
Panieńskie Skały PLH020009 - dokumentacja planu zadań
ochronnych (PZO)
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru Panieńskie Skały
Kod obszaru PLH020009

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV
SDF Brak

Położenie Lwówek Śląski(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Lwówecki(woj. dolnośląskie)
Powierzchnia obszaru (w ha) 11.4

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2011-05-13

Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu Łukasz Niedźwiedź
Planista regionalny Andrzej Ruszlewicz
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

Brak krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywających się z obszarem, które powodują wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu

Teren objęty PZO: Panieńskie Skały o powierzchni 11.49 (ha)
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http://pzo.gdos.gov.pl//component/flexicontent/downloadcsv/4461/a1bcbc.html


 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

- Panieńskie Skały (Obszar Natura 2000)

Mapa poglądowa obszaru Natura 2000 z wyszczególnieniem powierzchni wyłączonych i niewyłączonych ze sporządzania planu zadań ochronnych.
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1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych Panieńskie Skały PLH020009 jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony,
który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory – Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). Obszar zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą,
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla  Wspólnoty,  składających się  na kontynentalny region
biogeograficzny (Dz. Urz. UE. L 12/383). Zwiększenie powierzchni obszaru z pierwotnych 9,9 ha na aktualne 11,5 ha nastąpiło na drodze zatwierdzenia decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE. L 43/63).
Obszar Panieńskie Skały PLH020009 zlokalizowany jest na obniżeniu Niecki Lwóweckiej, w dolinie Bobru. Średnie wysokości ostoi to 210-260 m n.p.m. Cały teren
obniża się w kierunku wschodnim, ku dolnemu biegowi rzeki Srebrnej. Na przeważającej części obszaru dominują grunty orne i pastwiska, jedynie południową część
ostoi porastają lasy. Obszar od wschodniej i południowo-wschodniej strony graniczy z zabudowaniami mieszkalnymi miasta Lwówek Śląski, a w części zachodniej z
lasami komunalnymi. W przeważającej części krajobraz ostoi kształtują działania z zakresu gospodarki rolnej. Przedmiotami ochrony w obszarze są następujące
siedliska oraz gatunki wymienione w standardowym formularzu danych (SDF):
• 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii;
• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum);
• 1421 Włosocień delikatny Trichomanes speciosum.
Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac przy opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych.
Ostoja „Panieńskie Skały” odgrywa w regionie i kraju znaczącą rolę w ochronie włosocienia delikatnego Trichomanes speciosum. Jest to jedno z dwóch stanowisk tej
rzadkiej paproci w Polsce i mimo, że od kilku lat jej występowanie nie jest potwierdzone w tym miejscu, to przy odpowiedniej ochronie jej siedliska istnieje duże
prawdopodobieństwo odbudowania się populacji włosocienia w Panieńskich Skałach.
Głównym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony ostoi jest wandalizm, palenie ognisk w obrębie siedlisk przyrodniczych – szczególnie siedliska 8220; oraz postępująca
ich eutrofizacja. Skuteczna ochrona przedmiotów ochrony tego obszaru będzie trudna ze względu na społeczne uwarunkowania tego miejsca oraz jego położenie oraz
niewielką powierzchnię. Dlatego kluczowym warunkiem, który będzie w przyszłości decydował o powodzeniu zabiegów ochronnych w obszarze „Panieńskie Skały”, jest
ścisła współpraca lokalnego samorządu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz objęcie tego terenu stałym nadzorem.
Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Przy zastosowaniu publicznie dostępnego systemu komunikacyjno-
informacyjnego na każdym etapie prac możliwe jest zapoznawanie się z ich wynikami, tj. bieżącym projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach
prac materiałami. Na poszczególnych etapach opracowania projektu planu zadań ochronnych istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji  samorządowej i  terenowe organy administracji  rządowej;
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właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Panieńskie
Skały PLH020009; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 Panieńskie Skały PLH 020009; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją
przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 Panieńskie Skały PLH020009. W planie zadań ochronnych formułowane są również wskazania do zmian w istniejących studiach
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  i  planach  zagospodarowania
przestrzennego województw.

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska %
pokrycia

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca

się
Pop.

zimująca
Ocena pop.
/ Stopień
reprezen.

Ocena
st.

zach.

Ocena izol.
/ Pow.

względna
Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

S1 8220 Ściany skalne i urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z Androsacion
vandelii

1,8 C B C B Uznano za
przedmiot ochrony

S2 9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum

4,8 C C C C Uznano za
przedmiot ochrony

R1 1421 Włosocień delikatny Trichomanes
speciosum

X X X X Uznano za
przedmiot ochrony
(szczegóły rozdz.
2.6.2. oraz 5)

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji  projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura          i Środowisko w ramach działania 5.3
priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów
oraz zasadach współpracy. Następnie  1 marca 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 w województwie
dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia do Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W
pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków,  dla  których  wyznaczono  obszar  Natura  2000  Panieńskie  Skały  oraz  grupę  ekspertów.  Do  wszystkich  wysłano  zawiadomienia  o  spotkaniu
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dyskusyjnym/warsztatach organizowanym przez wykonawcę PZO. W procesie prac nad projektem Planu przewidziano dwa spotkania dyskusyjne/warsztaty.  Ich
głównym celem było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dotyczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej
wizji jego ochrony. Po spotkaniach sporządzane były raporty, które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w
Urzędzie Gminy  i Miasta w Lwówku Śląskim w dniu 16 września 2011 roku. Spośród uczestników wyłoniono na nim Zespół Lokalnej Współpracy. Do ZLW zaproszeni
zostali wszyscy obecni na I warsztacie. Żadna z osób nie odmówiła udziału w pracach zespołu. Zespół ten pracował pod przewodnictwem Koordynatora projektu Planu i
brał udział w jego opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji podczas spotkań dyskusyjnych. Do wszystkich właścicieli gruntów prywatnych rozesłano informacje na
temat prac na projektem planu zadań ochronnych. Właścicieli, którzy wyrazili taką wolę, informowano również pocztą elektroniczną o przebiegu prac. Drugie spotkanie
odbyło się w dniu 27 września 2011 roku i było połączone z wizją terenową w obszarze Natura 2000 Panieńskie Skały. Spotkania miały charakter otwarty dla
wszystkich zainteresowanych. Projekt Planu udostępniono – w trybie art. 39 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)- w celu składania uwag i wniosków przez
wszystkich zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Starostwa w Lwówku Śląskim, na stronie internetowej (w Biuletynie Informacji
Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim w dniu 16
listopada 2011 roku.

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt
1 Marszałek Województwa

Dolnośląskiego
Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu województwa
dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław

email: umwd@dolnyslask.pl tel.: 71 776 90 00

2 Starostwo Powiatowe w
Lwówku Śląskim

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w
tym zakresie

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600
Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl tel.: 75
782 36 50

3 Gmina i Miasto Lwówek Śląski Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja
zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie
informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze
gminy

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600
Lwówek Śląski

email: urzad@lwowek.com.pl tel.: 61 441 40
24

4 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad
obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie informacji w tym
zakresie

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu plac
Powstańców Warszawy 1 50-153
Wrocław

email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl; tel.: 71
340 68 07

5 Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Lwówku Śląskim

Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie
rolnictwa (m.in. programów rolnośrodowiskowych), rozwoju wsi, rynków
rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, w szczególności
bezpośrednie wsparcie rolników w ramach wspólnej polityki rolnej w zakresie
zarządzania gospodarstwem w obszarach: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt
oraz zdrowotność roślin, ochrona środowiska, dobrostan zwierząt.

