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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020011 Rudawy Janowickie w województwie dolnośląskim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 
 

Nazwa obszaru Rudawy Janowickie 

Kod obszaru PLH020011  

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF SDF stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji) 

Położenie woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski i kamiennogórski, gm. Janowice Wielkie, Kamienna Góra (gmina 

miejska i wiejska), Kowary, Marciszów 

Powierzchnia obszaru (w ha) 6635,04 ha 

Status prawny obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 13 listopada 

2007 r. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

25-05-2012  

Termin zatwierdzenia Planu data wydania zarządzenia RDOŚ 

Koordynator Planu Barbara Pierzchniak, bpierzchniak@rdos.wroclaw.pl, +48757184283 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, +48713406839, +48721468852 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 

Wrocław 

 

  

mailto:bpierzchniak@rdos.wroclaw.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 
 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. Rudawski Park Krajobrazowy Plan Ochrony Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego 

nie zachodzą przesłanki 

uzasadniające wyłączenie 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

 6123,75 ha 

2. Nadleśnictwo Śnieżka Plan Urządzania Lasu 1299,46 ha 

3.  Nadleśnictwo Kamienna Góra Plan Urządzania Lasu 5332,76 ha 

4. Nadleśnictwo Jawor Plan Urządzania Lasu 2,82 ha 

 

Teren objęty PZO: cały obszar Natura 2000 Rudawy Janowickie o powierzchni 6635 ha. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 
 

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar sieci 

Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lat a jego podstawę prawną stanowi zarządzenie właściwego miejscowo regionalnego dyrek-

tora ochrony środowiska. Sporządzany jest dla całości obszaru Natura 2000, z wyłączeniem tylko obszarów morskich i obszarów, na których 

ochrona została odpowiednio zaplanowana w innym trybie. PZO opracowywany jest na podstawie istniejącej wiedzy uzupełnionej o podstawo-

we prace terenowe w standardzie obserwacji monitoringowej – w celu zestandaryzowanego opisania stanu ochrony poszczególnych przedmio-

tów ochrony, ewentualnie weryfikacji lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych działań. Obejmuje on m.in. ocenę stanu ochrony 

przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Dokument ten zakłada także weryfikację granicy 

obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 na podstawie wyników przeprowadzonych 

badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty granic zgłoszonej przez strony zainteresowane.  

W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych zaplanowane zostały spotkania informacyjne z jednostkami samorządowymi, które są właściciela-

mi lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Zostały także zorganizowane warszta-

ty Zespołu Lokalnej Współpracy, tworzonego przez przedstawicieli kluczowych Stron Zainteresowanych (tj. zainteresowane osób i podmiotów, 

których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu). Zespół Lokalnej Współpracy 

bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań dyskusyjnych (warsztatów) zorgani-

zowanych przez Wykonawcę.  

Za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, PIK) zamieszczane będą 

informacje o spotkaniach w ramach prac nad projektem Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac z poszczególnych etapów two-

rzenia projektu PZO. Niezależnie od PIK informacje o przebiegu prac nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w zakładce ‘Natura 2000’.  

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Rudawy Janowickie o powierzchni 6635 ha, administracyjnie leży na terenie województwa 
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dolnośląskiego, na terenie takich gmin jak: Janowice Wielkie i Kowary w powiecie jeleniogórskim oraz Marciszów i Kamienna Góra (gmina 

miejska i wiejska). Obszar położony jest w granicach Nadleśnictw Śnieżka i Kamienna Góra.  

Przedmiotem dokumentu jest wskazanie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 będącego obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty 

Rudawy Janowickie PLH020011.  

W Obszarze chronione są następujące przedmioty ochrony (wg SDF z uwzględnieniem aktualizacji w grudniu 2012 r.): 

Kod 

siedliska 

/ gatunku 

Nazwa Powierzchnia [% 

pokrycia 

obszaru] / liczba 

osobników 

Wartość obszaru 

dla zachowania 

przedmiotu 

ochrony 

3260 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 
0,26% 

C - znacząca 

6110 
Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso – 

Sedion) 
0,01% 

C - znacząca 

6130 Murawy galmanowe Violetalia calaminariae 0,00% B - dobra 

6230 
Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nar-

dion - płaty bogate florystycznie) 
1,19% 

C - znacząca 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 2,83% C - znacząca 

6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 
0,06% 

C - znacząca 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 
20,18% 

A – znakomita 

6520 
Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 
0,66% 

C - znacząca 

7230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 
0,01% 

C - znacząca 

8220 
Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 
0,01% 

B - dobra 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 1,5% C – znacząca 

9130 
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 
0,24% 

C - znacząca 
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*9180 
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio 

platyphyllis-Acerion pseudoplatani) 
0,69% 

C - znacząca 

9190 
Pomorski kwaśny las brzozowo – dębowy = Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 
0,04% 

C - znacząca 

*91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy 

źródliskowe) 

1,29% 

C - znacząca 

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros  C – znacząca 

1308 Mopek Barbastella barbastellus  C – znacząca 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme  C – znacząca 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  C – znacząca 

1324 Nocek duży Myotis myotis  C – znacząca 

1355 Wydra Lutra lutra  C – znacząca 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri  C – znacząca 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio  B - dobra 

1059 

(6177) 
Modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius)  

B – dobra 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  C – znacząca 

1061 

(6179) 
Modraszek nausitous Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous)  

C – znacząca 

*1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)  C - znacząca 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac przy opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych. 

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. bie-

żącym 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 koniecz-

ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
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(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób 

i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 

Rudawy Janowickie PLH020011. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalny dyrektor ochro-

ny 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 spo-

sób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 Ruda-

wy Janowickie PLH020011; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 Rudawy Janowickie 

PLH020011. W planie zadań ochronnych formułowane są również wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego 

województw. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem – wg SDF, stan na dzień 22 maja 2012 r., zaktualizowany po zmianach 

wprowadzonych do SDF w grudniu 2012. 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokr

ycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod

cza 

Pop. 

przemi

eszczaj

ąca się 

Pop. 

zimują

ca 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

reprezen

. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  Pow. 

względna 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

S1 3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

 0,26    

 

A A C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 
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włosienicznik

ów 

Ranunculion 

fluitantis 

S2 6110 

Skały 

wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską 

(Alysso – 

Sedion) 

 0,01    

 

B C C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S3 6130 

Murawy 

galmanowe 

Violetalia 

calaminariae 

 0,00    

 

A C B B 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S4 6230 

Bogate 

florystycznie 

górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

 1,19    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S5 6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

 2,83    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S6 6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletal

ia sepium) 

 0,06    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S7 6510 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

 20,18    

 

A A C A 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 
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ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 

S8 6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

 0,66    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S9 7230 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 0,01    

 

B C C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S10 8220 

Ściany skalne 

i urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

 0,01    

 

A A C B 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S11 9110 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

 1,50    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S12 9130 

Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

 0,24    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S13 *9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

 0,69    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 
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(Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

S14 9190 

Pomorski 

kwaśny las 

brzozowo – 

dębowy = 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

 0,04    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S15 *91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso- 

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 1,29    

 

B B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z1 1303 
Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 
    P C B B C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z2 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
    P C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z3 1318 
Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 
    P C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z4 1323 
Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 
 5-20 i    C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 
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Z5 1324 Nocek duży 
Myotis 

myotis 
    P C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z6 1355 Wydra Lutra lutra  2-7 i    C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z7 1096 
Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri 
 R    C A C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z8 1163 
Głowacz 

białopłetwy 
Cottus gobio  C    C A C B 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z9 1059 
Modraszek 

telejus 

Maculinea 

telejus 

(=Phengaris 

telejus) 

 5-15 loc.   

 

C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z10 1060 
Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 
 1 loc.   

 

C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z11 1061 
Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

 5-15 i   

 

C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z12 *1084 
Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

  P  

 

C B C C 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

 1166 
Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

(Triturus 

cristatus 

cristatus) 

 R   

 

D    

nie uznano za 

przedmiot 

ochrony 

 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   
 

 

Komunikacja z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu przebiegała wg następującego harmonogramu: 

 

DATA DZIAŁANIA 

25 maja 2012 r. przystąpienie do prac nad projektem Planu 

26 maja 2012 r. emisja obwieszczenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WPN.6320.27.2012.BP.1  

z dnia 23 maja 2012 r. o przystąpieniu do prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Rudawy Janowickie PLH020011  - „Gazeta Wyborcza”, wydanie wrocławskie, główne wydanie 

28 maja 2012 r. obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WPN.6320.27.2012.BP.2 z dnia  

28 maja 2012 r. o przystąpieniu do prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy 

Janowickie PLH020011 

29 maja 2012 r. rozesłanie – zgodnie z art. 39 – 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 z późn. zm.) - obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak 

WPN.6320.27.2012.BP.2 z dnia 28 maja 2012 r. do organów administracji samorządowej informującego  

o przystąpieniu do prac nad projektem Planu, z prośbą o poinformowanie wszystkich zainteresowanych stron w 

sposób zwyczajowo przyjęty. 

Okresy wywieszenia ww. obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych jednostkach samorządu 

terytorialnego: 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze: 31 maja – 27 czerwca 2012 r. 

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze: 31 maja – 22 czerwca 2012 r. 

Urząd Miasta w Kamiennej Górze: 1 czerwca – 22 czerwca 2012 r. 

Urząd Gminy w Kamiennej Górze: 30 maja  - 21 czerwca 2012 r. 

Urząd Gminy w Marciszowie: 30 maja – 21 czerwca 2012 r. 

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich: 5 czerwca – 27 czerwca 2012 r. 

Urząd Gminy w Kowarach: 5 czerwca – 27 czerwca 2012 r. 

11 lipca 2012 r. poinformowanie o spotkaniu informacyjnym – pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

znak WPN.6320.27.2012.RS.3 z dnia 11 lipca 2012 r. 

31 lipca 2012 r. spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy Marciszów, którego  celem było nawiązanie współpracy między 

jednostkami samorządowymi (Urząd Gminy Marciszów, Urząd Gminy Janowice Wielkie, Urząd Miasta Kamienna 

Góra, Urząd Gminy Kamienna Góra, Urząd Miasta Kowary, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Starostwo 
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Powiatowe w Kamiennej Górze) i Skarbu Państwa (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

Nadleśnictwo Śnieżka, Nadleśnictwo Kamienna Góra, Dolnośląski Zarząd Parków Krajobrazowych, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych), które są 

właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu 

5 listopada 2012 r. poinformowanie o I spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) – pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu znak WPN.6320.27.2012.RS.9 z dnia 5 listopada 2012 r. 

15 listopada 2012 r. I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy – Urząd Gminy Marciszów 

protokół ze spotkania – załącznik do niniejszej dokumentacji 

20 listopada 2012 r. poinformowanie o II spotkaniu ZLW –  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak 

WPN.6320.27.2012.RS.13 z dnia 20 listopada 2012 r. 

30 listopada 2012 r. II spotkanie  Zespołu Lokalnej Współpracy – Urząd Gminy Marciszów 

protokół ze spotkania – załącznik do niniejszej dokumentacji 

30 listopada 2013 r.  wprowadzenie dokumentacji na Platformę Informacyjno – Komunikacyjną (PIK) 

Wszystkie obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pisma informujące o planowanych spotkaniach 

zamieszczane były także na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu: http://wroclaw.rdos.gov.pl/ . Ponadto zaproszenia na spotkania były 

rozsyłane drogą elektroniczną (e-mail) oraz faxem. 

 

Przez cały okres trwania prac nad Planem możliwy był kontakt drogą telefoniczną i elektroniczną (e-mail) z Regionalnym Planistą –  

p. Andrzejem Ruszlewiczem oraz z Wykonawcą Planu – p. Barbarą Pierzchniak. 

