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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał kolejne zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, a
także - w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - dla
dwóch obszarów położonych na terenie województwa dolnośląskiego i województwa lubuskiego: Bory
Dolnośląskie PLB020005 i Łęgi Odrzańskie PLH020008.
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 położony jest w dorzeczu
Odry, w zlewni rzeki Bystrzycy. W obszarze dominują lasy mieszane. Pozostałą część obszaru stanowią
siedliska rolnicze oraz łąki. Obszar jest kluczowy dla zachowania populacji przeplatki maturny w całej
Polsce południowo-zachodniej, ze względu na największą populację w tym regionie.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005, położony również w dorzeczu Odry,
stanowi jeden z największych kompleksów leśnych Polski. W obszarze występuje co najmniej 19
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Łęgi Odrzańskie PLB020008 stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki. Duża część
terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi. Pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza są w różnych
fazach zarastania. W dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk. W obszarze występuje co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i
11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Ustanowione plany zadań ochronnych określają m.in. zidentyﬁkowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz działania ochronne mające na celu przede wszystkim
utrzymanie ich właściwego stanu ochrony.
Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 15 maja 2014 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania.
Zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 i Łęgi Odrzańskie PLH020008 zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 21 maja 2014 r. i wejdą w życie po upływie 14
dni od opublikowania.
Zarządzenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Plany zadań ochronnych zostały opracowane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
na obszarze Polski", realizowanego w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

