

151 D   D 
stanowisko 

niedostępne 
E 

152 C na wale C   C 

153 C na wale D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

D 
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Nr 

stanowiska 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2019 r.* 

Uwagi 

Znaczenie dla 

lokalnych 

populacji w 

2020 r.* 

Uwagi 

Waloryzacja 

siedlisk 

herpetofauny 

po dwóch 

sezonach badań 

154 C na wale D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

D 

155 C na wale D 

zalane w wyniku 

wezbrania rzeki 

Odry 

D 

156 C   C   C 

158 C   C   C 

159 C   C   C 

160 C   C   C 

161 D 

Teren nowego 

wariantu WV. Nie 

badano w 2019 r. 

D   E 

164 D 

Teren nowego 

wariantu WV. Nie 

badano w 2019 r. 

D   E 

 

 



  
 

6.5. Ornitofauna 

 

Na badanym terenie badań odnotowano łącznie 59 gatunków ptaków. Spośród nich 22 

gatunki zostały odnotowane na podstawie przeglądu literatury jako lęgowe, 33 zostały 

zinwentaryzowane jako lęgowe podczas badań terenowych, natomiast 15 gatunków wykorzystywało 

teren w inny sposób (np. żerując, odpoczywając, tworząc koncentracje). 14 gatunków odnotowanych 

jest w załącniku I Dyrektywy Ptasiej, 48 objętych jest ochroną ścisłą, z czego 3 wymagają ochrony 

strefowej. 2 gatunki objęte się ochroną częściową, a 9 stanowi gatunki łowne. W tabeli poniżej 

przedstawiono status ochrony gatunków ptaków, wraz ze statusem w buforze badań. 

 

Tabela 22 Status ochrony gatunków ptaków zinwentaryzowanych w buforze badań. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status w 

Polsce 

Zał. I Dyr. 

Ptasiej UE 
PCKZ IUCN 

Status w 

buforze 

1 Bażant Phasianus colchicus Ł     LC L 

2 Błotniak stawowy Circus aeruginosus OŚ1 X   LC H 

3 Bocian biały Ciconia ciconia OŚ1 X   LC H, L 

4 Bocian czarny Ciconia nigra OŚ1S X   LC H 

5 Brzegówka Riparia riparia OŚ     LC H 

6 Cyraneczka Anas crecca Ł     LC L 

7 Czajka Vanellus vanellus OŚ1     NT H 

8 Czyż Spinus spinus OŚ     LC N 

9 Droździk Turdus iliacus OŚ     NT N 

10 Dzierlatka Galerida cristata OŚ   DD LC L 

11 Dzięcioł czarny Dryocopus martius OŚ1 X   LC H, L 

12 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus OŚ1 X   LC L 

13 Dzięcioł zielony Picus viridis OŚ1     LC H, L 

14 Gąsiorek Lanius collurio OŚ X   LC H, L 

15 Gęgawa Anser anser Ł     LC N 

16 Gęś białoczelna Anser albifrons Ł     LC N 

17 Gęś zbożowa Anser fabalis Ł     LC N 

18 Grzywacz Columba palumbus Ł     LC L 

19 Jarzębatka Sylvia nisoria OŚ X   LC H, L 

20 Kania czarna Milvus migrans OŚ1S X NT LC H 

21 Kania ruda Milvus milvus OŚ1S X NT NT L 

22 Kląskawka Saxicola rubicola OŚ1       L 

23 Krakwa 
Anas strepera 

(Mareca strepera) 
OŚ1     LC L 

24 Krętogłów Jynx torquilla OŚ     LC L 

25 Krogulec Accipiter nisus OŚ     LC H 

26 Kruk Corvus corax OCZ     LC L 

27 Krzyżówka Anas platyrhynchos Ł     LC L 

28 Kszyk Gallinago gallinago OŚ     LC H 

29 Kuropatwa Perdix perdix Ł     LC L 

30 Kwiczoł Turdus pilaris OŚ     LC N 

31 Lerka Lullula arborea OŚ X   LC H, L 

32 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus OŚ X   LC N 

33 Łabędź niemy Cygnus olor OŚ     LC H, L 



Raport częściowy z inwentaryzacji teriofauny i herpetofauny dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu 
DK12”. 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status w 

Polsce 

Zał. I Dyr. 