 

Protokoły ze spotkań dołączono do dokumentacji – załącznik do niniejszej dokumentacji. 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się 

danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane 

kontaktowe tych instytucji). 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

realizacja polityki planowania 

przestrzennego na szczeblu 

wojewódzkim, podejmowanie 

strategicznych decyzji dotyczących 

inwestycji w regionie 

Wybrzeże Słowackiego 12 – 14 

50 – 411 Wrocław 

tel. 71 776 90 00 

e-mail: umwd@dolnyslask.pl 
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Starosta Jeleniogórski 

 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią (w tym inwestycje) i 

ochroną środowiska 

ul. Kochanowskiego 10, 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 647 31 00 

e-mail: 

sekretariat@starostwo.jgora.pl 

 

 

Starosta Kamiennogórski 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią (w tym inwestycje) i 

ochroną środowiska 

ul. Wł. Broniewskiego 15 

58 – 400 Kamienna Góra 

tel.: 75 645 01 00 

e-mail: 

powiat@kamienna-gora.pl 

 

Gmina Janowice Wielkie 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią i planowaniem 

przestrzennym, ochroną środowiska 

(m. in. decyzje środowiskowe) 

ul. Kolejowa 2 

58 – 520 Janowice Wielkie 

tel.: 75 75 15 124, 185, 285 

e-mail: 

urzadgminy@janowice-

wielkie.com 

 

Miasto Kowary 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią i planowaniem 

przestrzennym, ochroną środowiska 

(m. in. decyzje środowiskowe) 

ul. 1 Maja 1 a 

58 – 530 Kowary 

tel.: 

e-mail: bok@kowary.pl 

 

Gmina Marciszów 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią i planowaniem 

przestrzennym, ochroną środowiska 

(m. in. decyzje środowiskowe) 

ul. Szkolna 6 

58 – 410 Marciszów 

tel.: 75 741 03 67, 741 02 94, 

741 03 51, 741 01 26 

e-mail: gmina @marciszów.pl 

 

Miasto Kamienna Góra 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią i planowaniem 

przestrzennym, ochroną środowiska 

(m. in. decyzje środowiskowe) 

plac Grunwaldzki 1 

58 – 400 Kamienna Góra 

tel.: 75 64 55 110 

e-mail: 

sekretariat@kamiennagora.pl 

 

Gmina Kamienna Góra 

prowadzenie na obszarze jednostki 

zadań związanych z zarządzaniem 

przestrzenią i planowaniem 

przestrzennym, ochroną środowiska 

aleja Wojska Polskiego 10 

58 – 400 Kamienna Góra 

tel.: 

e-mail: 75 610 62 92 

urzad.gminy@kamiennagora.kei

.pl 
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(m. in. decyzje środowiskowe) 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

 

realizacja zadań związanych z 

utrzymywaniem wód lub urządzeń 

wodnych, organ administracji 

rządowej niezespolonej, właściwy w 

sprawach gospodarowania wodami w 

regionie wodnym, a także pełniący 

funkcję inwestora w zakresie 

gospodarki wodnej 

ul. Norwida 34 

50 – 950 Wrocław 

tel.: 71 33 78 800 

e-mail: 

sekretariat@rzgw.wroc.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

 

nadzór nad gospodarką leśną w 

województwie; koordynowanie i  

nadzór nad  opracowywaniem planów 

urządzania lasu oraz ich wykonaniem 

ul. Grunwaldzka 90 

50 – 357 Wrocław 

tel.: 71 377 17 00 

e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Śnieżka 

realizacja gospodarki leśnej, ochrona 

przyrody w lasach i edukacja 

ekologiczna, gospodarka łowiecka na 

terenie nadleśnictwa 

ul. Leśna 4 a 

58 – 530 Kowary 

tel.: 75 718 22 12 do 14 

e-mail: 

sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Kamienna Góra 

realizacja gospodarki leśnej, ochrona 

przyrody w lasach i edukacja 

ekologiczna, gospodarka łowiecka na 

terenie nadleśnictwa 

ul. Bohaterów Getta 33 

58 – 400 Kamienna Góra 

tel.: 75 744 30 65 

e-mail: 

kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 

nadzór nad parkami krajobrazowymi 

w województwie, prowadzenie 

edukacji ekologicznej 

ul. Puszczykowska 10 

50 – 559 Wrocław 

tel.: 71 364 27 58 

e-mail: wroclaw@dzpk.pl 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych – Oddział 

Jelenia Góra 

nadzór nad parkami krajobrazowymi 

w województwie, w tym nad 

Rudawskim Parkiem Krajobrazowym, 

którego teren pokrywa się częściowo z 

obszarem Natura 2000 Rudawy 

Janowickie prowadzenie edukacji 

ekologicznej 

ul. Kamiennogórska 2 

58 – 570 Jelenia Góra 

tel.: 75 755 37 35 

e-mail: jgora@dzpk.pl 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych 

gospodarowanie Zasobem Własności 

Rolnej Skarbu Państwa 

ul. Mińska 60 

54 – 610 Wrocław 

tel.: 71 356 39 00 

e-mail: wroclaw@anr.gov.pl 
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Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

wdrażanie instrumentów 

współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej oraz udzielanie pomocy 

w rolnictwie ze środków krajowych 

ul. Giełdowa 8 

52 – 438 Wrocław 

tel. : 71 369 74 00 

e-mail: 

dolnoslaski@arimr.gov.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

 

modernizacja terenów wiejskich, 

ochrona środowiska, gospodarki wod-

na, w tym ochrona przeciwpowodzio-

wa oraz wyposażenie i utrzymanie 

wojewódzkich magazynów przeciw-

powodziowych 

ul. Matejki 5 

50 – 333 Wrocław 

tel.: 71 322 66 81 do 83 

e-mail: 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Jeleniej Górze 

organizowanie wędkarstwa, rekreacji, 

sportu wędkarskiego, użytkowanie 

wód, działania na rzecz ochrony 

przyrody i kształtowania etyki 

wędkarskiej 

ul. Wańkowicza 13 

58 – 500 Jelenia Góra 

tel.:  75 75 222 46 

e-mail: biuro@pzw.jgora.pl 

Okręg Polskiego Związku 

Łowieckiego 

gospodarka łowiecka na obszarze 

działania, organizowanie łowiectwa, 

działania na rzecz ochrony przyrody i 

kształtowania etyki łowieckiej 

ul. Gałczyńskiego 13 

58 – 500 Jelenia Góra 

tel.: 

e-mail: zo.jeleniagora@pzlow.pl 

Koło Łowieckie TUR 
gospodarka łowiecka na obszarze 

działania 

ul. Giewont 12/14 

43 – 316 Bielsko - Biała 

tel.: 

e-mail: tur.bb.biuro@wp.pl 

Koło Łowieckie ROGACZ 
gospodarka łowiecka na obszarze 

działania 

ul. Nadrzeczna 26/1 

58 – 410 Marciszów 

tel.: 

e-mail: 

Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA 
gospodarka łowiecka na obszarze 

działania 

ul. Tkaczy Śląskich 9/15 

58 – 400 Kamienna Góra 

tel.: 

e-mail: 

Koło Łowieckie DARZ BÓR 
gospodarka łowiecka na obszarze 

działania 

ul. Armii Ludowej 2 A/6 

58 – 400 Kamienna Góra 

tel.: 

e-mail: 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

 
ul. Wiejska 29 

52 – 411 Wrocław 

tel.: 71 339 98 26 

e-mail: 

sekretariat@izbarolnicza.pl 

Towarzystwo na Rzecz 

Ekorozwoju Ziemi 

Jeleniogórskiej 

działalność edukacyjna i 

popularyzowanie wiedzy na temat 

Ziemi Jeleniogórskiej 

ul. Parkowa 1 

58 – 520 Janowice Wielkie 

tel.:  75 751 51 35 

e-mail: 
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LGD Partnerstwo Ducha Gór 

 

działalność w zakresie 

popularyzowania tradycji, historii i 

walorów przyrodniczych regionu 

ul. Wojska Polskiego 40 

58 – 500 Kamienna Góra 

 

ul. Daszyńskiego 29 

58 – 533 Mysłakowice 

tel.: 699 953 058 

e-mail: sekretariat@duchgor.org 

Muzeum Przyrodnicze 

 

gromadzenie i udostępnianie 

informacji oraz zbiorów dotyczących 

walorów przyrodniczych na obszarze 

działania; wydawca „Przyrody 

Sudetów” 

ul. Wolności 268 

58 – 560 Jelenia Góra 

tel.: 75 755 15 06 

e-mail: dyrektor@muzeum-

cieplice.pl 

Zachodniosudeckie 

Towarzystwo Przyrodnicze 

ochrona przyrody, edukacja 

ekologiczna 

ul. Wolności 268 

58 – 560 Jelenia Góra 

tel.: 75 755 15 06 

e-mail: ztp@eko.org.pl 

Klub Przyrodników 
ochrona przyrody, edukacja 

ekologiczna 

ul. 1 Maja 22 

66 – 200 Świebodzin 

tel.: 68 382 82 36, 68 475 66 11 

e-mail: kp@kp.org.pl 

Osoba prywatna 1 

Osoba prywatna 2 

osoba prywatna, właściciel gruntu 

rolnego w granicach obszaru 
 

tel.: 

e-mail:  

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji). 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny 
Wykonawca - Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

+48 721 468 852 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Barbara Pierzchniak Koordynator Planu 
Wykonawca - Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

+48 75 718 42 83, 

bpierzchniak@rdos.wroclaw.pl 

Stefan Zawierucha Wójt Gminy Gmina Marciszów 
+48 512 289 289 

wojt@marciszow.pl 

Maria Bych Przedstawiciel Gminy Gmina Marciszów 
+48 75 741 03 67 

rolnictwo@marciszow.pl 

Marta Kwiecień Przedstawiciel Gminy Gmina Marciszów +48 75 741 02 08 
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kierownik.pfz@marciszow.pl 

Małgorzata 

Więckowska 
Przedstawiciel Miasta Miasto Kowary 

+48 75 645 61 10 

geodezja@kowary.pl 

Natalia Chamot-

Dybiec 
Przedstawiciel Gminy Gmina Kamienna Góra 

+48 75 610 62 91 

chamot@kamiennagora.kei.pl 

Małgorzata Jarosz Przedstawiciel Miasta Miasto Kamienna Góra +48 75 645 51 10 

Marcin Krzak Przedstawiciel Gminy Gmina Janowice Wielkie 
+48 75 751 52 85 

gospodarka@janowicewielkie.eu 

Joanna Oleksy Przedstawiciel Starostwa Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze 
+48 75 645 01 06 

joanna.oleksy@kamienna-gora.pl 

Grażyna Góral 
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

+48 502 783 918 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.

pl 

Sławomir Orłowski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Śnieżka 

+48 504 173 855 

slawomir.orlowski@wroclaw.lasy.

gov.pl 

Anna Gugała Przedstawiciel Nadleśnictwa Nadleśnictwo Śnieżka 
+48 601 922 770 

anna.gugala@wroclaw.lasy.gov.pl 

Elżbieta Hałdaś Przedstawiciel Nadleśnictwa Nadleśnictwo Śnieżka 

+48 501 635 060 

elzbieta.haldas@wroclaw.lasy.gov

.pl 

Anna Fułat Przedstawiciel Nadleśnictwa Nadleśnictwo Kamienna Góra anna.fulat@wroclaw.lasy.gov.pl 

Agnieszka 

Łętkowska 

Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych – 

Oddział w Jeleniej Górze 
aletkowska@dzpk.pl 

Wojciech Zawadzki Przedstawiciel Dolnośląskiego Zespołu Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych – wzawadzki@dzpk.pl 
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Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze 75 755 37 35 

Maria Mazur-

Jurkowska 

Przedstawiciel Dolnośląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu – Oddział Lwówek 