DODR Powiatowy Zespół
Doradców Al. Wojska Polskiego
25C 59-600 Lwówek Śląski

tel.: (75) 782 21 36 e-mail:
pzd.lwowek@dodr.pl
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6 Dolnośląska Izba Rolnicza
Biuro Jelenia Góra

Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, reprezentowanie
interesów rolników, działania m.in. na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, w szczególności kształtowania świadomości ekologicznej
producentów rolnych

DIR Biuro Jelenia Góra ul.
Morcinka 33 58-500 Jelenia Góra

tel.: 75 752 38 54

7 Właściciele gruntów
prywatnych

Lista właścicieli gruntów prywatnych (w
załączniku nr 6 - plik *.doc;
PLH020009_wlasciciele.doc)

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji/grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt
1 Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, tel.: 72 146 88 52
2 Dariusz Rosiński Koordynator Planu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu email: dariusz.rosinski@brzeg.buligl.pl tel.: 77 416 28 87
3 Anna Wójcicka-Rosińska Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych i

gatunków roślin
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu email: anna.wojcicka@brzeg.buligl.pl tel.: 693 384 274

4 Lesław Krokosz Przedstawiciel UGiM Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski email: l.krokosz@lwowekslaski.pl tel.: 75 647 78 88
5 Małgorzata Pikożyńska Przedstawiciel DZPK Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych o/Jelenia Góra email: jgora@dzpk.pl tel.: 75 755 37 35
6 Alicja Cybulska Przedstawiciel Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim tel.: 75 782 28 20
7 Andrzej Larek Przedstawiciel DODR DODR Powiatowy Zespół Doradców Lwówek Śląski email: pzd.lwowek@dodr.pl tel.: 75 782 21 36
8 mieszkaniec Lwówka Śląskiego Właściciel gruntu Osoba prywatna
9 mieszkaniec Lwówka Śląskiego Właściciel gruntu Osoba prywatna
10 mieszkaniec Lwówka Śląskiego Właściciel gruntu Osoba prywatna
11 mieszkaniec Lwówka Śląskiego Właściciel gruntu Osoba prywatna
12 mieszkaniec Lwówka Śląskiego Właściciel gruntu Osoba prywatna
13 mieszkaniec Lwówka Śląskiego Właściciel gruntu Osoba prywatna
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Etap II Opracowanie projektu Planu
 

Moduł A

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość
informacji Źródło dostępu do danych

1 Materiały publikowane Krukowski M., Świerkosz K., 2004.
Discovery of the gamethophytes of
Trichomanes speciosum Willd.
(Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in
Poland and their biogeographical
importance. Fern Gazette 17(2): 79-85.

Informacje na temat
występowania włosocienia
delikatnego

Informacja
naukowa o
wysokiej
wartości

http://krzysztofswierkosz.home.pl/page35.php 

2 Materiały publikowane Świerkosz K., Krukowski M. 2005. Main
features of the sandstone flora and
plant communities of the North-Western
part of Sudetes Foreland. Ferrantia 44:
127-132;

Informacje na temat
występowania włosocienia
delikatnego

Informacja
naukowa o
wysokiej
wartości

http://krzysztofswierkosz.home.pl/page43.php 

3 Materiały publikowane Świerkosz K., Reczyńska K., Krukowski
M. 2008. Killarney fern Trichomanes
speciosum Willd. in Poland (2002-2008)
- the state of population and protection
perspective. In: E. Szczęśniak, E. Gola
(eds). Club mosses, horsetails and ferns
in Poland - resources and protection.
Polskie Towarzystwo Botaniczne,
Instytut Biologii Roślin, Uniwesytet
Wrocławski, p. 47-56

Informacje na temat
występowania włosocienia
delikatnego

Informacja
naukowa o
wysokiej
wartości

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 

4 Materiały publikowane Standardowy Formularz Danych dla
OZW Panieńskie Skały PLH02009, 2008

Informacje o obszarze Niepełna,
wymagająca
weryfikacji

http://natura2000.gdos.gov.pl 
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5 Materiały niepublikowane Jankowski W. 1999. Inwentaryzacja
przyrodnicza miasta i gminy Lwówek
Śląski. Fulica

Informacje na temat
występowania
chronionych gatunków
roślin

Informacja
naukowa o
wysokiej
wartości

RDOŚ Wrocław 

6 Plany/programy/strategie/projekty Lokalny program rewitalizacji miasta
Lwówek Śląski na lata 2010 – 2015.
załącznik do uchwały nr XLIX/455/10
Rady miejskiej gminy Lwówek Śląski, z
dnia 10 listopada 2010 r.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

7 Plany/programy/strategie/projekty Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta
Lwówek Śląski z dnia 27 października
2011 roku (Dz.U. Woj. Doln. nr 272,
poz. 5121 z dn. 22.12.2011)

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

Urząd gminy i miasta Lwówek Śląski 

8 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja planu gospodarki odpadami
dla gminy i miasta Lwówek Śląski na
lata 2009-2012 i dalsze. Urząd gminy i
miasta Lwówek Śląski.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

9 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek
Śląski 2004-2010. Wykonawca-Progress
Consulting

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

10 Plany/programy/strategie/projekty Uchwala nr XLIX454/10 w sprawie
zmiany w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 2008-2013 rady
miejskiej gminy Lwówek Śląski z dnia
10 listopada 2010.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

11 Plany/programy/strategie/projekty Uchwala nr XL455/10 W sprawie
lokalnego programu rewitalizacji miasta
Lwówek Śląski na lata 2010-2015 rady
miejskiej gminy Lwówek Śląski z dnia
10 listopada 2010.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

12 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego Miasta i Gminy Lwówek
Śląski. Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

13 Plany/programy/strategie/projekty Program ochrony środowiska dla gminy
i miasta Lwówek Śląski. Wykonawca-
Eko Efekt Sp. z o.o.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych miasta i gminy

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

14 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju powiatu Lwóweckiego
2010-2020.

Informacje ogólne
o uwarunkowaniach
lokalnych powiatu

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 
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15 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony
środowiska dla Powiatu Lwóweckiego
na lata 2010 – 2013 z perspektywą
2014-2017.

Informacje ogólne
o uwarunkowaniach
lokalnych powiatu

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bip.lwowekslaski.pl 

16 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki Program Ochrony
Środowiska Województwa
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem lat 2012-2015. Zarząd
Województwa Dolnośląskiego. Wrocław,
2008 r.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych województwa

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://bip.umwd.dolnyslask.pl 

17 Plany/programy/strategie/projekty Program zrównoważonego rozwoju i
ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego. Uchwała nr
XLIV/842/2002 Sejmiku województwa
Dolnośląskiego w sprawie programu
ochrony środowiska pod nazwą
„Program zrównoważonego rozwoju i
ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych województwa

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://bip.umwd.dolnyslask.pl 

18 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju województwa
dolnośląskiego do 2020 roku. Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/649/2005
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z
dnia 30 listopada 2005 roku. Wrocław,
listopad 2005 r.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych województwa

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://bip.umwd.dolnyslask.pl 

19 Plany/programy/strategie/projekty Polityka Ekologiczna Państwa w latach
2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016” – przyjęta uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja
2009 r.