Ptasiej UE 
PCKZ IUCN 

Status w 

buforze 

34 Łozówka Acrocephalus palustris OŚ     LC H 

35 Łyska Fulica atra Ł     LC L 

36 Makolągwa Linaria cannabina OŚ     LC N 

37 Mazurek Passer montanus OŚ     LC N 

38 Myszołów Buteo buteo OŚ     LC L 

39 Nurogęś Mergus merganser OŚ1     LC L 

40 Ortolan Emberiza hortulana OŚ X   LC L 

41 Perkozek Tachybaptus ruficollis OŚ     LC L 

42 Potrzeszcz Emberiza calandra OŚ     LC N 

43 Przepiórka Coturnix coturnix OŚ     LC L 

44 Pustułka Falco tinnunculus OŚ1     LC H 

45 Puszczyk Strix aluco OŚ     LC L 

46 Samotnik Tringa ochropus OŚ1     LC H 

47 Skowronek Alauda arvensis OŚ     LC N 

48 Srokosz Lanius excubitor OŚ     LC L 

49 Szczygieł Carduelis carduelis OŚ     LC N 

50 Szpak Sturnus vulgaris OŚ     LC N 

51 Śmieszka Larus ridibundus OŚ     LC H 

52 Świergotek łąkowy Anthus pratensis OŚ     NT N 

53 Trzciniak 
Acrocephalus 

arundinaceus 
OŚ     LC H, L 

54 Trznadel Emberiza citrinella OŚ     LC N 

55 Wilga Oriolus oriolus OŚ     LC H, L 

56 Wrona siwa Corvus cornix OCZ       H, L 

57 zimorodek Alcedo atthis OŚ X   LC L 

58 Zniczek Regulus ignicapilla OŚ     LC L 

59 Żuraw Grus grus OŚ X   LC H, L 

Oznaczenia: 

Status ochronny w Polsce - na podstawie RozporządzeniA Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183): OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą, OŚ1 – 

gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej, OŚS – gatunek wymagający ustalenia strefy 

ochronnej wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania, OCZ – gatunek objęty ochroną częściową; 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 

łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433): Ł – gatunek łowny; 

PCKZ – Polska Czerwona Księga Zwierząt: DD – o słabo rozpoznanym statusie, NT – rzadki/bliski zagrożenia 

IUCN - Kategorie zagrożenia gatunków wg IUCN: LC – najmniejszej troski, NT – rzadki/bliski zagrożenia 

Status dla powierzchni dla gatunków lęgowych na powierzchni: L – gatunek przystąpił do lęgów, H – gatunek 

lęgowy, dane historyczne (dane historyczne pochodzą z: ROŚ modernizacja wału P-1 rz. Odry oraz PPZO 

Obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie), N –gatunek wykorzystujący teren objęty badaniami w tracie wędrówki i 

zimowania (np. żerujący, odpoczywający, tworzący koncentracje). 

 

W poniższych tabelach przedstawiono stanowiska gatunków ptaków, wraz z przypisaniem ich do 

poszczególnych wariantów drogi.  

Podczas inwentaryzacji zlokalizowano zajęte gniazdo kani rudej (kat. C), jest to gatunek 

wymagający ochrony strefowej wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 



Raport częściowy z inwentaryzacji teriofauny i herpetofauny dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu 
DK12”. 
 

 

54 
 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lokalizacja została przedstawiona na 

załączniku mapowym niejawnym, dodatkowo zaznaczono na nim niezajęte, prawdopodobnie 

opuszczone gniazdo kani. Pozostałe stanowiska lęgowe ptaków zamieszczono na załączniku 

mapowym jawnym, dotyczącym awifauny. 