Śląski 

75 742 25 72 

Bożena Kończak 
Przedstawiciel ośrodka doradczego dla 

rolników 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu 
bozena.konczak@dodr.pl 

Katarzyna Banaś 
Przedstawiciel ośrodka doradczego dla 

rolników 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu – PZD Kamienna Góra 
katarzyna.banas@dodr.pl 

Zbigniew Bogacki 
Przedstawiciel Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Jeleniej Górze 
goodmen11@wp.pl 

Czesław 

Salmanowicz 

Przedstawiciel Polskiego Związku 

Łowieckiego 

Przedstawiciel Myśliwych – członek koła 

łowieckiego 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Jeleniej Górze 

Koło Łowieckie „Darz Bór” 

782 499 920 

Kazimierz 

Krzanowski 

Przedstawiciel Myśliwych – członek koła 

łowieckiego 
Koło Łowieckie „Przepiórka” 

ul. Sportowa 2 

58 – 400 Kamienna Góra 

Natalia Poniatowska 

-Wasiak 
Przedstawiciel stowarzyszenia Stowarzyszenie „Duch Gór” natalia@rudawyjanowickie.pl 

 Osoba prywatna 1 
właściciel gruntu rolnego w granicach obszaru 

Natura 2000 
 

 Osoba prywatna 2 
właściciel gruntu rolnego w granicach obszaru 

Natura 2000 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony  
 

W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu 

widzenia celu opracowania Planu 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 

Świerkosz K., Szczęśniak E., 

Reczyńska K. 2010. 6110* Skały 

wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską Alysso-

Sedion. Biblioteka Monitoringu 

Środowiska 

Przewodnik metodyczny; 

informacje na temat 

rozmieszczenia i stanu 

zachowania siedliska w skali 

kraju 

Informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne  

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

http://www.krzysztofswierko

sz.home.pl/page26.php 

K. Świerkosz, K. Reczyńska. 2012. 

Opracowanie metodyki 

monitoringu oraz ocena 

występowania i stanu siedliska 

murawy galmanowe 6130 w 

obszarze PLH020011 Rudawy 

Janowickie oraz innych siedlisk 

gleb zasobnych w metale ciężkie w 

Sudetach. 

Przewodnik metodyczny, 

informacje na temat 

rozmieszczenia  stanu 

zachowania siedliska w 

obszarze PLH020011 

Rudawy Janowickie 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

plik pdf dostępny w  

Wydziale Spraw Terenowych 

w Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Reczyńska K., Świerkosz K. 

Pionierskie murawy na skałach 

krzemianowych  (Arabidopsidion 

thalianae). Biblioteka monitoringu 

środowiska. 

Przewodnik metodyczny; 

informacje na temat 

rozmieszczenia i stanu 

zachowania siedliska w skali 

kraju 

Informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

publikacja dostępna na 

stronie:  

http://www.gios.gov.pl/siedli

ska/pdf/przewodnik_metody

czny_8230.pdf  

http://www.krzysztofswierkosz.home.pl/page26.php
http://www.krzysztofswierkosz.home.pl/page26.php
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_8230.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_8230.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_8230.pdf
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Kwiatkowski Paweł. 2012. Flora 

naczyniowa Rudaw Janowickich – 

ocena wstępna. Przyroda Sudetów 

t. 15 (2012): 17-44. 

przegląd składu 

gatunkowego oraz analiza 

danych statystycznych 

opisujących florę 

naczyniową Rudaw 

Janowickich wraz z 

tabelarycznym wykazem 

taksonów roślin 

naczyniowych Rudaw 

Janowickich 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

Przyroda Sudetów t. 15 

(2012) – wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

http://www.muzeum-

cieplice.pl/index.php?option

=com_phocadownload&vie

w=category&id=1&Itemid=1

19&lang=pl  

 

Kwiatkowski Paweł. 2011. 

Materiały do poznania 

zróżnicowania łąk wilgotnych z 

ostrożeniem dwubarwnym Cirsium 

helenioides w Sudetach. Przyroda 

Sudetów t. 14: 45 – 54. 

informacje dotyczące łąk z 

okolic Czarnowa 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

Przyroda Sudetów t. 14 

(2011) – wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

https://docs.google.com/file/

http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoOTAwNjcwYjktYTM3Mi00NTQxLTllZTYtODlhZGQyMzZlYzcy/edit?pli=1
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d/0B_SGGKp7N8HoOTAw

NjcwYjktYTM3Mi00NTQx

LTllZTYtODlhZGQyMzZlY

zcy/edit?pli=1 

 

Świerkosz Krzysztof, Liberacka 

Halina, Łysiak Marta, Zając 

Krzysztof. 2012. Obszary Natura 

2000 na Dolnym Śląsku. 

ogólne informacje na temat 

poszczególnych obszarów 

Natura 2000, w tym obszaru 

Natura 2000 Rudawy 

Janowickie 

informacje 

popularnonaukowe, 

aktualne, o dużym 

stopniu ogólności 

publikacja dostępna w 

Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 

Narkiewicz Czesław. 2000. 

Zasługujące na ochronę łąki koło 

Raszowa w Rudawskim Parku 

Krajobrazowym. Przyroda Sudetów 

Zachodnich t. 3: 29 – 34. 

informacje przyrodnicze 

dotyczące łąk koło Raszowa 

informacja naukowe o 

wysokiej jakości 

Przyroda Sudetów 

Zachodnich t. 3  – wydruk 

dostępny w Muzeum 

Przyrodniczym w Jeleniej 

Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 

Sobczyk Artur. 2008. Rzeźba 

Rudaw Janowickich i Kotliny 

Kamiennogórskiej w świetle 

danych z cyfrowego modelu terenu 

i badań terenowych. Landform 

Analysis 9: 377-380. 

informacje na temat rzeźby 

Rudaw Janowickich 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, zakres 

merytoryczny przydatny 

w niewielkim zakresie 

plik PDF 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp

/LA/LA09/LA9_93.pdf 

 

Sadowska – Deś Anna, 

Szczepańska Katarzyna. 2012. 

Nowe stanowiska porostu Lasallia 

pustulata (L.) Mérat w Sudetach. 

informacje na temat 

stanowiska porostu 

pęcherzyca nadobna w 

rejonie Zamku Bolczów 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

Przyroda Sudetów t. 15 

(2012) – wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoOTAwNjcwYjktYTM3Mi00NTQxLTllZTYtODlhZGQyMzZlYzcy/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoOTAwNjcwYjktYTM3Mi00NTQxLTllZTYtODlhZGQyMzZlYzcy/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoOTAwNjcwYjktYTM3Mi00NTQxLTllZTYtODlhZGQyMzZlYzcy/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoOTAwNjcwYjktYTM3Mi00NTQxLTllZTYtODlhZGQyMzZlYzcy/edit?pli=1
http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA09/LA9_93.pdf
http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA09/LA9_93.pdf
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Przyroda Sudetów t. 15 (2012): 45-

52 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

http://www.muzeum-

cieplice.pl/index.php?option

=com_phocadownload&vie

w=category&id=1&Itemid=1

19&lang=pl  

 

Kwiatkowski Paweł. 2010. 

Zbiorowiska leśne klasy Vaccinio – 

Piceetea, Quercetea robori-

petraeae i Querco – Fagetea w 

Sudetach – stan poznania i 

zagrożenie. Przyroda Sudetów t. 

13(2010): 71-88. 

informacje na temat 

przedmiotowych zbiorowisk 

leśnych w Rudawach 

Janowickich;  

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

Przyroda Sudetów t. 13 

(2010) – wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

https://docs.google.com/file/

d/0B_SGGKp7N8HoZDk2N

mFmZDEtNzY1MS00YzFh

LThiZGYtNTczYjc3MjE2Z

WQx/edit?pli=1  

http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=119&lang=pl
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
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Ogrodowczyk Agnieszka, Ogielska 

Maria, Kierzkowski Piotr, Maślak 

Robert. 2010. Występowanie 

salamandry plamistej Salamandra 

s. salamandra Linnaeus, 1758 na 

Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 

t. 13 (2010): 179-192. 

informacje na temat 

stanowisk salamandry 

plamistej 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

Przyroda Sudetów t. 13 

(2010) – wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

https://docs.google.com/file/

d/0B_SGGKp7N8HoZDk2N

mFmZDEtNzY1MS00YzFh

LThiZGYtNTczYjc3MjE2Z

WQx/edit?pli=1 

 

Lewandowski Wojciech. 2009. 

Nowe dane o występowaniu wydry 

Lutra lutra w Sudetach w latach 

2006 – 2008. Przyroda Sudetów t. 

12 (2009): 75 – 86. 

informacje na temat 

występowania wydry 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

Przyroda Sudetów t. 12 

(2009) – wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZDk2NmFmZDEtNzY1MS00YzFhLThiZGYtNTczYjc3MjE2ZWQx/edit?pli=1
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https://docs.google.com/file/

d/0B_SGGKp7N8HoMGQ2

M2ZlY2MtNzY1OC00ZDcx

LTk0YmUtZDVlYzdmYWN

jMmIw/edit?pli=1  

 

Traczyk Andrzej. 2005. Formy 

peryglacjalne masywu Skalnika 

(945 m) w Rudawach Janowickich. 

Przyroda Sudetów t. 8 (2005): 117 

– 132. 

informacje na temat masywu 

Skalnika 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, zakres 

merytoryczny przydatny 

w niewielkim zakresie 

Przyroda Sudetów t. 8 (2005) 

– wydruk dostępny w 

Muzeum Przyrodniczym w 

Jeleniej Górze (siedziba: ul. 

Wolności 268, Jelenia Góra) 

oraz w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu; 

publikacja dostępna na 

stronie internetowej: 

https://docs.google.com/file/

d/0B_SGGKp7N8HoZTM2

ZDdjM2ItNzE5MS00YjVlL

Tk0NjMtOWNlYzYzOWUy

ZWNm/edit?pli=1 

 

SZCZĘŚNIAK E. 1999: Sudeckie 

Murawy naskalne siedlisk 

naturalnych i antropogenicznych - 

zróżnicowanie, sukcesja i ochrona. 

Przegląd Przyr. 10(3-4): 59 – 68 

informacje na temat muraw 

naskalnych 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

niedostateczna 

aktualność danych 

opracowanie w wersji 

elektronicznej (pdf) dostępne 

w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2ZlY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0YmUtZDVlYzdmYWNjMmIw/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2ZlY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0YmUtZDVlYzdmYWNjMmIw/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2ZlY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0YmUtZDVlYzdmYWNjMmIw/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2ZlY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0YmUtZDVlYzdmYWNjMmIw/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2ZlY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0YmUtZDVlYzdmYWNjMmIw/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZTM2ZDdjM2ItNzE5MS00YjVlLTk0NjMtOWNlYzYzOWUyZWNm/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZTM2ZDdjM2ItNzE5MS00YjVlLTk0NjMtOWNlYzYzOWUyZWNm/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZTM2ZDdjM2ItNzE5MS00YjVlLTk0NjMtOWNlYzYzOWUyZWNm/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZTM2ZDdjM2ItNzE5MS00YjVlLTk0NjMtOWNlYzYzOWUyZWNm/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B_SGGKp7N8HoZTM2ZDdjM2ItNzE5MS00YjVlLTk0NjMtOWNlYzYzOWUyZWNm/edit?pli=1
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Furmankiewicz J., Gottfried I. 