Informacje ogólne Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.mos.gov.pl 

20 Plany/programy/strategie/projekty Strategia wdrażania krajowej sieci
Econet. Praca zbiorowa pod redakcją
Anny Liro Koordynator projektu Zenon
Dederko, Fundacja IUCN Poland

Informacje ogólne Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.bocian.org.pl/biblioteka/ksiazki-i-inne-wieksze-opracowania 

21 Plany/programy/strategie/projekty Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa dolnośląskiego. Uchwała
nr XLVIII/873/2002 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 30
sierpnia 2002 roku.

Informacje ogólne o
uwarunkowaniach
lokalnych województwa

Informacja
planistyczna o
wysokiej
wartości

http://www.wbu.wroc.pl 
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22 Raporty Świerkosz K., Wójcicka-Rosińska A.,
Rosiński D., 2011. Raport z prac
terenowych prowadzonych w obszarze
Natura 2000 Panieńskie Skały
PLH020009

W trakcie prac
terenowych w 2011 r.
uzupełniono i
uaktualniono dane na
temat rozmieszczenia,
powierzchni i stanu
zachowania siedlisk
przyrodniczych Natura
2000 na obszarze ostoi. W
wyniku prac obecnie
informacje na temat
przedmiotów ochrony
ostoi są wiarygodne i
wystarczające do
zaplanowania
odpowiednich działań
ochronnych.

-

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Położenie obszaru
OZW Panieńskie Skały PLH020009 leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej Europie. Cały obszar o powierzchni 11.5 ha położony jest w
zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu lwóweckiego, w gminie miejskiej Lwówek Śląski. Obszar znajduje się w południowej części miasta
Lwówek Śląski, w rozdrożu dróg wojewódzkich numer 297 i 364, w sąsiedztwie rzeki Srebrna. Centralny punkt obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne: długość
E 15°35`28`` oraz szerokość N 51°6`17``. Obszar położony jest na średniej wysokości 260 m n.p.m.
Położenie ostoi Panieńskie Skały w odniesieniu do regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki 2000) jest następujące:

Prowincja Masyw Czeski (33)●

Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332)●

Makroregion Pogórza Zachodnio-Sudeckiego (332.2)●

Mezoregion Pogórze Izerskie (332.26)●
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Według Regionalizacji  przyrodniczo-leśnej  na Podstawach Ekologiczno-Fizjograficznych (wg zaktualizowanej  regionalizacji  Tramplera,  SGGW 2008),  obszar ostoi
położony jest w zasięgu:

Krainy Sudeckiej (VII)●

Mezoregionu Pogórze Izerskie (VII.1.)●

Według geobotanicznej regionalizacji Polski (wg podziału W. Szafera (1959, 1972), zmodyfikowanego przez J. M. Matuszkiewicza (1993) oraz Kuczyńską (1997)), obszar
znajduje się na terenie następujących jednostek geobotanicznych:

Dział Sudecki (B),●

Okręg – Pogórze i Przedgórze Sudeckie (7.1),●

Podokręg – Pogórze Izerskie (7.1.2).●

W ujęciu zoogeograficznym Obszar leży w :

Państwie – Arktogea,●

Krainie – Holarktycznej,●

Dzielnicy Europejsko – Syberyjskiej.●

Budowa geologiczna i gleby
Obszar położony jest w zasięgu tzw. bloku sudeckiego, w jednostce tektonicznej Niecka Północnosudecka, na płaskim obniżeniu tektonicznym Niecki Lwóweckiej
rozciągającej się w dolinie Kwisy i Bobru. Średnie wysokości Niecki Lwóweckiej wynoszą 200-300 m.n.p.m. Jej podłoże budują piaskowce triasowe i kredowe, przykryte
utworami czwartorzędowymi.  Od strony zachodniej  obszar graniczy z Wzniesieniami Gradowskimi,  zbudowanymi z łupków sylurskich i  czerwonych zlepieńców
permskich. Obszar obejmuje ciąg skał piaskowych pochodzących z turonu, wyniesionych ok. 50 m ponad dno doliny Bobru. Obszar w zdecydowanej większości zajmują
tereny rolnicze i zagrody. Na obszarze dominują gleby płowe, wykształcone z piasków gliniastych i glin oraz typowe dla dolin rzecznych mady (wg. opracowania
ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego. Bogda A., Kabała C., Karczewska A.).
Hydrologia
Obszar należy do zlewni rzeki Odry i II i III-rzędowego Bobru. Bezpośrednie sąsiedztwo z rzeką Srebrna i Słotwina zaszeregowuje go do zlewni niższych rzędów. Na
poziomie czwartym i piątym leży na terenie zlewni rzeki Srebrna, granicząc ze zlewniami rzeki Słotwina. Wszystkie wody płynące w sąsiedztwie obszaru mają
charakter podgórski i charakteryzują się dużymi wahaniami stanów wody. Najwyższe stany i wezbrania powodziowe odnotowuje się w miesiącach letnich czerwcu i
lipcu. W obrębie samego obszaru ostoi nie są zlokalizowane żadne naturalne cieki wodne.
Klimat
Obszar położony jest w obrębie regionu klimatycznego podgórskiego (według Rejonizacji pluwiotermicznej Polski opracowanej przez Schmucka), natomiast według
podziału na dzielnice rolniczo-klimatyczne Gumińskiego należy on do dzielnicy podsudeckiej. Klimat kształto-wany jest tu przez masy powietrza polarno-morskiego
napływające  znad  Atlantyku,  oraz  w  mniejszym  stopniu  masy  powietrza  polarnokontynen-talnego  napływające  znad  północno-wschodniej  Europy.  Obszar
charakteryzują podgórskie warunki klimatyczne, znacznie łagodniejsze od panu-jących w Sudetach, a zarazem surowsze od warunków Niziny Śląskiej. Miesiącem
najcieplejszym jest lipiec o średniej temperaturze około 17°C, a najchłodniejszym styczeń o średniej temperaturze od -2 do -3°C. Średnia roczna temperatura
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powietrza waha się w granicach od 6 do 8°C. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych utrzymują się w granicach 600-900 mm. Największe opady notowane są
w lipcu – 128 mm i sier-pniu - 110 mm, najmniejsze w lutym - 59 mm, w marcu i listopadzie po 65 mm. Lato i zima trwają po około 12 tygodni. Pierwszy opad śniegu
występuje zazwyczaj w okolicach 1-10 listopada, natomiast ostatni opad ma miejsce w kwietniu. Średnia długość okresu potencjalnego opadów śnieżnych wynosi ok.
160-170 dni, natomiast średnia liczba dni z tym opadem wynosi ok. 45. Okres wegetacyjny trwa od 180 - 200 dni w roku.
Struktura krajobrazu
Obszar położony jest na obniżeniu Niecki Lwóweckiej, w dolinie Bobru. Jego średnia wysokość to 210-260 m n.p.m. Cały teren obniża się w kierunku wschodnim, ku
dolnemu biegowi rzeki Srebrnej. Na przeważającym obszarze dominują grunty orne, łąki i pastwiska, jedynie południową część ostoi porastają lasy. Obszar od
wschodniej  i  południowo-wschodniej  strony graniczy  z  zabudowaniami  mieszkalnymi,  obejmując  w obecnych granicach część  działek  siedliskowych.  W części
zachodniej ostoja sąsiaduje z terenami leśnymi. W przeważającej części krajobraz ostoi kształtują działania z zakresu gospodarki rolnej.
Korytarze ekologiczne
Ostoja położona jest w zasięgu Zachodniego Korytarza Ekologicznego, na odcinku łączącym lasy Sudeckie i Bory Dolnośląskie. Korytarz Zachodni (KZ) łączy kompleksy
leśne Polski Zachodniej, od Sudetów poprzez Bory Dolnośląskie i Lasy Zielonogórskie po Puszczę Rzepińską i Park Narodowy Ujście Warty, gdzie dołącza do korytarza
Północno-Centralnego (wg.  Jędrzejewski  i  in.,  2006).  Na terenie  kraju  utworzono siedem głównych korytarzy  ekologicznych,  stanowiących sieć  krajową,  jak  i
międzynarodową.  Projekt  korytarz  został  opracowany  na  zlecenie  Ministerstwa  Środowiska  w  ramach  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000  w  Polsce
(Jędrzejewski i in. 2005).
Istniejące formy ochrony przyrody
W granicach obszaru nie występują inne formy ochrony przyrody, natomiast w bliskim sąsiedztwie znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Bobru wraz z otuliną. Park
Krajobrazowy Dolina Boru został powołany Uchwałą nr VIII/47/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia
parku krajobrazowego (Dz. U. Woj. Jelen. Nr 16 z 1989r.). Aktualnie funkcjonowanie parku jest oparte na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 8 lipca
2010r. w sprawie Park Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. U. Woj. Doln. Nr 160, poz. 2509 z 2010r.). Obecna powierzchnia parku wynosi 10943 ha, natomiast otuliny
12552 ha.
Powiązania z innymi obszarami Natura 2000
Obszar nie jest powiązany w sposób bezpośredni z innymi obszarami Natura 2000. W bliskim sąsiedztwie (ok. 50m na wschód) położony jest OZW Ostoja nad Bobrem
PLH020054. Inne obszary Natura 2000 w sąsiedztwie Panieńskich Skał to OZW Żerkowice-Skała PLH020077– blisko 6km na północ, OZW Dolina Dolnej Kwisy
PLH020050 – ponad 17km na północny-zachód.
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju
Obszar ostoi zlokalizowany jest w granicach miasta Lwówek Śląski. Pociąga to za sobą pewne nieuniknione skutki, powodując przede wszystkim silną antropopresję na
tym terenie. Oprócz zagrożeń wynikających ze stałej penetracji obszaru przez ludzi, atrakcyjność tego terenu przyciąga zainteresowanie inwestorów w zakresie
zabudowy mieszkaniowej. Aktualny MPZP utrzymuje zapisy o dotychczasowym rolniczo-leśnym sposobie użytkowania większości obszaru, wprowadzając zapisy o
gruntach przeznaczonych pod zabudowę jedynie we wschodniej i południowej części na powierzchniach przylegających do obecnych granic ostoi. Rozbudowa osiedli
mieszkaniowych będzie skutkowała w przyszłości  utrzymaniem negatywnych zjawisk nie tylko w obrębie obecnych granic ostoi,  ale również bezpośrednio na
powierzchniach, gdzie zlokalizowane są przedmioty ochrony.
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%]
Lasy Skarb Państwa 1.36 11.83

Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0.06 0.52
Inne 0 0

Grunty orne Skarb Państwa 2.97 25.83
Własność komunalna 0.03 0.26
Własność prywatna 3.19 27.74
Inne 0 0

Łąki trwałe Skarb Państwa 1.38 12.00
Własność komunalna 0.06 0.52
Własność prywatna 1.55 13.48
Inne 0 0

Pastwiska trwałe Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Sady Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty pod stawami Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Nieużytki Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0.02 0.17
Inne 0 0

Wody stojące Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0
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Wody płynące Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

Grunty zabudowane Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0.16 1.39
Własność prywatna 0.17 1.48
Inne 0 0

Grunty niezabudowane Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0.08 0.70
Własność prywatna 0.01 0.09
Inne 0 0

Drogi Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0.47 4.09
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0

 

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności
Powierzchnia

objęta dopłatami
UE [ha]

Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu

Lasy Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat

bezpośrednich do produkcji rolnej
Własność prywatna 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat

bezpośrednich do produkcji rolnej
Inne 0 -
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Sady Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Trwałe użytki
zielone

Skarb Państwa 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej

Własność komunalna 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej

Własność prywatna 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej

Inne 0 -
Wody Skarb Państwa 0

Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Tereny
zadrzewione lub
zakrzewione

Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

Grunty orne Skarb Państwa 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej

Własność komunalna 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej

Własność prywatna 0 Obecnie w granicach OZW Panieńskie Skały PLH020009 brak jest beneficjentów programów rolno-środowiskowych oraz dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej

Inne 0 -

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

L.p. Tytuł opracowania
Instytucja odpowiedzialna za

przygotowanie
planu/programu/wdrażanie projektu

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty

ochrony
Przedmioty ochrony objęte

wpływem opracowania
Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub

kompensujących
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1 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu nr 2
miasta Lwówek Śląski z dnia 27
października 2011 roku (Dz.U.
Woj. Doln. nr 272, poz. 5121 z dn.
22.12.2011)

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
(nie przeprowadzono procedury SOOŚ)

Określenie przeznaczenia gruntów na terenie
ostoi i wskazanie na nim trwałych użytków
zielonych, gruntów ornych i terenów leśnych

8220 Ściany skalne i urwiska
krzemianowe; 9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny; 1421 włosocień
delikatny Trichomanes speciosum.

Zbędne – wpływ
pozytywny

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

L.p. Przedmiot ochrony Ocena
ogólna

Powierzchnia
(w ha)

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie w
obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do
wyłączenie z prac terenowych

Rośliny naczyniowe
1 1421 Włosocień delikatny C 1 Zobacz na mapie Bardzo dobry Prace terenowe nad weryfikacją stanowisk gatunku na obszarze całej

ostoi przeprowadzono w 2011 r.
Siedliska przyrodnicze

1 9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny

C 0.55 Zobacz na mapie Bardzo dobry Prace terenowe nad rozmieszczeniem i stanem siedliska
przeprowadzono w obu płatach siedliska w 2011 r.

2 8220 Ściany skalne i urwiska
krzemianowe ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii

B 0.21 Zobacz na mapie Bardzo dobry Prace terenowe nad rozmieszczeniem i stanem siedliska
przeprowadzono w obu płatach siedliska w 2011 r.