 

Tabela 23 Lista gatunków awifauny lęgowej dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 Bocian biały Ciconia ciconia 

2 Droździk Turdus iliacus 

3 Dzierlatka Galerida cristata 

4 Dzięcioł zielony Picus viridis 

5 Gąsiorek Lanius collurio 

6 Gęgawa Anser anser 

7 Gęś białoczelna Anser albifrons 

8 Gęś zbożowa Anser fabalis 

9 Jarzębatka Sylvia nisoria 

10 Kania ruda Milvus milvus 

11 Kląskawka Saxicola rubicola 

12 Krakwa Anas strepera 

13 Krętogłów Jynx torquilla 

14 Kruk Corvus corax 

15 Krzyżówka Anas platyrhynchos 

16 Kwiczoł Turdus pilaris 

17 Lerka Lullula arborea 

18 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 

19 Łyska Fulica atra 

20 Mazurek Passer montanus 

21 Myszołów Buteo buteo 

22 Nurogęś Mergus merganser 

23 Ortolan Emberiza hortulana 

24 Potrzeszcz Emberiza calandra (Miliaria calandra) 

25 Przepiórka Coturnix coturnix 

26 Puszczyk Strix aluco 

27 Skowronek Alauda arvensis 

28 Srokosz Lanius excubitor 

29 Szczygieł Carduelis carduelis 

30 Szpak Sturnus vulgaris 

31 Świergotek łąkowy Anthus pratensis 

32 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 

33 Trznadel Emberiza citrinella 

34 Uszatka Asio otus 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

35 Wilga Oriolus oriolus 

36 Wrona siwa Corvus cornix 

37 Zniczek Regulus ignicapilla 

38 Żołna Merops apiaster 

39 Żuraw Grus grus 

Wariant PN4 

1 Bażant Phasianus colchicus 

2 Bocian biały Ciconia ciconia 

3 Dudek Upupa epops 

4 Dzierlatka Galerida cristata 

5 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 

6 Dzięcioł zielony Picus viridis 

7 Dzięciołek Dendrocopos minor 

8 Gąsiorek Lanius collurio 

9 Grzywacz Columba palumbus 

10 Jarzębatka Sylvia nisoria 

11 Kania ruda Milvus milvus 

12 Kląskawka Saxicola rubicola 

13 Krakwa Anas strepera 

14 Krętogłów Jynx torquilla 

15 Kruk Corvus corax 

16 Krzyżówka Anas platyrhynchos 

17 Kwiczoł Turdus pilaris 

18 Lerka Lullula arborea 

19 Makolągwa Carduelis cannabina 

20 Mazurek Passer montanus 

21 Myszołów Buteo buteo 

22 Ortolan Emberiza hortulana 

23 Przepiórka Coturnix coturnix 

24 Puszczyk Strix aluco 

25 Srokosz Lanius excubitor 

26 Świerszczak Locustella naevia 

27 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 

28 Trznadel Emberiza citrinella 

29 Uszatka Asio otus 

30 Wilga Oriolus oriolus 

31 Wrona siwa Corvus cornix 

32 Zniczek Regulus ignicapilla 

33 Żuraw Grus grus 

Wariant PN5 

1 Białorzytka Oenanthe oenanthe 

2 Bocian biały Ciconia ciconia 

3 Brzegówka Riparia riparia 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

4 Cyraneczka Anas crecca 

5 Dudek Upupa epops 

6 Dzierlatka Galerida cristata 

7 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 

8 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 

9 Dzięcioł zielony Picus viridis 

10 Dzięciołek Dendrocopos minor 

11 Gąsiorek Lanius collurio 

12 Jarzębatka Sylvia nisoria 

13 Kania ruda Milvus milvus 

14 Kląskawka Saxicola rubicola 

15 Krakwa Anas strepera 

16 Krętogłów Jynx torquilla 

17 Kruk Corvus corax 

18 Krzyżówka Anas platyrhynchos 

19 Kuropatwa Perdix perdix 

20 Kwiczoł Turdus pilaris 

21 Lerka Lullula arborea 

22 Łabędź niemy Cygnus olor 

23 Makolągwa Carduelis cannabina 

24 Mazurek Passer montanus 

25 Myszołów Buteo buteo 

26 Ortolan Emberiza hortulana 

27 Perkozek Podiceps ruficollis (Tachybaptus ruficollis) 