2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych 

w województwie dolnośląskim 

informacje przyrodnicze na 

temat występowania i 

migracji gatunków 

nietoperzy 

ocena możliwości lokalizacji 

farm wiatrowych w 

kontekście stwierdzonych 

uwarunkowań związanych z 

obecnością nietoperzy 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

wystarczająca 

aktualność danych 

opracowanie w wersji 

elektronicznej (pdf)  

dostępne w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Plany/programy/s

trategie/projekty 

Plan Ochrony Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego 

dane przyrodnicze w 

zakresie siedlisk i gatunków 

występujących w granicach 

Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego 

identyfikacja zagrożeń i 

propozycja działań 

ochronnych 

dane naukowe i inne o 

różnej wartości, 

niekiedy wymagające 

weryfikacji i aktualizacji 

wydruk oraz forma 

elektroniczna dostępne w 

Dolnośląskim Zespole 

Parków Krajobrazowych w 

Oddziale w Jeleniej Górze 

forma elektroniczna 

dostępna w  Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Program ochrony i przystosowania 

rzek i potoków dla rozwoju ryb 

dwuśrodowiskowych w 

województwie dolnośląskim 

informacje na temat 

warunków 

hydrograficznych, 

hydrogeologicznych, dane 

dotyczące obiektów 

piętrzących w zlewni  

informacje naukowe o 

wysokiej jakości 

wydruk oraz forma 

elektroniczna dostępne w 

Dolnośląskim Zespole 

Parków Krajobrazowych w 

Oddziale w Jeleniej Górze 

 

Plan gospodarowania wodami na charakterystyka dorzecza informacje o wysokiej Monitor Polski z 2011 r.  
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obszarze dorzecza Odry Odry 

plan gospodarowania 

wodami dorzecza 

jakości, aktualne Nr 40, poz. 451 

Program wodno-środowiskowy 

kraju 

podstawowy dokument 

planistyczny w zakresie 

gospodarowania wodami na 

obszarze kraju, zawiera 

zakres działań, których 

realizacja zapewnić ma 

wypełnienie obowiązków 

wynikających z Dyrektywy 

Wodnej oraz polepszenie 

stanu wód na obszarze 

Polski 

informacje aktualne, o 

wysokiej jakości, zakres 

merytoryczny przydatny 

w ogólnym zakresie 

plik pdf dostępny na stronie 

internetowej Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

pod adresem  

http://www.kzgw.gov.pl/files

/file/Programy/PWSK/Progr

am_wodno-

srodowiskowy_kraju.pdf  

Strategia rozwoju Gminy 

Marciszów na lata 2011 - 2020 

informacje na temat 

strategicznych planów 

kierunków rozwoju Gminy, 

w tym inwestycji, których 

realizacja może wpływać na 

przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 Rudawy 

Janowickie 

informacje aktualne, 

różnej wartości 

plik pdf 

dostępny w siedzibie Gminy 

Marciszów oraz pod adresem 

http://www.bip.marciszow.pl

//zmiany/pliki/Zagospodaro

wanie%20Przestrzenne//Strat

egia_2011_2020.pdf   

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa jeleniogórskiego – 

Gmina Marciszów, Fulica – 

Wrocław 1994 r. 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

inwentaryzacja stanowisk 

chronionych gatunków 

zwierząt; 

inwentaryzacja stanowisk 

dane naukowe o 

wysokiej jakości, ale 

wymagające aktualizacji 

wydruk; dostępne w 

Wydziale Spraw Terenowych 

w Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf
http://www.bip.marciszow.pl/zmiany/pliki/Zagospodarowanie%20Przestrzenne/Strategia_2011_2020.pdf
http://www.bip.marciszow.pl/zmiany/pliki/Zagospodarowanie%20Przestrzenne/Strategia_2011_2020.pdf
http://www.bip.marciszow.pl/zmiany/pliki/Zagospodarowanie%20Przestrzenne/Strategia_2011_2020.pdf
http://www.bip.marciszow.pl/zmiany/pliki/Zagospodarowanie%20Przestrzenne/Strategia_2011_2020.pdf
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chronionych gatunków 

roślin; 

 

Inwentaryzacja obiektów i walorów 

turystyczno – krajobrazowych 

województwa jeleniogórskiego – 

Gmina Marciszów, Zakład 

Planowania Przestrzennego 

Towarzystwa Urbanistów Polskich 

– Pracownia we Wrocławiu, 

Wrocław – Jelenia Góra 1994 r. 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

informacje dotyczące 

budowy geologicznej, 

surowców mineralnych, wód 

powierzchniowych i 

zagadnień 

hydrogeologicznych, 

pomników przyrody 

ożywionej i nieożywionej, 

parków, zieleni 

przykościelnej i cmentarnej, 

zbiorników i cieków 

wodnych, punktów 

widokowych, szlaków 

turystycznych, ścieżek 

dydaktycznych i dróg 

widokowych 

informacje wysokiej 

wartości, ale 

wymagające aktualizacji 

wydruk; dostępne w 

Wydziale Spraw Terenowych 

w Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Gminy Kamienna Góra – 

opracowanie botaniczne, Czesław 

Narkiewicz - Muzeum 

Przyrodnicze, Cieplice 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

informacje dotyczące 

stanowisk roślin gatunków 

chronionych 

dane naukowe o 

wysokiej jakości, ale 

wymagające aktualizacji 

wydruk (część opisowa i 

mapy); dostępne w Wydziale 

Spraw Terenowych w 

Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Gminy Kamienna Góra – 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

dane naukowe o 

wysokiej jakości, ale 

wydruk (część opisowa i 

mapy); dostępne w Wydziale 
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opracowanie faunistyczne, Fulica, 

Jelenia Góra – Wrocław, 1993 r. informacje dotyczące 

stanowisk gatunków 

zwierząt 

wymagające aktualizacji Spraw Terenowych w 

Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Inwentaryzacja występowania i 

stanu zachowania obiektów i 

walorów przyrodniczo – 

krajoznawczych na terenie miasta i 

gminy Kamienna Góra, 

Towarzystwo Urbanistów Polskich 

– Zakład Planowania 

przestrzennego, Pracownia we 

Wrocławiu, Wrocław 1993 r. 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

informacje dotyczące 

pomników przyrody 

ożywionej i nieożywionej, 

parków i zespołów pałacowo 

– ogrodowych, zieleni 

przykościelnej i cmentarnej, 

cieków wodnych, 

zbiorników wodnych, źródeł, 

punktów widokowych, 

szlaków turystycznych i 

rezerwatów przyrody 

dane naukowe o 

wysokiej jakości, ale 

wymagające aktualizacji 

wydruk (część opisowa i 

mapy); dostępne w Wydziale 

Spraw Terenowych w 

Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa jeleniogórskiego – 

Gmina Janowice Wielkie, Fulica – 

Wrocław 1994 r. 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

inwentaryzacja stanowisk 

chronionych gatunków 

zwierząt; 

inwentaryzacja stanowisk 

chronionych gatunków 

roślin; 

mapy z rozmieszczeniem 

wybranych chronionych 

gatunków ptaków, ryb, 

dane naukowe o 

wysokiej jakości, ale 

wymagające aktualizacji 

wydruk (część opisowa i 

mapy); dostępne w Wydziale 

Spraw Terenowych w 

Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 
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płazów, gadów i ssaków, 

chronionych gatunków roślin 

oraz obszarów zasługujących 

na ochronę 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa jeleniogórskiego – 

Kowary, Fulica – Wrocław 1993 r. 

charakterystyka 

przyrodnicza gminy 

inwentaryzacja stanowisk 

gatunków ssaków, ptaków, 

płazów, gadów, ryb oraz 

chronionych gatunków roślin 

mapy z rozmieszczeniem 

wybranych chronionych 

gatunków ptaków, ryb, 

płazów, gadów i ssaków, 

chronionych gatunków roślin 

oraz obszarów zasługujących 

na ochronę 

dane naukowe o 

wysokiej jakości, ale 

wymagające aktualizacji 

wydruk (część opisowa i 

mapy); dostępne w Wydziale 

Spraw Terenowych w 

Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Powszechna Inwentaryzacja w 

Lasach Państwowych (2007) 

wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, w tym w 

Nadleśnictwach Śnieżka i 

Kamienna Góra 

część danych wymaga 

weryfikacji w terenie 

dane dostępne w Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Wyniki Monitoringu gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 (Instytut 

Ochrony Przyrody PAN w 

Krakowie na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska) 

wyniki monitoringu 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony obszarów Natura 

2000, w tym także obszaru 

Natura 2000 Rudawy 

dane naukowe, wysokiej 

jakości, dość aktualne 

dane dostępne w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 
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Janowickie 

Zając T. ViaNaturae Agata 

Brzezińska. Wrocław 2012. 

Rozmieszczenie i liczebność 

populacji bobra europejskiego i 

wydry na terenie województwa 

dolnośląskiego. 

dane dotyczące liczebności i 

rozmieszczenia wydry na 

terenie województwa 

dolnośląskiego 

dane naukowe, wysokiej 

jakości 

ekspertyza wykonana na 

zlecenie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i 

dostępna w jej siedzibie 

pismo Polskiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Przyrody PRO NATURA 

kierowane do Wójta Gminy 

Janowice Wielkie z dnia 17 

listopada 2008 r. dotyczące 

zimowego stanowiska nietoperzy w 

sztolni w Miedziance w pobliżu 

miejscowości Mniszków 

informacje na temat 

gatunków nietoperzy 

stwierdzonych w latach 1993 

– 2007 w sztolni w 

Miedziance 

informacje przydatne 

kopia pisma dostępna w  

Wydziale Spraw Terenowych 

w Jeleniej Górze Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

 

T. Gottfried -  Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody „pro Natura” – 

Uwagi dotyczące statusu nocka 

łydkowłosego na terenie obszaru  

Natura 2000 PLH020011 Rudawy 

Janowickie w woj. dolnośląskim 

 

informacje dot. nocka 

łydkowłosego w granicach 

obszaru Natura 2000 

Rudawy Janowickie 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

dostępne w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

K. Świerkosz & K. Reczyńska 

2012 

wyniki obserwacji 

przyrodniczych w sezonie 

wegetacyjnym 2012 w 

północnej części Rudaw 

Janowickich 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

dostępne w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 
„Fulica” Wojciech Jankowski – 

Raport o oddziaływaniu na 

wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej terenów w 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

dostępne w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
Położenie 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rudawy Janowickie PLH020011 położony jest w całości na terenie województwa dolnośląskiego, w 

powiatach jeleniogórskim i kamiennogórskim, na terenie gmin: Marciszów, Janowice Wielkie, Kamienna Góra (gmina miejska i wiejska) i 

Kowary. 

 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (wg Kondrackiego 2002) obszar położony jest w następujących jednostkach: 

Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

Prowincja: Masyw Czeski (33), 

Podprowincja: Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332), 

Makroregion: Sudety Zachodnie (332.3), 

Mezoregion: Rudawy Janowickie (332.38) 

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg Tramplera i in. 1990) obszar znajduje się w następujących jednostkach przyrodniczo-leśnych: 

Kraina Sudecka 

Dzielnica Sudetów Zachodnich 

Mezoregion Rudawy Janowickie 

środowisko inwestycji pod nazwą 

Regulacja rzeki Bóbr w km 

243+200 (most kolejowy) – 

249+750 (ujście potoku Lesk) w m. 

Marciszów wraz z uzupełnieniami 

sąsiedztwie rzeki Bóbr w km 

243+200 – 249+750 

aktualne Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 

J. Korzeń, Cz. Narkiewicz, J. Róg, 

A. Domagała, K. Korzeń, J. 

Waliszewski – Prognoza 

oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Rędziny (2012 r.) 

wraz z opracowaniem 

kartograficznym 

wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej dla terenów 

objętych zakresem 

opracowani (Rędziny, gm. 