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Podtyp: Mszysto-paprociowe zbiorowiska zacienionych skał kwaśnych i obojętnych
8220-3
Charakterystyka
Siedliska stromych skał i urwisk krzemianowych z roślinnością chasmofityczną, spotykane są głównie w terenach górskich lub wyżynnych, o podłożu kwaśnym lub
obojętnym skał wylewnych, metamorficznych lub osadowych. Występują one w szerokim zakresie czynników mikroklimatycznych, zarówno na stanowiskach silnie
nasłonecznionych, suchych i kserotermicznych, jak i wilgotnych, zacienionych dnach szczelin skalnych. Siedlisko obszaru reprezentowane jest przez typowe gatunki
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paproci: paprotkę pospolitą Polypodium vulgare, narecznicę szerokolistną Dryopteris dilatata. Na terenie „Panieńskich Skał” występowało jedno z dwóch w kraju
stanowisk włosocienia delikatnego Trichomanes speciosum (rośliny wymienionej w Załączniku II  Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Na terenie siedliska stwierdzono
obecność gatunków obcych - niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, czeremcha amerykańska Padus serotina.
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 19 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w
krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za właściwy (FV) – 36,84%, a w sześciu przypadkach był on niezadowalający (U1) – 31,58%, a w kolejnych
sześciu zły (U2) – 31,58%.
Ranga w obszarze – bardzo istotna
Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 4,6/40 (dane z SDF); 0,21/1,8 (po weryfikacji)
Zmiana powierzchni  z  pierwotnie  przypisanej  do siedliska 8220 w SDF obszaru wynika z  dokładnego oszacowania  powierzchni  na etapie  badań terenowych
prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO. Na zmniejszenie wartości powierzchni nie wpłynęły inne czynniki - siedlisko nie zostało zniszczone, ani też nie
uległo zmniejszeniu w wyniku naturalnych procesów. Pierwotne szacunki powierzchni siedliska były błędne.

Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF), B (po weryfikacji)
Ocena stanu zachowania zmieniła się w stosunku do pierwotnie zapisanej w SDF obszaru z oceny „doskonałej” (A) na „dobrą” (B). Zdecydowały o tym obniżone
perspektywy zachowania struktury siedliska w przyszłości, które oceniono jako średnie, ze względu na zaobserwowane w tracie badań terenowych zjawiska. Sam
stopień zachowania struktury siedliska oceniono jako dobry, jednak możliwości renaturyzacji jako trudne.
Zagrożenia
Istniejące: usuwanie podszytu (165), nieciągła zabudowa miejska (402), ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe (501), turystyka piesza (622), turystyka górska,
wspinaczka (624), wydeptywanie, nadmierne użytkowanie (720), wandalizm (740), eutrofizacja (952), inwazja gatunku (954), wypalanie (180), inne naturalne procesy
(990).
Potencjalne: kamieniołomy (301)
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Fot. 1 i 2. Działka 825/2 – naskalne zbiorowiska mszysto-paprociowe (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2011)
 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Podtyp: Grąd środkowoeuropejski 9170-1
Charakterystyka
Grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne reprezentują eutroficzne lasy liściaste, budują je żyzne i średnio żyzne wielogatunkowe lasy liściaste. Drzewostany
mogą  budować  niemal  wszystkie  gatunki  liściaste  danego  regionu  ze  stałą  obecnością  graba.  Grądy  obejmują  szerokie  spektrum siedlisk  i  wykazują  duże
zróżnicowanie ekologiczne. Grądy obszaru ostoi, podobnie jak pozostałe występujące w dolinie rzek Kwisy i Bobru wykazują cechy grądu środkowoeuropejskiego. Są to
drzewostany zbudowane głównie z dębu bezszypułkowego Quercus petraea, lipy drobnolistnej Tilia cordata i czereśni ptasiej Cerasus avium. W warstwie krzewów
występują: trzmielina pospolita Euonymus europaea, kruszyna pospolita Frangula alnus, bez koralowy Sambucus racemosa, a w runie spotykane są: wiechlina gajowa
Poa nemoralis, turzyca leśna Carex sylvatica, kosmatka gajowa Luzula luzuloides, zawilec gajowy Anemone nemorosa, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas,
kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, bluszcz pospolity Hedera helix. Stan zachowania populacji powyższych gatunków określono na właściwy, jedynie
populacja czereśni ptasiej wykazuje stan zachowania niezadowalający. Wśród gatunków obcych licznie występuje czeremcha amerykańska Padus serotina i niecierpek
drobnokwiatowy Impatiens parviflora, pojedynczo spotykany jest również kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum. Licznie występują gatunki synantropijne:
glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus i bodziszek cuchnący Geranium robertianum.
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Fot. 3 i 4. Siedlisko grądu środkowoeuropejskiego 9170 – widok od północnej (z lewej) i południowej strony wraz z ul. Polną, z którą sąsiaduje płat siedliska (fot. A.
Wójcicka-Rosińska, 2011)
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000
Siedlisko przyrodnicze nieobjęte monitoringiem GIOŚ.
Ranga w obszarze – istotna
Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 6,9/60 (dane z SDF), 0,55/4,8 (po weryfikacji)
Zmiana powierzchni  z  pierwotnie  przypisanej  do siedliska 9170 w SDF obszaru wynika z  dokładnego oszacowania  powierzchni  na etapie  badań terenowych
prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO. Na zmniejszenie wartości powierzchni nie wpłynęły inne czynniki - siedlisko nie zostało zniszczone, ani też nie
uległo zmniejszeniu w wyniku naturalnych procesów. Pierwotne szacunki powierzchni siedliska były błędne.
Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF), C (po weryfikacji)
Zagrożenia
Ze względu na bardzo małą powierzchnię kompleksu leśnego, w którym stwierdzono płat siedliska 9170 i bezpośredni kontakt z otwartą przestrzenią terenów
rolniczych, zagrodowych i dróg, w płacie siedliska przyrodniczego obserwuje się zjawisko silnej synantropizacji zbiorowiska grądu. Do pozostałych zagrożeń należą:
Istniejące: usuwanie podszytu (165), usuwanie martwych i umierających drzew (166), nieciągła zabudowa miejska (402), ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe (501),
drogi autostrady (502), turystyka piesza (622), eutrofizacja (952), inwazja gatunku (954), wydeptywanie, nadmierne użytkowanie (720), wypalanie (180).
Potencjalne: pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych (421), eksploatacja lasu bez odnawiania (167), nawożenie (120).

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1421 Włosocień delikatny Trichomanes speciosum
Charakterystyka
Włosocień delikatny jest naskalną paprocią z rodziny rozpłochowatych Hymenophyllaceae. Gatunek ma tutaj jedno z dwóch znanych w Polsce swoich stanowisk.
Występuje na granicy zasięgu, stanowisko jest łącznikiem między stanowiskami w Zachodniej Europie a dalej wysuniętym na wschód stanowiskiem w Górach i Pogórzu
Kaczawskim. Gatunek pojawia się nieregularnie, ale ma tutaj odpowiednie dla siebie siedliska, które są specyficzne i wymagają zachowania. Ostatni raz na tym
stanowisku była obserwowana w 2006 roku (inf. ustna K. Świerkosz). Włosocień delikatny to szczególny gatunek, który w warunkach klimatycznych naszego kraju
występuje wyłącznie w formie gametofitów (przedrośli). Jest bardzo trudny do zaobserwowania i do identyfikacji. Przedrośla włosocienia porastają powierzchnie skalne
w głębokich szczelinach skał bezwapiennych, głównie piaskowców w strefie pozbawionej bezpośredniego oświetlenia. Gatunek jest bardzo wrażliwy na zmiany
warunków mikroklimatycznych.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000
Gatunek objęty monitoringiem GIOŚ na wszystkich (2) znanych stanowiskach w 2009 roku.
Zestawienie wyników monitoringu GIOŚ dla gatunku Trichomanes speciosum w regionie biogeograficznym kontynentalnym na stanowiskach badanych w 2009 roku
wykazało zły stan zachowania gatunku (U2) w 100%.
Ranga w obszarze – gatunek wymarły na znanym stanowisku
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Liczba stanowisk – 1 (dane z SDF), gatunek nieodnotowany na znanym stanowisku (po weryfikacji)
Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF), gatunek nieodnotowany na znanym stanowisku (po weryfikacji)
Zagrożenia
Istniejące: usuwanie podszytu (165), nieciągła zabudowa miejska (402), turystyka górska, wspinaczka (624), wandalizm (740), wypalanie (180), inne naturalne
procesy (990).
Potencjalne: plądrowanie stanowisk roślin (251), kamieniołomy (301)