28 Potrzeszcz Emberiza calandra (Miliaria calandra) 

29 Przepiórka Coturnix coturnix 

30 Pustułka Falco tinnunculus 

31 Puszczyk Strix aluco 

32 Srokosz Lanius excubitor 

33 Świerszczak Locustella naevia 

34 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 

35 Trznadel Emberiza citrinella 

36 Uszatka Asio otus 

37 Wilga Oriolus oriolus 

38 Wrona siwa Corvus cornix 

39 Zimorodek Alcedo atthis 

40 Zniczek Regulus ignicapilla 

41 Żuraw Grus grus 

Wariant W4 

1 Białorzytka Oenanthe oenanthe 

2 Bocian biały Ciconia ciconia 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

3 Droździk Turdus iliacus 

4 Dzierlatka Galerida cristata 

5 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 

6 Dzięcioł zielony Picus viridis 

7 Dzięciołek Dendrocopos minor 

8 Gąsiorek Lanius collurio 

9 Gęgawa Anser anser 

10 Gęś białoczelna Anser albifrons 

11 Gęś zbożowa Anser fabalis 

12 Gil Pyrrhula pyrrhula 

13 Jarzębatka Sylvia nisoria 

14 Kania ruda Milvus milvus 

15 Kląskawka Saxicola rubicola 

16 Krakwa Anas strepera 

17 Krętogłów Jynx torquilla 

18 Kruk Corvus corax 

19 Krzyżówka Anas platyrhynchos 

20 Kwiczoł Turdus pilaris 

21 Lerka Lullula arborea 

22 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 

23 Łyska Fulica atra 

24 Mazurek Passer montanus 

25 Myszołów Buteo buteo 

26 Nurogęś Mergus merganser 

27 Ortolan Emberiza hortulana 

28 Potrzeszcz Emberiza calandra (Miliaria calandra) 

29 Przepiórka Coturnix coturnix 

30 Skowronek Alauda arvensis 

31 Szczygieł Carduelis carduelis 

32 Szpak Sturnus vulgaris 

33 Świergotek łąkowy Anthus pratensis 

34 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 

35 Trznadel Emberiza citrinella 

36 Uszatka Asio otus 

37 Wrona siwa Corvus cornix 

38 Żuraw Grus grus 

 

 

 



  
 

 

6.6. Chiropterofauna 

 

Kryjówki letnie w rejonie planowanej inwestycji 

 

Podczas kontroli ukierunkowanej na letnie schronienia nietoperzy prowadzono oględziny 

obiektów wraz z wywiadem wśród mieszkańców oraz, w wybranych miejscach, kontrole detektorowe 

wieczorne i poranne – w celu zarejestrowania rojenia przed wlotem do kryjówki. Wyniki kontroli 

obiektów przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 24 Wyniki kontroli letnich schronień nietoperzy.  

Lp. Punkt 

(oraz nr 

zdjęcia) 

Rodzaj 

kryjówki 

Potencjalna 

kryjówka – 

oględziny 

Kontrola 

detektorowa 

wieczorna 

Kontrola 

detektorowa 

poranna 

(rojenie) 

Wywiad 

1 KKR9 Budynek 0 Tak Nie 0 

2 KKR10 Budynek 0 Tak Nie 0 

3 KKR1 Budynek 0 Tak Nie 0 

4 KKR2 Budynek 0 Tak Nie 0 

5 KKR5 Budynek  0 Tak Nie 0 

6 KKR6 Budynek 0 Tak Nie 0 

7 KKR7 Budynek 0 Tak Nie 0 

8 KKR8 Budynek 0 Tak Nie 0 

9 KKR3 Budynek 1 Tak Nie 0 

10 KKR4 Budynek 0 Tak Nie 0 

11 KKR 2020 Budynek 0 Tak Nie 0 

12 KKR 

2020.2 

Budynek 0 Tak Nie 0 

13 KKR 

2020.3 

Budynek 0 Tak Nie 0 

14 KKR 

2020.4 

Budynek 0 Tak Nie 0 

15 KKR 

2020.5 

Budynek 0 Tak Nie 0 

16 KKR 

2020.6 

Budynek 0 Tak Nie 0 

17 KKR 

2020.7 

Budynek 0 Tak Nie 0 

Objaśnienia:  

0 – przeprowadzono kontrolę, wynik negatywny (obiekt nie spełnia warunków jako schronienie/nie 

stwierdzono aktywności nietoperzy/nie ma wiedzy mieszkańców na temat nietoperzy w obiekcie),  

1 – przeprowadzono kontrolę, (obiekt może stanowić potencjalne schronienie/stwierdzono aktywność 

nietoperzy/ mieszkańcy potwierdzili obecność nietoperzy w obiekcie) 