Kamienna Góra) 

informacje naukowe o 

wysokiej jakości, 

aktualne 

dostępne w Wydziale Spraw 

Terenowych w Jeleniej 

Górze Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 
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Według regionalizacji geobotanicznej (wg Matuszkiewicza 2008) obszar znajduje się w następujących jednostkach geobotanicznych: 

Prowincja Subatlantycka Górska 

Podprowincja Hercyńsko-Sudecka 

Dział Sudety 

G.1a. Kraina Zachodniosudecka 

G.1a.4. Okręg Izersko-Karkonoski 

G.1a.4.d Rudaw Janowickich 
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Fotografia 1. Widok na pasmo Rudaw Janowickich (fot. Barbara Pierzchniak) 

Gleby 

Podłoże geologiczne jest zróżnicowane, obejmuje strefę kontaktową masywu granitoidowego ze skałami metamorficznymi, co powoduje lokalnie 

występowanie gleb zasobnych w metale ciężkie i tym samym siedlisk charakterystycznych dla tego typu gleb (np. murawy galmanowe). 

 

Klimat 

Klimat obszaru Rudawy Janowickie PLH020011 został zaliczony do klimatu Regionu Jeleniogórskiego i Regionu Kamiennogórskiego (wg 

Schmucka, wg Wosia). 

 

Wody powierzchniowe 

Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Rudawy Janowickie PLH020011 położony jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki Bóbr. 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru 

Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Rudawy Janowickie PLH020011 leży na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego (wyznaczony 

Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 7 listopada 2007 r.  /Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 277, poz. 3386/). Ponadto w sąsiedztwie Obszaru 

Natura 2000 Rudawy Janowickie znajdują się Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Karkonosze PLB020007, obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Karkonosze PLH020006 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. 

 

Wartość przyrodnicza obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011 

Obszar położony jest na pograniczu Rudaw Janowickich i Kotliny Kamiennogórskiej. Znaczną część obszaru zajmują łąki i pastwiska oraz lasy z 

dużym udziałem lasów gospodarczych, lecz z zachowanymi niewielkimi fragmentami zbiorowisk naturalnych. Dzięki prowadzeniu na tym terenie 

od wielu lat ekstensywnej gospodarki pastwiskowej, w mniejszej mierze rolnej, utrzymały się tutaj unikalne dla Sudetów cechy szaty roślinnej i 

krajobrazu kulturowego. 

Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla zachowania łąk wilgotnych i świeżych, które należą do najlepiej rozwiniętych i zajmują największe 

powierzchnie w Sudetach. W obszarze stwierdzono także występowanie dużej populacji głowacza białopłetwego Cottus gobio. Ponadto na uwagę 

zasługują także liczne sztolnie, w których zimują nietoperze wielu gatunków, w tym m. in. podkowca małego Rhinolophus hipposideros, nocka 

dużego Myotis myotis, nocka łydkowłosego Myotis dasycneme i mopka Barbastella barbastellus. Jak wspomniano wyżej, z uwagi na obecność 

gleb zasobnych w metale ciężkie, na niewielkich powierzchniach występują także cenne murawy galmanowe (jedno z 3 znanych dotąd stanowisk 

w Polsce). Zidentyfikowano również wartościowe obiekty przyrody nieożywionej, m.in. stare wyrobiska rud metali. 

Na obszarze występuje łącznie kilkanaście siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 13 gatunków zwierząt z 

załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
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Fotografia 2. Tablica oznaczająca granicę obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011 (fot. Barbara Pierzchniak) 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź 

jeśli jest to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK). 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa   

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Inne   

Grunty orne    

Łąki trwałe    

Pastwiska trwałe    

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące    

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne    

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie 

otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).   
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Inne   

Sady     

Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

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

W tej części należy podać informację o przyjętych, wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, które  mogą mieć wpływ na 

przedmioty ochrony. Przez „Tytuł opracowania” należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku 

aktów publikowanych, także miejsce publikacji, nr i poz.. 

 

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 

Strategia rozwoju Gminy 

Janowice Wielkie 

Gmina Janowice 

Wielkie 

opracowanie projektów 

modernizacji sieci drogowej 

i obiektów inżynieryjnych, 

z uwzględnieniem nowych 

miejsc parkingowych i 

oznakowania informacyjne-

go, modernizacja dróg 

gminnych; 

wydzielenie w planie zago-

spodarowania przestrzenne-

go gminy terenów pod bu-

downictwo jednorodzinne i 

działalność gospodarczą 

oraz ich wyposażenie infra-

strukturalne 

wpływ możliwy, ale 

zależny od szczegółowej 

lokalizacji 

poszczególnych działań – 

przede wszystkim 

siedliska łąkowe 6510 i 

6520, 1355. 

Brak zapisów proponujących 

działania minimalizujące bądź 

kompensujące, jednak biorąc pod 

uwagę charakter dokumentu, jego 

duży stopień ogólności, jego 

ustalenia nie powinny mieć wpływu 

na przedmioty ochrony obszaru 
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Uchwała Rady Gminy 

Marciszów nr 

XXIV/186/2000 z dnia 3 

października 2000 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Marciszów, ogłoszona w  

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2001 

r. Nr 4, poz. 67 

Gmina Marciszów; 

przeprowadzenie 

oceny strategicznej 

nie było wymagane 

w ówcześnie 

obowiązującym 

stanie prawnym 

dz. 137/1 i 171/2 

Wieściszowice  
brak wpływu 

 

 

Uchwała Rady Gminy 

Marciszów nr 

XLV/271/2001 z dnia 28 

grudnia 2001 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Marciszów; ogłoszona w  

Dz. Urz. Woj.. Doln. Z 

2002 r. Nr 34, poz. 881 

Gmina Marciszów, 

przeprowadzenie 

oceny strategicznej 

nie było wymagane 

w ówcześnie 

obowiązującym 

stanie prawnym 

tereny poza obszarem 

Natura 2000 Rudawy 

Janowickie PLH020011 

brak wpływu  

Uchwała Rady Gminy 

Marciszów nr 

XLV/272/2001 z dnia 28 

grudnia 2001 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu 

Gmina Marciszów, 

przeprowadzenie 

oceny strategicznej 

nie było wymagane 

w ówcześnie 

obowiązującym 

przeznaczenie terenów 

zlokalizowanych na 

siedliskach łąkowych na 

tereny leśne 

załączniki nr 3 i 13 do 

Uchwały: 

dz. nr 705/44 Marciszów 

(1061 i 1059) 

 

dz. nr 706/45 Marciszów 

brak zapisów dotyczących działań 

minimalizujących bądź 

kompensujących 

 

w trakcie najbliższej zmiany 

dokumentu planistycznego należy 
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zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Marciszów; ogłoszona w  

Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2002 

r. Nr 34, poz. 882 

stanie prawnym (na fragmencie działki 

91E0) 

 

 

załącznik nr 11 do 

Uchwały: 

dz. nr 107 Ciechanowice 

(6510) 

 

część dz. nr 109/1 

Ciechanowice (6510) 

 

dz. nr 111 Ciechanowice 

(6510) 

 

załącznik nr 12 do 

Uchwały: 

część dz. nr 19/2 

Wieściszowice (6510) 

 

dz. nr 15 Wieściszowice 

(6510) 

 

część dz. nr 20/1 

Wieściszowice (6510) 

 

dz. nr 93/4 

Wieściszowice (6510 na 

części) 

 

dz. nr 237/79 

Wieściszowice (6510) 

 

uzupełnić go o informację, iż 

realizacja planowanych działań 

możliwa będzie jedynie, jeśli 

przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na obszar Natura 

2000 wykaże brak znacząco 

negatywnego wpływu na obszar 
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dz. nr 252/1 i 252/2 

Wieściszowice (6520 na 

częściach działek) 

 

dz. nr 413/79 

Wieściszowice (6510 na 

części działki + 1324) 

 

dz. nr 414/79 

Wieściszowice (6510 na 

fragmencie działki + 

wiele nietoperzy, ale one 

do weryfikacji) 

 

 

dz. nr 520 Ciechanowice 

(6130 na części działki) 

 

dz. nr 522 Ciechanowice 

(6510) 

 

Uchwała Rady Gminy 

Marciszów nr LI/295/2002 

z dnia 17 czerwca 2002 r. w 

sprawie zmiany 

miejscowego planu 

ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Marciszów, ogłoszona w  

Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2002 

r. Nr 177, poz. 2568 

Gmina Marciszów, 

przeprowadzenie 

oceny strategicznej 

nie było wymagane 

w ówcześnie 

obowiązującym 

stanie prawnym 

przeznaczenie terenów – 

eksploatacja surowców 

dz. nr 83/ i 8/5 

Wieściszowice (w 

niewielkim fragmencie 

9110, ale raczej mało 

prawdopodobne) 

 

dz. 252/2 Wieściszowice 

(część dz. 6520) 

 

dz. 426/11 

Wieściszowice (na części 

dz. 9110) 

w Uchwale zawarte zostały 

ustalenia dotyczące ochrony 

środowiska przyrodniczego, jednak 

brak jest zapisów, które skutecznie 

mogłyby chronić zidentyfikowane 

siedliska. W trakcie najbliższej 

zmiany dokumentu planistycznego 

należy uzupełnić go o informację, 

iż realizacja planowanych działań 

możliwa będzie jedynie, jeśli 

przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na obszar Natura 
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2000 wykaże brak znacząco 

negatywnego wpływu na obszar 

 

 

Strategia rozwoju Gminy 

Marciszów na lata 2011 – 

2020 – uchwała Rady 

Gminy Marciszów nr 

LVII/295/10 z dnia 3 

sierpnia 2010 r. 

Gmina Marciszów regulacja rzeki Bóbr 

3260 -  Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis ,  

6430 -  ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium), 

 

*91E0 - łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso- incanae, olsy 

źródliskowe), 

 

1096 - minóg 

strumieniowy Lampetra 

planeri, 

 

1163 - głowacz 

białopłetwy Cottus gobio 

Brak ustaleń proponujących 

działania minimalizujące bądź 

kompensujące, jednak z uwagi na 

toczące się postępowanie ws. oceny 

oddziaływania na środowisko, w 

tym na obszary Natura 2000, 

uznano, że wprowadzanie zmian w 

dokumencie, nie jest konieczne. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Gmina Marciszów, 

dokument poddany 

strategicznej ocenie 

oddziaływania na 

przeznaczenie gruntów 

nieleśnych na cele leśne 

6510 -  niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

Warunkiem zmiany przeznaczenia 

gruntów nieleśnych położonych w 

granicach Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny na 
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Marciszów środowisko,  elatioris); 

6520 -  górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion);  

6177 – modraszek 

telejus,  

6179 – modraszek 

nausithous,  

1060 – czerwończyk 

nieparek 

cele leśne – zalesienia (dotyczy 

obszarów oznaczonych na rysunku 

prognozy symbolami: A10, B1, B5, 

D4, D5, D7) , jest przeprowadzenie 

postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, które 

wykaże brak negatywnych 

oddziaływań na przyrodę Parku 

oraz na cele i przedmioty ochrony 

projektowanego Specjalnego 

Obszaru Ochrony siedlisk Natura 

2000 Rudawy Janowickie. 

Z uwagi na zapisy zawarte w 

dokumencie uznano, iż nie 

zachodzi konieczność ich zmiany. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Kamienna Góra – uchwała 

nr L/259/2000 z 29 

listopada 2000 r. wraz ze 

zmianami dokonanymi 

uchwałami nr: V/22/07 z 31 

stycznia 2007 r., 

XXVII/180/22/08 z 24 

września 2008 r., VI/21/11 

z 28 lutego 2011 r. oraz 

XXI/118/12 z 30 maja 2012 

r. 

Miasto Kamienna 

Góra 

niewielki fragment w 

granicach N2000, siedliska 

(leśne) tylko na dz. 67/35, 

97/39 i 71/40 – 

przeznaczenie ZL (tereny 

lasów) 

 

Dokument zawiera zapisy: Na 

terenie obszarów Natura 2000 

zabrania się podejmowania działań 

mogących w istotny sposób 

pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt a także 

w istotny sposób wpłynąć 

negatywnie na gatunki, dla których 

został wyznaczony obszar Natura 

2000 (zgodnie z art. 33 ustawy z 

dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U Nr 32 poz. 880). W 

związku z tym uznano, że nie jest 

konieczne dokonywanie zmian w 

przedmiotowym dokumencie. 