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
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Moduł B
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p. Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie

dostępnych
danych wg skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony po

weryfikacji wg
skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony

stanowiska
wg skali

FV,U1,U2,XX

Ogólna ocena
stanu ochrony

siedliska/gatunku
wg skali

FV,U1,U2,XX

Uwagi

1 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny

9170 580F Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje:
U2

Perspektywy ochrony:
U2

Gatunki charakterystyczne (s10) brak U2 U2 U2
Pokrycie przez mszaki (s116) brak U2
Gatunki charakterystyczne (s130) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych
(s140)

brak U1

Obce gatunki inwazyjne (s142) brak U2
Struktura przestrzenna zarośli (s145) brak U1
Wysokość krzewów (średnia) (s147) brak U1
Gatunki ekspansywne (s175) brak U1
Gatunki charakterystyczne (s17) brak U2
Gatunki dominujące (s18) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska
(s29)

brak U2

Charakterystyczne kombinacje
florystyczne (s39)

brak U1

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (s40) brak U1
Gatunki charakterystyczne (s48) brak U2
Gatunki charakterystyczne (s54) brak U2
Gatunki ekspansywne roślin drzewiastych
(s55)

brak U2

Występowanie abrazji (s61) brak U1
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2 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny

9170 E68C Powierzchnia
siedliska: U2

Struktura i funkcje:
U2

Perspektywy ochrony:
U2

Gatunki charakterystyczne (s10) brak U2 U2 U2
Pokrycie przez mszaki (s116) brak U2
Gatunki charakterystyczne (s130) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych
(s140)

brak U1

Obce gatunki inwazyjne (s142) brak U2
Struktura przestrzenna zarośli (s145) brak U1
Wysokość krzewów (średnia) (s147) brak U1
Gatunki ekspansywne (s175) brak U1
Gatunki charakterystyczne (s17) brak U2
Gatunki dominujące (s18) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska
(s29)

brak U2

Charakterystyczne kombinacje
florystyczne (s39)

brak U1

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (s40) brak U1
Gatunki charakterystyczne (s48) brak U2
Gatunki charakterystyczne (s54) brak U2
Gatunki ekspansywne roślin drzewiastych
(s55)

brak U2

Występowanie abrazji (s61) brak U1
3 Ściany skalne i

urwiska krzemianowe
ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii

8220 590B Powierzchnia
siedliska: U1

Struktura i funkcje:
U2

Perspektywy ochrony:
U2

Odnowienie wierzby (s103) brak U1 U2 U2
Naturalne odnowienie wierzby śląskiej
(s132)

brak U2

Występowanie wierzby śląskiej (s136) brak U2
Zniszczenia mechaniczne (s137) brak U2
Zniszczenia mechaniczne (s157) brak U1
Zasilanie wodami słonymi (s15) brak U1
Gatunki ekspansywne roślin zielnych (s26) brak U1
Struktura przestrzenna płatów siedliska
(s29)

brak U1

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i
runie (s47)

brak U2

Wysokość krzewów (średnia) (s53) brak U1
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk
w obrebie transektu (s70)

brak U2

Gatunki ekspansywne roślin zielnych (s86) brak U1
Gatunki
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1 Włosocień delikatny 1421 EE20 Stan populacji: X

Stan siedliska: U2

Perspektywy
ochrony/zachowania:
U2

Stan zdrowotny (chlorozy, nekrozy, pokrój)
(r11)

brak U2 X U2

Warstwa nierozłożonej materii organicznej
(r12)

brak U2

Fragmentacja siedliska (r35) brak U1
Powierzchnia zajętego siedliska (r44) brak U1
Zwarcie runi/runa (r49) brak U1
Liczba osobników (r4) brak XX
Fragmentacja siedliska (r50) brak XX
Liczba osobników wegetatywnych (r67) brak U2
Zwarcie runi/runa (r77) brak U2
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4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot ochrony Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis
zagrożeniaistniejące potencjalne

1 Włosocień delikatny 1421 EE20 1. Wandalizm; 2. Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie; 3. turystyka górska,
wspinaczka, speleologia; 4. turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych; 5. drogi, autostrady; 6. ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 7.
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie; 8. usuwanie martwych i
umierających drzew; 9. nieciągła miejska zabudowa; 10. usuwanie podszytu; 11.
abiotyczne (powolne) procesy naturalne; 12. eutrofizacja (naturalna);

13. pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych / obiektów rekreacyjnych; 14.
kamieniołomy piasku i żwiru; 15.
plądrowanie stanowisk roślin; 16.
eksploatacja lasu bez odnawiania czy
naturalnego odrastania; 17. Nawożenie
/nawozy sztuczne/;

2 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

580F 1. usuwanie podszytu; 2. usuwanie martwych i umierających drzew; 3. wypalanie; 4.
nieciągła miejska zabudowa; 5. ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 6. drogi,
autostrady; 7. turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych;
8. Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie; 9. eutrofizacja (naturalna); 10. obce gatunki
inwazyjne;

11. Nawożenie /nawozy sztuczne/; 12.
pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych / obiektów rekreacyjnych; 13.
eksploatacja lasu bez odnawiania czy
naturalnego odrastania;

3 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

E68C 1. usuwanie martwych i umierających drzew; 2. wypalanie; 3. nieciągła miejska
zabudowa; 4. ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 5. drogi, autostrady; 6. turystyka
piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych; 7. Wydeptywanie,
nadmierne użytkowanie; 8. eutrofizacja (naturalna); 9. obce gatunki inwazyjne; 10.
usuwanie podszytu;

11. Nawożenie /nawozy sztuczne/; 12.
pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych / obiektów rekreacyjnych; 13.
eksploatacja lasu bez odnawiania czy
naturalnego odrastania;

4 Ściany skalne i urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z Androsacion
vandelii 8220

590B 1. abiotyczne (powolne) procesy naturalne; 2. obce gatunki inwazyjne; 3. eutrofizacja
(naturalna); 4. Wandalizm; 5. Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie; 6. turystyka
górska, wspinaczka, speleologia; 7. turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych; 8. ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 9. nieciągła miejska
zabudowa; 10. wypalanie; 11. usuwanie podszytu;

12. Górnictwo w kopalniach i
kamieniołomach;
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5. Cele zadań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony Stan
ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony

1 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny 9170

U2 Zachowanie powierzchni siedliska i poprawa jego stanu do poziomu U1 przez
ochronę czynną. Poprawa stanu zachowania do oczekiwanego poziomu wynika z
braku realnych możliwości przywrócenia właściwego stanu zachowania
siedliska (FV)

co najmniej 10 lat, ale może wykraczać poza okres
obowiązywania planu; po 10 latach kontrola i
ewentualnie wskazanie dalszych działań ochronnych

2 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze
zbiorowiskami z Androsacion vandelii
8220

U2 Zachowanie powierzchni siedliska i poprawa jego stanu do poziomu U1 przez
ochronę czynną. Poprawa stanu zachowania do oczekiwanego poziomu wynika z
braku realnych możliwości przywrócenia właściwego stanu zachowania
siedliska (FV)

10 lat

3 Włosocień delikatny 1421 U2 Przywrócenie właściwego stanu siedliska gatunku co najmniej 10 lat, ale może wykraczać poza okres
obowiązywania planu; po 10 latach kontrola i
ewentualnie wskazanie dalszych działań ochronnych
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Moduł C
 

6. Ustalenie działań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony
Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres
prac Miejsce realizacji Termin wykonania

Szacunkowe
koszty (w tys.

zł)
Podmiot odpowiedzialny za

wykonanie

1 1421 - Włosocień
delikatny - EE20

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 działania określone dla siedlisk

przyrodniczych 8220 i 9170
- działka nr 825/2 terminy określone dla siedlisk

przyrodniczych 8220 i 9170
- podmioty określone dla siedlisk

przyrodniczych 8220 i 9170
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 działania określone dla siedliska

przyrodniczego 9170
- działka nr 825/2 terminy określone dla siedliska

przyrodniczego 9170
- podmioty określone dla siedliska

przyrodniczego 9170
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 działania określone dla siedlisk

przyrodniczych 8220 i 9170
- działka nr 825/2 terminy określone dla siedlisk

przyrodniczych 8220 i 9170
- podmioty określone dla siedlisk

przyrodniczych 8220 i 9170
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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2 9170 - Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny - 580F

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie śmieci - działka nr 825/2 Rok 2012 i cały okres

obowiązywania PZO
- Gmina Lwówek Śląski

2 Usuwanie gatunków obcych i
synantropijnych z powierzchni
siedliska

- działka nr 825/2 Przed zawiązaniem się nasion
niepożądanych gatunków w 2012
roki przez kolejne 4 lata

- sprawujący nadzór nad obszarem
we współpracy z ośrodkami
naukowymi

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Ochrona siedliska w uproszczonym

pul; usuwanie gatunków obcych,
wprowadzenie drugiego piętra
produkcyjnego oraz zalesienie
fragmentu działki

- działka nr 825/2 Okres obowiązywania
uproszczonego pul

- Wykonawca uproszczonego pul;
Gmina Lwówek Śląski

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Ocena stanu zachowania siedliska - działka nr 825/2 Po 3 latach i po 6 latach

obowiązywania PZO
- sprawujący nadzór nad obszarem

2 Nadzór nad siedliskiem - działka nr 825/2 Cały okres obowiązywania PZO - sprawujący nadzór nad obszarem
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

3 9170 - Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny -
E68C

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie śmieci - działka nr 825/2 Rok 2012 i cały okres

obowiązywania PZO
- Gmina Lwówek Śląski

2 Usuwanie gatunków obcych i
synantropijnych z powierzchni
siedliska

- działka nr 825/2 Przed zawiązaniem się nasion
niepożądanych gatunków w 2012
roki przez kolejne 4 lata

- sprawujący nadzór nad obszarem
we współpracy z ośrodkami
naukowymi

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Ochrona siedliska w uproszczonym

pul; usuwanie gatunków obcych,
wprowadzenie drugiego piętra
produkcyjnego oraz zalesienie
fragmentu działki

- działka nr 825/2 Okres obowiązywania
uproszczonego pul

- Wykonawca uproszczonego pul;
Gmina Lwówek Śląski

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Ocena stanu zachowania siedliska - działka nr 825/2 Po 3 latach i po 6 latach

obowiązywania PZO
- sprawujący nadzór nad obszarem

2 Nadzór nad siedliskiem - działka nr 825/2 Cały okres obowiązywania PZO - sprawujący nadzór nad obszarem
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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4 8220 - Ściany skalne i
urwiska krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii -
590B

Nr Działania związane z ochroną czynną
1 Usuwanie śmieci - działka nr 825/2 Rok 2012 i cały okres

obowiązywania PZO
- Gmina Lwówek Śląski

2 Usuwanie gatunków obcych i
synantropijnych z powierzchni
siedliska

- działka nr 825/2 Przed zawiązaniem się nasion
niepożądanych gatunków w 2012
roki przez kolejne 4 lata

- sprawujący nadzór nad obszarem
we współpracy z ośrodkami
naukowymi

3 Działania edukacyjne - Teren Miasta i Gminy
Lwówek Śląski, lokalne
szkoły, bezpośrednie
otoczenie obszaru
Natura 2000
Panieńskie Skały
PLH020009.

Okres obowiązywania PZO - sprawujący nadzór nad obszarem
i Gmina Lwówek Śląski

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Ocena stanu zachowania siedliska - działka nr 825/2 Po 3 latach i po 6 latach

obowiązywania PZO
- sprawujący nadzór nad obszarem

2 Nadzór nad siedliskiem - działka nr 825/2 Cały okres obowiązywania PZO - Gmina Lwówek Śląski
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

L.p. Przedmiot ochrony Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac
monitoringowych Terminy/częstotliwość Miejsce Podmiot

odpowiedzialny
Szacowany

koszt (w
tys. zł)

1 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny
9170

Zachowanie
powierzchni
siedliska i poprawa
jego stanu do
poziomu U1 przez
ochronę czynną.
Poprawa stanu
zachowania do
oczekiwanego
poziomu wynika z
braku realnych
możliwości
przywrócenia
właściwego stanu
zachowania
siedliska (FV)

Struktura
i funkcje

Charakterystyczne kombinacje
florystyczne Ekspansywne gatunki
obce w podszycie i w runie
Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie Gatunki
dominujące Gatunki obce
ekologicznie w drzewostanie
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie Inne zniekształcenia
(rozjeżdżanie, wydeptywanie,
zaśmiecanie) Martwe drewno
Martwe drewno leżące lub stojące
>3m długości i >30cm grubości
Naturalne odnowienie drzewostanu
Różnorodność występowania
mchów, grzybów, ptaków, owadów
Struktura pionowa i przestrzenna
drzewostanu Udział gatunków
wczesnosukcesyjnych Udział graba
w drzewostanie Udział w
drzewostanie gatunków liściastych -
bez wczesnosukcesyjnych Wiek
drzewostanu Zniszczenia runa i
gleby związane z pozyskaniem
drewna

Ocena stanu wg
parametrów i ich
wskaźników przyjętych
w metodyce stosowanej
w monitoringu siedlisk
przyrodniczych GIOŚ w
reprezentatywnych
miejscach w obrębie
płatu siedliska
(szczególnie u podnóża
skał)

2013 rok i cały okres
obowiązywania PZO (co
5 lat)