 

Obiektami kontrolowanymi podczas badań były głównie podstawowe miejsca schronień 

letnich nietoperzy w rolniczym krajobrazie: stare budynki mieszkalne (zamieszkane i opuszczone) 

oraz zabudowania gospodarcze które podczas wstępnych oględzin spełniały kryteria potencjalnych 
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kryjówek kolonii rozrodczych (stara dachówka, szczeliny i uszkodzenia murów  oraz w zadaszeniu 

obiektu, obecność strychów). W takich miejscach badania były pogłębiane o wywiad oraz/lub 

nasłuchy detektorowe. Obiekty nowe lub wyremontowane tj: z nowymi dachami, bez strychów, bez 

szczelin uznawano za nie odpowiednie na kryjówki i nie prowadzono w nich kontroli ani wywiadów z 

mieszkańcami. 

 

Stanowiska zimowe w rejonie planowanej inwestycji 

Podczas kontroli ukierunkowanej na zimowe miejsca hibernacji nietoperzy, prowadzono 

oględziny obiektów wraz z wywiadem wśród mieszkańców. Wyniki kontroli obiektów przedstawiono 

w tabeli poniżej. Do kontroli i wywiadu z właścicielami/mieszkańcami wytypowano obiekty 

spełniające kryteria potencjalnych kryjówek (podpiwniczone, z zewnętrznymi piwniczkami i 

nieogrzewanymi piwnicami pod gospodarstwami). Obiekty nowe, niepodpiwniczone, bądź z 

ogrzewaną piwnicą, uznawano za nie odpowiednie na schronienia zimowe, wówczas nie 

przeprowadzono w nich kontroli. Na całym badanym terenie nie zidentyfikowno wielkogabarytowych 

obiektów, nieogrzewanych i dobrze wentylowanych tj: bunkry, chłodnie, magazyny, sztolnie, jaskinie 

czy mosty które mogłoby stanowić ważne kolonie zimowe nietoperzy.  

 

Tabela 25 Wyniki kontroli zimowych miejsc hibernacji. 

Lp Punkt (oraz nr zdjęcia) Rodzaj kryjówki Potencjalna kryjówka Oględziny obiektu Wywiad 

1 KKZ10 Budynek  0 0 0 

2 KKZ11 Budynek  0 0 0 

3 KKZ12 Budynek  0 0 0 

4 KKZ13 Budynek  0 0 0 

5 KKZ1 Budynek 0 0 0 

6 KKZ2 Budynek  1 0 0 

7 KKZ3 Przepust  0 0 0 

8 KKZ4 Budynek  0 0 0 

9 KKZ9 Budynek 1 0 0 

10 KKZ14 Budynek  0 0 0 

11 KKZ15 Budynek  0 0 0 

12 KKZ6 Budynek  1 0 0 

13 KKZ7 Przepust  0 0 0 

14 KKZ8 Budynek  0 0 0 

15 KKZ5 Budynek  0 0 0 

16 KKZ16 Budynek  1 0 0 

17 KKR 2020 Budynek 0 0 0 

18 KKR 2020.2 Budynek 0 0 0 

19 KKR 2020.3 Budynek 0 0 0 

20 KKR 2020.4 Budynek 0 0 0 

21 KKR 2020.5 Budynek 0 0 0 

22 KKR 2020.6 Budynek 0 0 0 

23 KKR 2020.7 Budynek 0 0 0 

Objasnienia: 

0 – przeprowadzono kontrolę, wynik negatywny (obiekt nie spełnia warunków jako schronienie/nie ma wiedzy 

mieszkańców na temat nietoperzy w obiekcie) 
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1 – przeprowadzono kontrolę, (obiekt może stanowić potencjalne schronienie/mieszkańcy potwierdzili 

obecność nietoperzy w obiekcie) 

 

Na terenie badań odnaleziono potencjalnych kryjówki co najmniej 4 kolonii rozrodczych oznaczone 

na mapie jako: KKZ2, KKZ2, KKZ9, KKZ16. Ze względu na brak zgody właścicieli na oględziny budynków 

nie możliwe było potwierdzenie kolonii. 

 

Tabela 26 Wyniki kontroli aktywności nietoperzy na transektach w okresie rozrodczym. 