 

Uchwała Rady Miasta w Miasto Kamienna przeznaczenie gruntów 6510 -  niżowe i górskie po przeprowadzonej na potrzeby 
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Kamiennej Górze z dnia 29 

listopada 2001 r. w sprawie 

uchwalenia zmian 

miejscowego planu 

ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Kamienna Góra; ogłoszone 

w Dz. Urz. Woj.. Doln. Z 

2001 r. Nr 92, poz. 1213; 

ZMIANY: 2001.08.24  zm.  

Dolno.2001.92.1214 § 1 

2009.03.13  zm.wyn.z  

Dolno.2009.19.513 § 31 

2010.01.17  zm.wyn.z  

Dolno.2009.217.4173 § 31 

 

 

Góra rolnych pod zabudowę 

mieszkaniową 

świeże łąki użytkowane  

(Arrhenatherion 

elatioris); 

6520 -  górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie(Polygono-

Trisetion);  

6230 -  bogate 

florystycznie górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

6177 – modraszek 

telejus, 6179 – 

modraszek nausithous, 

1060 – czerwończyk 

nieparek 

sporządzanej prognozy ocenie 

walorów przyrodniczych terenów 

wskazywanych pod zabudowę , 

w szczególności w kontekście 

występowania chronionych 

siedlisk przyrodniczych , 

odstąpiono od przeznaczenia 

pod zabudowę tych terenów,  w 

obrębie których  prognoza 

wykazuje  występowanie  

chronionych siedlisk 

przyrodniczych. Przeznaczenie 

pod zabudowę terenów w 

obrębie których wg prognozy nie 

występują siedliska przyrodnicze 

nie powinno w sposób znacząco 

negatywny oddziaływać na 

przedmioty ochrony ww. 

obszarów Natura 2000iż 

działania inwestycyjne będą 

wymagały przeprowadzenia 

postępowania w sprawie 

oddziaływania na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 3 października 2008r o 

udostępnianiu informacji o 

środowisku, udziale 

społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( 

Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm. )  
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Uchwała Nr XL/268/09 

Rady Miejskiej w 

Kamiennej Górze z dnia 30 

września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie 

ul. Jesionowej w 

Kamiennej Górze, 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln. Z 2009 r. Nr 217, 

poz. 4173 

 

Miasto Kamienna 

Góra 

terenów zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 

20MW (mniej więcej dz. nr 

88/36) 

brak wpływu 

ze względu na położenie terenów w 

granicach specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk Natura 2000 

PLH020011 Rudawy Janowickie 

oraz w granicach Rudawskiego 

Parku Krajobrazowego obowiązuje 

dostosowanie sposobu prowadzenia 

prac budowlanych do wymogów 

ochrony przyrody i krajobrazu 

zdefiniowanych w przepisach 

szczególnych 

Uchwała Rady Gminy 

Kamienna Góra nr 

XIX/105/12  

w sprawie zmiany uchwały 

Nr LII/266/10 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dnia 

20.10.2010 r., w sprawie 

przystąpienia do 

sporządzenia planów 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

miejscowości Pisarzowice, 

Janiszów, Raszów, Rędziny 

i Czarnów, zmieniająca 

załącznik graficzny, 

określający zakres 

opracowania planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Kamienna 

Góra  

przeznaczenie gruntów 

rolnych pod zabudowę 

mieszkaniową i letniskową 

6510 -  niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane  

v; 

6520 -  górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie; 6230 - 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

6177 – modraszek 

telejus, 6179 – 

modraszek nausithous, 

1060 – czerwończyk 

nieparek 

dokument w trakcie procedowania 

(?) 
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UWAGA: Dane te należy także  przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt 13. 

 

  

 

Uchwała Rady Gminy 

Kamienna Góra nr 

XVIII/90/12  w sprawie 

zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Kamienna Góra, w 

granicach całej gminy  

  

 

Gmina Kamienna 

Góra 

przeznaczenie gruntów 

rolnych pod zabudowę 

mieszkaniową i letniskową 

 

przy złożu Rędziny w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

siedliska łąkowe 6510 i 

6520 

6510 -  niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris); 

 

6520 -  górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion);  

 

6230 -  bogate 

florystycznie górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

 

6177 – modraszek 

telejus,  

 

6179 – modraszek 

nausithous,  

 

1060 – czerwończyk 

nieparek 

Szczegółowe zestawienia gatunków 

fauny i flory objętych ochroną w 

ramach obszarów Natura 2000 

zawierają Standardowe Formularze 

Danych, sporządzone dla każdego z 

obszarów. W ich granicach 

obowiązują przepisy szczególne;  

działania inwestycyjne w granicach 

terenów położonych w obszarach 

Natura 2000 będą wymagać 

przeprowadzenia postępowania w 

sprawie oddziaływania na 

środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o 

środowisku, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 

199 poz. 1227). 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  
Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

 
Liczba stanowisk  Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

3260 

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

C 15,4 

na całym 

odcinku Bobru w 

granicach 

PLH020011 

załącznik nr 2 bardzo dobry 

stan rozpoznania siedliska 

w obszarze jest bardzo 

dobry, wykorzystano  dane 

z „Opracowania 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

i ich siedlisk z 

załączników I/II 

Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych 

Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego Wrocław 

sierpień 2006 – czerwiec 

2007”. Dane te zostały 

potwierdzone w trakcie 

późniejszych badań, m.in. 

w 2012 r. prowadzonych 

na potrzeby raportu 

oddziaływania na 

środowisko dla inwestycji 
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pn. Regulacja rzeki Bóbr 

w miejscowości 

Marciszów. Dodatkowa 

weryfikacja terenowa nie 

była wymagana. 

6110 

Skały wapienne i 

neutrofilne z roślinnością 

pionierską (Alysso – 

Sedion) 

- 0,0 - - 

Informacje na temat tego typu siedliska w 

obszarze podawane były w „Opracowaniu 

rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z 

załączników I/II Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 proponowanych 

Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie 

województwa dolnośląskiego Wrocław sierpień 

2006 – czerwiec 2007”, jak również w 

metodyce monitoringu GIOŚ dla tego typu 

siedliska (badano 2 stanowiska w PLH020011), 

jednak późniejsze badania  wykazały, że płaty 

te były błędnie klasyfikowane (w obszarze 

Natura 2000 Rudawy Janowickie nie występują 

skały wapienne). Zgodnie z aktualną wiedzą, 

przedmiotowe płaty klasyfikowane są obecnie 

jako siedlisko 8230 pionierskie murawy na 

skałach krzemianowych (Arabidopsidion 

thalianae). Potwierdzeniem omyłkowego 

wskazywania siedliska 6110 w Rudawach 

Janowickich są także informacje zawarte w: 

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 

2010. 6110* Skały wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską Alysso-Sedion. 

Biblioteka Monitoringu Środowiska. 

6130 

Murawy galmanowe 

Violetalia calaminariae 

B 3,2  17 załącznik nr 2 

wystarczający, ale 

zalecane dalsze 

badania 

Wykorzystano dane: K. 

Świerkosz & K. 

Reczyńska 2012 
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 Opracowanie metodyki 

monitoringu oraz ocena 

występowania i stanu 

siedliska murawy 

galmanowe 6130 w 

obszarze PLH020011 

Rudawy Janowickie oraz 

innych siedlisk gleb 

zasobnych w metale 

ciężkie w Sudetach (w 

ramach monitoringu IOP) 

– badania wykonane w 

2012 r. Z uwagi na fakt, iż 

ww. badania były 

pierwszymi, mającymi na 

celu wskazanie lokalizacji 

siedliska, wskazane jest 

prowadzenie dalszych 

badań w celu 

zidentyfikowania 

kolejnych stanowisk tego 

siedliska w obszarze. 

6230 

Bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

C 66,1 32 załącznik nr 2 wystarczający 

Wykorzystano dane 

zawarte w „Opracowaniu 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

i ich siedlisk z 

załączników I/II 

Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych 

Specjalnych Obszarach 
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Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego Wrocław 

sierpień 2006 – czerwiec 

2007” oraz wyniki badań 

monitoringowych IOP; 

stopień rozpoznania 

siedliska uznano za 

wystarczający 

6410 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

D 0,0 0 X niewystarczający 

informacje na temat 

występowania tego typu 

siedliska w obszarze 

podawane były m.in. w 

„Opracowaniu 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

i ich siedlisk z 

załączników I/II 

Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych 

Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego Wrocław 

sierpień 2006 – czerwiec 

2007”. Według informacji 

uzyskanych w trakcie 

prowadzenia prac nad 

projektem Planu Zadań 

Ochronnych (K. 

Świerkosz - informacja 
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ustna) występowanie tego 

typu siedliska w obszarze, 

z uwagi na 

uwarunkowania 

siedliskowe, jest bardzo 

mało prawdopodobne. 

Wykazywane dotąd 

lokalizacje płatów tego 

typu siedliska, 

prawdopodobnie są 

wynikiem ich błędnej 

klasyfikacji. Obecnie nie 

potwierdzono 

występowania tego typu 

siedliska na żadnej 

powierzchni w obszarze. 

Ocena siedliska, której 

efektem byłaby aktualna 

ocena siedliska lub jego 

usunięcie z SDF, wymaga 

przeprowadzenia badań 

terenowych. W związku z 

powyższym, obecnie 

proponuje się, aby 

siedlisko miało w sdf 

kategorię D 

6430 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

C 0,2 1 załącznik nr 2 wystarczający 

Wykorzystano informacje 

zawarte w „Opracowaniu 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

i ich siedlisk z 

załączników I/II 
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Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych 

Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego Wrocław 

sierpień 2006 – czerwiec 

2007”. Ponadto 

wykorzystano dane z 

sezonu wegetacyjnego 

2012, które zostały 

zgromadzone na potrzeby 

planowanej inwestycji 

związanej z regulacją rzeki 

Bóbr. 

6510 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

A 1107,9 295 załącznik nr 2 dobry 

Wykorzystano informacje 

zawarte w „Opracowaniu 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

i ich siedlisk z 

załączników I/II 

Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych 

Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego Wrocław 

sierpień 2006 – czerwiec 

2007”, w Powszechnej 

Inwentaryzacja w Lasach 

6520 

Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

SDF C, 

może na B 
319,26 50 załącznik nr 2 dobry 
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Państwowych z 2007 r. 

oraz z obserwacji 

terenowych w sezonie 

wegetacyjnym 2012 

(Świerkosz & Reczyńska 

2012 r.). Dla części płatów 

siedliska 6520 

wykorzystano dane z 

monitoringu siedlisk GIOŚ 

2009-2011.  

Oba typy siedlisk 

wymagają weryfikacji pod 

kątem ich rozróżnienia i 

właściwej klasyfikacji. 

Ponadto analizy 

uwarunkowań 

siedliskowych oraz 

ortofotomapy pozwalają 

przypuszczać, że oba typy 

siedliska w obszarze 

występują także na 

stanowiskach, które dotąd 

nie były wykazywane. 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

C 0,2 7 załącznik nr 2 dobry 

Wykorzystano informacje 

zawarte w „Opracowaniu 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

i ich siedlisk z 

załączników I/II 

Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych 
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Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego Wrocław 

sierpień 2006 – czerwiec 

2007” oraz dane  z 

monitoringu GIOŚ 2009-

2011 r. (4 stanowiska). 

Siedlisko występuje 

punktowo, powierzchnia 

siedliska wskazana 

szacunkowo przy 

założeniu, że wszystkie 

płaty mają podobną 

powierzchnię. 