Cała
powierzchnia
płatu siedliska
9170

sprawujący nadzór
nad Obszarem we
współpracy z
ośrodkami
naukowymi

5
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2 Ściany skalne i
urwiska krzemianowe
ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
8220

Zachowanie
powierzchni
siedliska i poprawa
jego stanu do
poziomu U1 przez
ochronę czynną.
Poprawa stanu
zachowania do
oczekiwanego
poziomu wynika z
braku realnych
możliwości
przywrócenia
właściwego stanu
zachowania
siedliska (FV)

Struktura
i funkcje

Ekspansja krzewów i podrostu
drzew Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące Inne przypadki
dewastacji siedliska Martwa materia
organiczna Obce gatunki inwazyjne
Ocienienie muraw Pokrycie przez
gatunki traw Struktura przestrzenna
płatów siedliska Ślady ognisk w
pobliżu ścian skalnych Ślady
wspinaczki i wydeptywania
Występowanie jeżyn, malin, dzikiego
bzu czarnego i bzu koralowego

Ocena stanu wg
parametrów i ich
wskaźników przyjętych
w metodyce stosowanej
w monitoringu siedlisk
przyrodniczych GIOŚ w
reprezentatywnych
miejscach w obrębie
płatu siedliska
(szczególnie u podnóża
skał)

2013 rok i cały okres
obowiązywania PZO (co
5 lat)

Cała
powierzchnia
płatu siedliska
9170

sprawujący nadzór
nad Obszarem we
współpracy z
ośrodkami
naukowymi

5

3 Włosocień delikatny
1421

Przywrócenie
właściwego stanu
siedliska gatunku

Siedlisko Gatunki inwazyjne Inne przypadki
dewastacji siedliska Konkurencyjne
gatunki mszaków Liczba
gametofitów Łączna powierzchnia
gametofitów Ocienienie Ślady
ognisk w pobliżu stanowiska

Monitorowanie
parametrów i
wskaźników według
metodyki PMG GIOŚ

Raz na 5 lat Stanowisko
gatunku

Organ sprawujący
nadzór nad
obszarem Natura
2000 Główny
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

0
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p. Dokumentacja planistyczna
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust
10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

1 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek
Śląski z dnia 27 października 2011 roku (Dz.U.
Woj. Doln. nr 272, poz. 5121 z dn. 22.12.2011)

A. Zmiana planowanego sposobu użytkowania części działki 825/2 obr. ew. 2 Lwówek Śląski z terenów rolnych 11R (wg mapy ewidencyjnej –
pastwisko (Ps) na tereny zalesione 24ZL (tereny leśne). Fragment działki 825/2 ewidencyjnie stanowi pastwisko, a w rzeczywistości
powierzchnię, która powinna zostać zalesiona, ponieważ stanowi potencjalne siedlisko 9170. Płat siedliska zaliczany jest do przedmiotów
ochrony ostoi. Zmiana w MPZP umożliwi lepszą ochronę przedmiotów ochrony ostoi.

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Brak przesłanek do sporządzenia planu ochrony. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom
ochrony w obszarze Natura 2000 Panieńskie Skały PLH020009.

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany
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1 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii % pokrycia: 40; stopień reprezen.: A; względna
powierzch.: B; stan zachow.: A ocena ogólna: A

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze
zbiorowiskami z Androsacion vandelii % pokrycia:
1,8; stopień reprezen.: C; względna powierzch.:
C; stan zachow.: B ocena ogólna: B

Zmiana % pokrycia z pierwotnie przypisanej do siedliska 8220 w
SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na
etapie badań terenowych prowadzonych w ramach sporządzania
bieżącego PZO. Pierwotne szacunki powierzchni siedliska były
błędne. Ocena stanu zachowania zmieniła się w stosunku do
pierwotnie zapisanej w SDF obszaru z oceny „doskonałej” (A) na
„dobrą” (B). Zdecydowały o tym obniżone perspektywy zachowania
struktury siedliska w przyszłości, które oceniono jako średnie, ze
względu na zaobserwowane w tracie badań terenowych zjawiska.
Sam stopień zachowania struktury siedliska oceniono jako dobry,
jednak możliwości renaturyzacji jako trudne. Obniżenie wartości
przyrodniczej siedliska z powodu zaniku populacji Trichomanes
speciosum oraz daleko idących przeobrażeń naskalnych zbiorowisk
roślinnych w wyniku postępującej eutrofizacji i stałej antropopresji
wpłynęło na obniżenie wartości oceny poszczególnych parametrów
w stosunku do pierwotnie zapisanych w SDF obszaru.

2 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum) % pokrycia: 60; stopień reprezen.: C; względna
powierzch.: C; stan zachow.: C ocena ogólna: C

9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) % pokrycia: 4,8; stopień reprezen.:
C; względna powierzch.: C; stan zachow.: C ocena
ogólna: C

Zmiana % pokrycia z pierwotnie przypisanej do siedliska 9170 w
SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na
etapie badań terenowych prowadzonych w ramach sporządzania
bieżącego PZO. Pierwotne szacunki powierzchni siedliska były
błędne.

3 1421 Trichomanes speciosum Populacja 1-10 Ocena populacji: A Stan
zachowania: C Izolacja: B Ogólnie: A

1421 Trichomanes speciosum Populacja A Ocena
populacji: X Stan zachowania: C Izolacja: B
Ogólnie: C

Weryfikacja terenowa wykazała zanik populacji Trichomanes
speciosum

4 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin Hedera helix. Populacja: P,
Motywacja: D

3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin Hedera
helix. Populacja: P, Motywacja: D Polypodium
vulgare. Populacja: V, Motywacja: D Convallaria
majalis. Populacja: P, Motywacja: D Frangula
alnus. Populacja: P, Motywacja: D

Uzupełnienie brakujących danych

5 Klasy siedlisk % pokrycia: Siedliska rolnicze (ogólnie) 100% Klasy siedlisk % pokrycia: Lasy liściaste 12,34
Grunty orne 53,83 Pastwiska 26,0 Nieużytki 0,17
Zabudowania 2,87 Inne 4,88

Dokładne oszacowanie struktury użytkowania gruntów

6 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF
uległ opis obszaru

7 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF
uległa treść rozdziału: Wartość przyrodnicza i znaczenie

8 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF
uległa treść rozdziału: Zagrożenia

9 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF
uległa treść rozdziału: Struktura własności

10 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF
uległa treść rozdziału: Dokumentacja i źródła danych

11 Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF
uległa treść rozdziału: 6.1. Główne czynniki i rodzaje działalności
człowieka oraz procent powierzchni obszaru im podlegający
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12 W zaktualizowanej wersji SDF uzupełniono rozdział 8. Zdjęcia obszaru
przez dołączenie do PZO pięciu fotografii z obszaru ostoi.

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany
Brak dokumentów

 

11. Zestawienie uwag i wniosków

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
Moduł A

1
Moduł B

1
Moduł C

1
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13. Załączniki

Nazwa Data dodania

1. Etap wstępny pracy nad Planem

1.1. Informacje ogólne

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

Etap II Opracowanie projektu Planu
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Moduł A

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Moduł B

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

4. Analiza zagrożeń

5. Cele zadań ochronnych

Moduł C

6. Ustalenie działań ochronnych

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

8. Wskazania do dokumentów planistycznych

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

11. Zestawienie uwag i wniosków

12. Literatura

13. Załączniki
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