Nazwa transektu T5 T9 T12 

Okres rozrodczy 

Ppip - 48 Ppyg-18 Ppip - 32 
 Nnoc - 6,0  

 Pnat - 12,0  

Objasnienia: Ppip – karlik malutki, Ppyg –karlik drobny, Nnoc – borowiec wielki, Pnat – karlik większy. 

 

Tabela 27 Lista gatunków chiropterofauny dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 karlik malutki Pipestrellus pipestrellus 

2 karlik większy Pipistrellus nathusii 

3 karlik drobny Pipistrellus pygmaeus 

4 borowiec wielki Nyctalus noctula 

Wariant PN4 

1 karlik malutki Pipestrellus pipestrellus 

Wariant PN5 

1 karlik malutki Pipestrellus pipestrellus 

Wariant W4 

1 karlik malutki Pipestrellus pipestrellus 

2 karlik większy Pipistrellus nathusii 

3 karlik drobny Pipistrellus pygmaeus 

4 borowiec wielki Nyctalus noctula 

 

Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus  

Najmniejszy nietoperz europejski (obok bardzo podobnego karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus). 

Podobnie jak karlik większy związany jest z wodami powierzchniowymi, częściej jednak spotyka go się 

na terenach silnie przekształconych przez człowieka (np. krajobraz rolniczy, wsie). Poluje zwykle 

w promieniu 2 km od dziennej kryjówki. Jego głównymi dziennymi kryjówkami są strychy. Od połowy 

lipca do przełomu września i października odbywa gody. Samce zajmują wówczas rewiry i wydają 

głosy socjalne wyłącznie w locie. Prawdopodobnie część populacji polskiej odbywa wędrówki 

sezonowe, odnotowano przeloty na ponad 1100 km. 

Stwierdzono aktywnośc gatunku na dwóch transektach w okresie rozrodczym, tj. T5 i T12. 

 

Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus  

Najmniejszy europejski nietoperz. Biologia podobna jak u karlika malutkiego, z tym że karlik drobny 

rzadziej spotykany jest w pobliżu zabudowań. 

Stwierdzono aktywnośc gatunku na jednym transekcie w okresie rozrodczym, tj. T9. 
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Karlik większy Pipistrellus nathusii  

Nietoperz małych rozmiarów. W Polsce dość pospolity, choć jego stanowiska są rozmieszczone 

nierównomiernie. Występuje głównie na terenach lesistych, z licznymi zbiornikami wodnymi. Jego 

dziennymi kryjówkami są dziuple, skrzynki dla ptaków i nietoperzy oraz strychy. Na żerowiska 

wylatuje najczęściej tuż po zachodzie słońca, poluje zazwyczaj na wys. do ok. 10 m, w pobliżu 

roślinności, ale nie stroni też od terenów otwartych. Wiosną i jesienią odbywa długodystansowe 

wędrówki, nawet ponad 2000 km. 

Stwierdzono aktywnośc gatunku na jednym transekcie w okresie rozrodczym, tj. T9. 

 

Borowiec wielki Nyctalus noctula  

Jest to jeden z największych, a zarazem najpospolitszych krajowych gatunków, związany przede 

wszystkim z lasami i innymi zadrzewieniami. Poluje głównie na terenach otwartych, w odległości do 

ok. 10 km od swoich dziennych kryjówek (najczęściej dziupli drzew). Na łowy wylatuje często długo 

przed zachodem słońca. Lata wysoko, ponad 40 metrów nad ziemią, a często znacznie wyżej. Odbywa 

długodystansowe wędrówki między kryjówkami letnimi i zimowymi. 

Stwierdzono aktywnośc gatunku na jednym transekcie w okresie rozrodczym, tj. T9. 

 

Aktywność w okresie migracji w rejonie planowanej inwestycji 

 

Tabela 28 Wyniki kontroli aktywności nietoperzy na transektach w okresie migracji. 

Nazwa transektu T5 T9 T12 

Migracja jesienna 
Ppip - 66 Ppip - 78 Ppip - 36 

 Pnat - 6,0  

Objasnienia: Ppip – karlik malutki, Pnat – karlik większy. 

 

Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus  

Najmniejszy nietoperz europejski (obok bardzo podobnego karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus). 