8220 

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

B 1,3 42 załącznik nr 2  

Siedlisko występuje 

punktowo, powierzchnia 

siedliska wskazana 

szacunkowo przy 

założeniu, że wszystkie 

płaty mają podobną 

powierzchnię. 

8230 

Pionierskie murawy na 

skałach krzemianowych 

(Arabidopsidion 

thalianae) 

B 0,2 5 załącznik nr 2 niewystarczający 

Dla 3 stanowisk tego typu 

siedliska w 2008 r. 

wykonywane były badania 

w ramach monitoringu 

przyrodniczego GIOŚ.  

Siedlisko występuje 

punktowo, powierzchnia 

siedliska wskazana 

szacunkowo przy 

założeniu, że wszystkie 

płaty mają podobną 
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powierzchnię. 

9110 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

C 132,7 37 załącznik nr 2 wystarczający 

Wykorzystano dane z 

Powszechnej 

Inwentaryzacji w Lasach 

Państwowych z 2007 r. 

Niewielkie korekty 

dotyczące lokalizacji 

siedlisk i zasięgu 

poszczególnych płatów 

zostały dokonane na 

podstawie analizy 

ortofotomapy oraz danych 

z planów urządzania 

lasów. Ponadto dla siedlisk 

9110 i 9130 uwzględniono 

wyniki badań z rok 2013 

prowadzone w ramach 

monitoringu IOP. 

9130 

Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae 

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

C 112,6 (15,92) 19 załącznik nr 2 wystarczający 

*9180 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 

C 50,1 16 załącznik nr 2 niewystarczający 

9190 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

C 2,2 1 załącznik nr 2 niewystarczający 

*91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso- incanae, olsy 

źródliskowe) 

C 47,5 18 załącznik nr 2 wystarczający 

Gatunki zwierząt 

1303  

Podkowiec mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

C  1  wystarczający 

cały obszar znajduje się w 

strefie istotnej dla 

zachowania populacji 

nietoperzy; konieczne 

zlokalizowanie żerowisk 
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gatunku 

1308  

Mopek  

Barbastella barbastellus 

C  5 załącznik nr 2 wystarczający 

cały obszar znajduje się w 

strefie istotnej dla 

zachowania populacji 

nietoperzy; sztolnie przy 

tzw. Kolorowych 

Jeziorkach – szczególnie 

cenne miejsce: liczne i 

duże zimowiska i miejsca 

rojenia nietoperzy, 

konieczne zlokalizowanie 

żerowisk gatunku 

1318  

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

-  brak załącznik nr 2 wystarczający 
zaproponowano usunięcie 

gatunku z SDF 

1323  

Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

C  3 załącznik nr 2 wystarczający 

cały obszar znajduje się w 

strefie istotnej dla 

zachowania populacji 

nietoperzy; sztolnie przy 

tzw. Kolorowych 

Jeziorkach – szczególnie 

cenne miejsce: liczne i 

duże zimowiska i miejsca 

rojenia nietoperzy, 

konieczne zlokalizowanie 

żerowisk gatunku 

1324  

Nocek duży 

Myotis myotis 

 

C  4 załącznik nr 2 wystarczający 

cały obszar znajduje się w 

strefie istotnej dla 

zachowania populacji 

nietoperzy; sztolnie przy 

tzw. Kolorowych 

Jeziorkach – szczególnie 

cenne miejsce: liczne i 
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duże zimowiska i miejsca 

rojenia nietoperzy; liczne i 

zasobne żerowiska w 

lasach, nad rzekami i 

łąkami; słabo rozpoznane 

trasy sezonowych 

migracji, możliwe 

migracje doliną Bobru;  

1355  

Wydra  

Lutra lutra 

C   załącznik nr 2 wystarczający 

wykorzystano dane z 

Powszechnej 

Inwentaryzacji w  Lasach 

Państwowych z 2007 r.; 

wykorzystano dane z 

sezonu wegetacyjnego 

2012, które zostały 

zgromadzone na potrzeby 

planowanej inwestycji 

związanej z regulacją rzeki 

Bóbr. Ponadto 

wykorzystano informacje z 

opracowania Zając T. 

ViaNaturae Agata 

Brzezińska. Wrocław 

2012. Rozmieszczenie i 

liczebność populacji bobra 

europejskiego i wydry na 

terenie województwa 

dolnośląskiego.  

1096  

Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 

D   brak  wystarczający 

wykorzystano dane z 

sezonu wegetacyjnego 

2012 zebrane na potrzeby 

raportu oos dla inwestycji 

polegającej na regulacji 
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rzeki Bóbr; 

wykorzystano dane 

zawarte w Program 

ochrony i przystosowania 

rzek i potoków dla 

rozwoju ryb 

dwuśrodowiskowych w 

województwie 

dolnośląskim  

1163  

Głowacz białopłetwy 

Cottus gobio 

B  1 załącznik nr 2 wystarczający 

wykorzystano dane z 

sezonu wegetacyjnego 

2012 zebrane na potrzeby 

raportu oos dla inwestycji 

polegającej na regulacji 

rzeki Bóbr oraz wyniki 

Monitoringu gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 

2000 (Instytut Ochrony 

Przyrody PAN w 

Krakowie na zlecenie 

Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska) oraz 

dane zawarte w Programie 

ochrony i przystosowania 

rzek i potoków dla 

rozwoju ryb 

dwuśrodowiskowych w 

województwie 

dolnośląskim 
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1166 

Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

(Triturus cristatus 

cristatus) 

D  4   populacja nieistotna 

6177  

Modraszek telejus 

Maculinea teleius 

(=Phengaris teleius) 

C  13 załącznik nr 2 niewystarczający  

1060 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

C  6 załącznik nr 2 niewystarczający  

6179 

Modraszek nausitous 

Maculinea nausithous 

(=Phengaris nausithous) 

C  7 załącznik nr 2 niewystarczający  

*1084  

Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma barnabita) 

zaproponow

ano 

usunięcie z 

sdf 

 brak załącznik nr 2 wystarczający 

jak wynika z najnowszych 

danych, tj. opracowania 

pn. Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita s. l. 

(SCOPOLI, 1763) 

(Coleoptera, 

Scarabaeidae) w Polsce 

południowo-zachodniej, w 

którym zawarto wyniki 

analiz literaturowych oraz 

badań terenowych 

wykonanych przez 

pracowników, 

współpracowników i 

wolontariuszy Pracowni 

Biologii Konserwatorskiej 

i Ochrony Bezkręgowców 
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Uniwersytetu 

Wrocławskiego, obecność 

gatunku w obszarze nie 

została potwierdzona. 

Wysoce prawdopodobne 

jest, że w przypadku 

potwierdzenia 

występowania gatunku w 

obszarze, populacja ta nie 

będzie miała znaczenia dla 

stanu jego zachowania. 

Brak informacji, na jakiej 

podstawie gatunek został 

pierwotnie uznany za 

przedmiot ochrony w 

obszarze. W związku z 

powyższym 

zaproponowano usunięcie 

gatunku z sdf. 

 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko to w granicach obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie występuje praktycznie na całym odcinku Bobru znajdującym się w 

granicach obszaru. Budowane jest przede wszystkim przez skupienia rzęśli i włosienicznika rzecznego. 

 

 
Fotografia 3. Siedlisko 3260 na Bobrze (fot. Barbara Pierzchniak) 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
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Ten typ siedliska monitorowany był w 2011 r. na 81 stanowiskach położonych w regionie kontynentalnym. Monitorowane stanowiska były 

reprezentatywne dla rzek włosienicznikowych występujących w Polsce i obejmowały wszystkie obszary, na których stwierdzony ten typ 

siedliska. Powierzchnia siedliska, specyficzna struktura i funkcje oraz perspektywy ochrony dla 47 stanowisk (ok. 66,20%) określona została 

jako właściwa (FV), dla 22 stanowisk (ok. 30,98 %) oceniona została jako niezadowalająca (U1) oraz dla 2 stanowisk (2,82%) jako zła (U2). 

W ocenie ogólnej za najbardziej istotny parametr uznano powierzchnie siedliska, której wysoka wartość zapewniała ciągłość gatunku i 

większą szanse na występowanie i rozwój siedliska. Wśród ocen ogólnych dla obszarów Natura 2000 pojawiła się tylko jedna ocena zła U2 – 

w przypadku obszaru Sandr Brdy. 

 

Ranga w obszarze 

znacząca 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania oceniony jako dobry. W 2012 r., po przejściu fali wezbraniowej, znaczna część stanowisk uległa mechanicznemu 

zniszczeniu, jednak gatunki tworzące siedlisko posiadają duże zdolności regeneracyjne i stosunkowo szybko ich skupiska odtwarzają się po 

takich zjawiskach. 

 

Zagrożenia 
Obszar jest dość gęsto zasiedlony w sąsiedztwie cieku, w związku z czym zagrożeniem mogą być niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń do 

cieku. Ponadto siedlisko jest niszczone przez fale powodziowe i przy wysokich stanach wód, jednak biorąc pod uwagę jego duże zdolności 

regeneracyjne, w dłuższej perspektywie czasowej nie wpływa to w istotny sposób na stan zachowania siedliska w obszarze. 

Istotnym zagrożeniem dla tego typu siedliska są zmiany w hydromorfologii cieków, w szczególności piętrzenia na ciekach i wynikające z tego 

zmiany prędkości przepływu, procesy erozyjne brzegów, akumulacja rumowiska, itp. 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

*6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso – Sedion) 

 

Informacje na temat tego typu siedliska w obszarze podawane były w „Opracowaniu rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk z załączników I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony 

na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław sierpień 2006 – czerwiec 2007”, jak również w metodyce monitoringu GIOŚ dla tego typu 

siedliska (badano 2 stanowiska w PLH020011), jednak późniejsze badania  wykazały, że płaty te były błędnie klasyfikowane (w obszarze 

Natura 2000 Rudawy Janowickie nie występują skały wapienne). Zgodnie z aktualną wiedzą, przedmiotowe płaty klasyfikowane są obecnie 

jako siedlisko 8230 pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae). Potwierdzeniem omyłkowego wskazywania 
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siedliska 6110 w Rudawach Janowickich są także informacje zawarte w: Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. 6110* Skały 

wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion. Biblioteka Monitoringu Środowiska. W związku z tym, ponieważ ten typ 

siedliska w obszarze nie występuje, nie sporządzono jego charakterystyki. 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

6130 – Murawy galmanowe Violetalia calaminariae 

 

Krótka charakterystyka 

Na podstawie badań wykonanych w 2012 roku przez K. Świerkosza i  K. Reczyńską stwierdzono, że zbiorowiska muraw galmanowych w 

Rudawach Janowickich charakteryzują się składem florystycznym, w którym dominują mietlica pospolita Agrostis capillaris, lepnica 

pospolita Silene vulgaris, przytulia biała Galium album, biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, 

goździk kropkowany Dianthus deltoides, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, zęboróg purpurowy Ceratodon purpureus, Cladonia 

alcicornis oraz kostrzewa owcza Festuca ovina. Płaty wykazują także zróżnicowanie w zależności od trofizmu podłoża – w części płatów 

pojawiają się gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea, w części płatów natomiast oprócz typowego składu stwierdzono gatunki z 

klasy Koelerio-Corynephoretea. Występowanie mietlicy pospolitej, kostrzewy czerwonej i lepnicy pospolitej czyni murawy dobrze 

widocznymi nawet ze znacznych odległości i zdecydowanie wyróżnia je na tle innych otaczających je zbiorowisk łąkowych lub 

antropogenicznych. W trakcie badań nie odnaleziono w murawach gatunku charakterystycznego Armeria maritima spp. halleri (zawciag 

pospolity podgatunek Hallera). 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ocena ogólna tego typu siedliska była zła, z uwagi na niskie perspektywy ochrony (U2), 

pomimo, iż stan zachowania oceniony został jako właściwy (FV). 