Podobnie jak karlik większy związany jest z wodami powierzchniowymi, częściej jednak spotyka go się 

na terenach silnie przekształconych przez człowieka (np. krajobraz rolniczy, wsie). Poluje zwykle 

w promieniu 2 km od dziennej kryjówki. Jego głównymi dziennymi kryjówkami są strychy. Od połowy 

lipca do przełomu września i października odbywa gody. Samce zajmują wówczas rewiry i wydają 

głosy socjalne wyłącznie w locie. Prawdopodobnie część populacji polskiej odbywa wędrówki 

sezonowe, odnotowano przeloty na ponad 1100 km. 

Stwierdzono aktywnośc gatunku na trzech transektach w okresie migracji, tj. T5, T9 i T12. 

 

Karlik większy Pipistrellus nathusii  

Nietoperz małych rozmiarów. W Polsce dość pospolity, choć jego stanowiska są rozmieszczone 

nierównomiernie. Występuje głównie na terenach lesistych, z licznymi zbiornikami wodnymi. Jego 

dziennymi kryjówkami są dziuple, skrzynki dla ptaków i nietoperzy oraz strychy. Na żerowiska 

wylatuje najczęściej tuż po zachodzie słońca, poluje zazwyczaj na wys. do ok. 10 m, w pobliżu 

roślinności, ale nie stroni też od terenów otwartych. Wiosną i jesienią odbywa długodystansowe 

wędrówki, nawet ponad 2000 km. 

Stwierdzono aktywnośc gatunku na jednym transekcie w okresie migracji, tj. T9. 
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6.7. Teriofauna 

 

Na obszarze objętym inwentaryzacją odnotowano 16 gatunków ssaków. Spośród nich 5 jest 

objętych ochroną częściową i 10 określonych jako łowne - podlegający gospodarowaniu łowieckiemu 

i 1 gatunek należy do grupy inwazyjnych. Na szczególną uwagę zasługują gatunki: bóbr europejski oraz 

wydra europejska, uwzględnione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, dla których od krajów 

członkowskich wymagane jest wyznaczanie ostoi. Ww. gatunki, zostały objęte ochroną opisaną 

w projekcie Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru PLH020018 Łęgi Odrzańskie. Poniżej 

zamieszczono listę gatunków (Tabela 29) stwierdzonych na terenie badań wraz z ich statusem 

ochronnym. 

 

Tabela 29 Gatunki ssaków, których występowanie potwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej drogi wraz z statusem ochronnym. 

Lp Nazwa polska i łacińska 
Dyrektywa 

Siedlisk. 

Krajowa 

ochr.gat. 

Konwencja 

Berneńska 

 Rząd drapieżne Carnivora    

1 Wydra europejska Lutra lutra (kod 1355) II, IV O.Cz. II 

2 Tchórz zwyczajny Mustela putorius - Ł - 

3 Kuna leśna Martes martes  - Ł III 

4 Lis Vulpes vulpes - Ł - 

5 Borsuk Meles meles  - Ł III 

6 Jenot Nyctereutes procyonoides  - Ł - 

7 Wizon (Norka) amerykański Neovison vison - I - 

 Rząd jeżokształtne    

8 Jeż europejski Erinaceus europaeus  O.Cz. III 

 Rząd parzystokopytne Artiodactyla    

9 Jeleń Cervus elaphus - Ł III 

10 Sarna Capreolus capreolus - Ł III 

11 Dzik Sus scrofa - Ł - 

 Rząd owadożerne Insectivora    

12 Kret europejski Talpa europaea - O.Cz. - 

 Rząd gryzonie Rodentia    

13 Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris - O.Cz. III 

14 Bóbr europejski Castor fiber II, IV O.Cz. III 

 Rząd zajęczaki Lagomorpha    

15 Zając szarak Lepus europaeus - Ł III 

16 Królik europejski Oryctolagus cuniculus - Ł - 

Objaśnienia: 

− ochrona prawna w Polsce: O.Cz. – ochrona częściowa, O.Ś. – ochrona ścisła, Ł – łowny, I - inwazyjny 

− Konwencja berneńska: załącznik II – ściśle chronione gatunki fauny, załącznik III – chronione gatunki fauny, 

− Dyrektywa Siedliskowa: załącznik II – gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania 

wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, załącznik IV – gatunki 

roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony; 
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Na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych opracowano tabele 

(Tabela 30, Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.) z frekwencją rozpowszechnienia gatunków ssaków wzdłuż kilometrowych odcinków 

pasa inwentaryzacji. Podczas inwentaryzacji ilościowej prowadzonej w okresie 2018/2019, 

odnotowano w rejonie inwestycji łącznie 1450 obserwacji zwierząt i/lub świeżych śladów ich 

bytowania. Podana wartość nie odzwierciedla rzeczywistej liczby osobników w tym terenie, a 

stanowiła podstawę do określenia wskaźników liczebności wzdłuż 1km transektów.  

Pozyskano również dane na temat liczebności zinwentaryzowanej zwierzyny łownej z 

nadleśnictw znajdujących się w obszarze badań. Dane z Planu Urządzania Lasu z dn. 10.08.2017r. 

znak DL-I.611.53.2017 na lata 2017 - 2026 dla nadleśnictwa Głogów, przedstawiono w Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.. 
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Tabela 30 Lista gatunków teriofauny dla wariantów 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

Wariant PD2 

1 borsuk Meles meles 

2 bóbr Castor fiber 

3 dzik Sus scrofa 

4 jenot Nyctereutes procyonoides 

5 jeż Erinaceus europaeus 

6 kret Talpa europaea 

7 królik Oryctolagus cuniculus 

8 lis Vulpes vulpes 

9 sarna Capreolus capreolus 

10 wiewiórka Sciurus vulgaris 

11 wydra Lutra lutra 

12 zając Lepus europaeus 

Wariant PN4 

1 borsuk Meles meles 

2 bóbr Castor fiber 

3 dzik Sus scrofa 

4 jeleń Cervus elaphus 

5 kret Talpa europaea 

6 kuna Martes foina 

7 lis Vulpes vulpes 

8 norka Mustela lutreola 

9 sarna Capreolus capreolus 

10 wiewiórka Sciurus vulgaris 

11 wydra Lutra lutra 

12 zając Lepus europaeus 

13 łasica Mustela nivalis 

Wariant PN5 

1 borsuk Meles meles 

2 bóbr Castor fiber 

3 dzik Sus scrofa 

4 jeleń Cervus elaphus 

5 kret Talpa europaea 

6 kuna Martes foina 

7 lis Vulpes vulpes 

8 norka Mustela lutreola 

9 sarna Capreolus capreolus 

10 wiewiórka Sciurus vulgaris 

11 wydra Lutra lutra 

12 zając Lepus europaeus 

13 łasica Mustela nivalis 

Wariant W4 

1 borsuk Meles meles 
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Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

2 bóbr Castor fiber 

3 dzik Sus scrofa 

4 jeleń Cervus elaphus 

5 jenot Nyctereutes procyonoides 

6 jeż Erinaceus europaeus 

7 kret Talpa europaea 

8 królik Oryctolagus cuniculus 

9 kuna Martes foina 

10 lis Vulpes vulpes 

11 sarna Capreolus capreolus 

12 tchórz Mustela putorius 

13 wiewiórka Sciurus vulgaris 

14 wydra Lutra lutra 

15 zając Lepus europaeus 
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6.8. Korytarze ekologiczne 

 

Inwestycja przecina korytarz ekologiczny o randze krajowej - Dolina Odry Środkowej (KPdC-19E). Jest 

to korytarz ekologiczny, który biegnie doliną rzeki Odry, w tym odcinki wymagające szczególnej 

ochrony (dolina rz. Odry) oraz sąsiaduje od wschodu ze strefą zintegrowanej ochrony walorów 

środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz obszarami najwyższej ochrony. Elementy 

te opisane zostały w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Dolnośląskiego – Kierunki 

ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych (2014). Lokalizację terenu badań 

względem Miejscowego Planu przedstawiono poniżej, a względem lokalizacji korytarzy ekologicznych 

za załączonej mapie. 

Lokalne szlaki migracji zwierząt zaznaczone zostały na załączniku mapowym, dotyczącym teriofauny i 

chiropterofauny. 

 

Rysunek 6 Lokalizacja terenu badań oraz korytarzy ekologicznych wymienionych w PZP woj. 

dolnośląskiego. 
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