 

Ranga w obszarze 

Murawy galmanowe, pomimo znikomej powierzchni, stanowią jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Siedlisko zostało stwierdzone w 17 lokalizacjach. Stan zachowania siedliska w obszarze Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011 

oceniano z wykorzystaniem metodyki zaproponowanej w opracowaniu K. Świerkosz, K. Reczyńska. 2012. Opracowanie metodyki 

monitoringu oraz ocena występowania i stanu siedliska murawy galmanowe 6130 w obszarze PLH020011 Rudawy Janowickie oraz innych 

siedlisk gleb zasobnych w metale ciężkie w Sudetach. Stan zachowania większości płatów jest niezadowalający lub zły, gdyż podlegają one 

intensywnej antropopresji. Część hałd została zniszczona przez pobór kruszywa lub uległa zaawansowanej sukcesji, co skutkuje niską oceną 
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(U2) specyficznej struktury i funkcji oraz perspektywy ochrony. 

 

Zagrożenia 

antropopresja, przede wszystkim niszczenie hałd na skutek poboru kruszywa 

synantropizacja 

ekspansja gatunków obcych (rdestowce Reynoutria sp.) 

brak wypasu 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

6230 - Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko to występuje na terenie obszaru w postaci płatów o niewielkiej powierzchni, w rozproszeniu, przede wszystkim w południowej 

części obszaru. Porasta głównie stoki o wystawie południowej i południowo-wschodniej. Występuje na ogół w kompleksie z łąkami 

rajgrasowymi i pastwiskami. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Monitoring muraw bliźniczkowych prowadzony był w latach 2006-2008. Liczba badanych stanowisk jest zbyt mała, aby podać 

reprezentatywne wyniki dla regionu biogeograficznego, konieczne są dalsze badania stanu tego typu siedliska przyrodniczego. Wstępnie jego 

stan oceniono na poziomie U1 (ocena ogólna). Ten typ siedliska przyrodniczego jest szeroko rozpowszechniony w całej Polsce, ale występuje 

na niewielkich płatach, istnieją także liczne wątpliwości jakie płaty należy zaliczyć do płatów „bogatych florystycznie”. Stan poszczególnych 

siedlisk jest bardzo zróżnicowany (najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcje”), co stanowi dodatkową przesłankę do 

prowadzenia dalszych badań. 

 

Ranga w obszarze 

istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Płaty najczęściej są dobrze zachowane. Siedlisko zostało stwierdzone na 32 płatach o łącznej powierzchni ok. 66 ha. 

 

Zagrożenia 

Zagrożenia dla tego typu siedliska są przede wszystkim wynikiem niewielkiej powierzchni płatów. Nieodpowiedni sposób gospodarowania 
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może zaburzać skład gatunkowy siedliska, sąsiedztwo terenów leśnych skutkuje ekspansją podrostu drzew i krzewów. Ponadto zagrożeniem 

jest przeznaczanie terenów rolnych, w tym łąk i pastwisk, pod zabudowę mieszkaniową oraz zmiany w stosunkach wodnych. 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 

Krótka charakterystyka 

Informacje na temat występowania tego typu siedliska w obszarze podawane były m.in. w „Opracowaniu rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z załączników I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych 

Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław sierpień 2006 – czerwiec 2007”. Wg informacji 

uzyskanych w trakcie prowadzenia prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych (K. Świerkosz - informacja ustna) występowanie tego typu 

siedliska w obszarze, z uwagi na uwarunkowania siedliskowe, jest bardzo mało prawdopodobne. Wykazywane dotąd lokalizacje płatów tego 

typu siedliska, prawdopodobnie są wynikiem ich błędnej klasyfikacji. Rozstrzygnięcie możliwe jest wyłącznie na podstawie badań 

terenowych.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Monitoring wykonano na 121 stanowiskach zlokalizowanych w 34 obszarach Natura 2000. Ocena ogólna została na prawie wszystkich 

obszarach stwierdzona jako niezadowalająca lub zła. Obniżenie oceny wynikało na ogół z gorszych ocen parametrów: powierzchnia siedliska 

oraz specyficzna struktura i funkcje. W tym drugim przypadku na obniżenie oceny wpływały głównie wskaźniki: gatunki ekspansywne roślin 

zielnych, struktura przestrzenna płatów siedliska, gatunki dominujące, procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie, zachowanie 

płatów lokalnie typowych. 

 

Ranga w obszarze 

nie określano 

 

Stan zachowania w obszarze 

nie określano 

 

Zagrożenia 

nie określano 
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Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko występuje głównie wzdłuż rzeki Bóbr i potoku Janówka, często w mozaice z łęgami. Ich powierzchnia jest zmienna, lokalnie 

obserwuje się intensywne wkraczanie roślin inwazyjnych. W dolinie Bobru siedlisko reprezentowane jest przede wszystkim przez zespół 

pokrzywy i kieliszka zaroślowego, w którego skład wchodzi niewielka liczba gatunków (dominuje pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, której 

towarzyszą kieliszek zaroślowy Calystegia sepium, przytulia czepna Galium aparine, rzadziej oset kędzierzawy Carduus crispus i psianka 

słodkogorz Solanum dulcamara. Siedlisko na ogół występuje w postaci wąskich pasów (najczęściej do 2 m, rzadziej do 4 m szerkości) 

pomiędzy korytem rzeki a zbiorowiskami łąkowymi czy zaroślami. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W regionie kontynentalnym w latach 2009 - 2011wykonano badania na 55 stanowiskach zlokalizowanych w 15 obszarach Natura 2000. 

Pomimo stosunkowo dużej liczby stanowisk, badania te w regionie kontynentalnym są reprezentatywne tylko dla podtypów 6430-1 oraz 

6430-2, natomiast nie są reprezentatywne dla podtypu 6430-3. 

Zaledwie 29 z 55 stanowisk uzyskało ocenę właściwą FV. Wynika z tego, że istnieją znaczne zagrożenia (zarówno obecne oddziaływania, jak 

i potencjalne) dla zachowania ziołorośli związane głównie z mechanicznym niszczeniem w czasie przekształcania naturalnych ekosystemów 

nadrzecznych i nadpotokowych. Zniszczenie roślinności nadrzecznej ułatwia wkraczanie gatunków inwazyjnych (w tym również gatunków 

obcych) i nieodwracalne często zaburzenia struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych. Ostatecznie najgorzej (na U2) oceniono obszary: Biała 

Lądecka, Ostoja nad Bobrem, Piekielna Dolina koło Polanicy oraz Przełomy Pełcznicy pod Książem. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna. 

 

Stan zachowania w obszarze 

dobry 

 

Zagrożenia 

Istotnym zagrożeniem jest niszczenie roślinności w związku z pracami hydrotechnicznymi (np. planowana regulacja rzeki Bóbr, budowa 

wałów przeciwpowodziowych oraz małych elektrowni wodnych), co ułatwia wkraczanie roślin gatunków inwazyjnych. 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 
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6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 

Krótka charakterystyka 

Łąki świeże zajmują największą powierzchnię ze wszystkich przedmiotów ochrony w  granicach obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie 

PLH020011 i są jednym z najważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze. Stwierdzone zostały w postaci 295 płatów o łącznej 

powierzchni ponad 1100 ha. Występuje w kompleksie z pastwiskami, w niewielkim stopniu z polami uprawnymi lub murawami 

bliźniczkowymi. Siedlisko w obrębie obszaru rozmieszczone jest dość równomiernie, bardzo często tworzy płaty o dużej powierzchni. 
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Fotografia 1. Siedlisko 6510 ze storczykiem plamistym - dz. 71 obręb Wieściszowice (fot. Wojciech Zawadzki) 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badania monitoringowe przeprowadzono na 327 stanowiskach w 61 obszarach Natura 2000.  

Dla ponad połowy monitorowanych stanowisk i obszarów stan zachowania siedliska 6510 oceniono jako niewłaściwy (U1). Obszary, na 

których siedlisko uznano za dobrze zachowane występują w rozproszeniu, m.in. na wschodzie, Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, Niecce 

Nidziańskiej (Ostoja Nidziańska) i południowym zachodzie kraju. Zły stan zachowania łąk świeżych stwierdzono na 17 obszarach i 62 

stanowiskach, które występują w całym kraju, nieco częściej jednak w jego zachodniej i centralnej części.  

 

Ranga w obszarze 

Istotna. Jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Doskonały. 

 

Zagrożenia 

Zaniechanie koszenia, brak wypasu, wkraczanie gatunków inwazyjnych oraz sukcesja, także przeznaczanie łąk pod zabudowę mieszkaniową  

i rekreacyjną albo pod uprawy rolne. 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

6520 - Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 

 

Krótka charakterystyka 

Łąki konietlicowe są jednym z najważniejszych przedmiotów ochrony w ostoi, często występują w mozaice z łąkami świeżymi. Zajmuje 

mniejszą powierzchnię niż łąki świeże (6510), ale ich udział w pokryciu obszaru jest istotny. Stwierdzone zostały w postaci 50 płatów o 

łącznej powierzchni ok. 319 ha. Tworzą na ogół płaty średniej wielkości, zlokalizowane w zasadzie wyłącznie w zachodniej części obszaru.  
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Fotografia 2. Siedlisko 6520 ze storczykiem plamistym i kukułką Fuchsa - dz. 107/5 obręb Rędziny (fot. Wojciech Zawadzki) 

 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badania monitoringowe prowadzono na 48 stanowiskach w regionie kontynentalnym oraz na 72 stanowiskach w regionie alpejskim. W 

regionie kontynentalnym stanowiska monitoringowe reprezentowały wszystkie pasma górskie Sudetów Zachodnich (Góry Izerskie, 

Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie) i znacznie mniejsze powierzchniowo Sudety Wschodnie (Góry Złote, Masyw 
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Śnieżnika). Ogólnie siedlisko w regionie otrzymało ocenę niewłaściwą (ponad 83% stanowisk), na co równomiernie wpływały wszystkie 3 

parametry. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna. Jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. 

 

Zagrożenia 

Zaniechanie koszenia, brak wypasu, wkraczanie gatunków inwazyjnych oraz sukcesja, także przeznaczanie łąk pod zabudowę mieszkaniową  

i rekreacyjną albo pod uprawy rolne. 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko 7230 obejmuje torfowiska alkaliczne. Zalicza się tu neutralne i zasadowe młaki, niskie torfowiska źródliskowe i przepływowe, 

głównie o charakterze torfowisk soligenicznych (Herbichowa, Wołejko 2004). Torfowiska alkaliczne powstają w miejscach wycieku wód 

podziemnych zawierających różne ilości jonów zasadowych (głównie wapnia). Na części z nich obecnie wytrącają się trawertyny. Siedlisko 

jest stale wysycone wodą, poziom wód gruntowych jest zbliżony do poziomu gruntu (jest równy z nim, trochę wyższy lub nieznacznie niższy) 

i stosunkowo stabilny. Część obiektów ma charakter wyraźnych kopułek narastających w wyniku odkładania się torfu i martwic wapiennych. 

Roślinność jest silnie zróżnicowana, w większości przypadków bardzo dobrze rozwinięta jest warstwa mchów. Płaty w Rudawach 

Janowickich charakteryzują się dużym bogactwem gatunkowym, ale zajmują niewielkie (zmniejszające się) powierzchnie i jest to siedlisko 

bardzo rzadkie w obszarze. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 został oceniony jako niezadowalający (54 z 95 stanowisk). Wpłynęły na to przede 

wszystkim powszechne w przeszłości melioracje terenów bagiennych i torfowisk oraz eksploatacja torfu. Obecnie głównym problem są 

zmiany w użytkowaniu terenów łąkowych. Zaniechanie koszenia powoduje zmiany w strukturze torfowisk – zmiany w składzie gatunkowym 

runi (między innymi ekspansję trzciny) oraz zarastanie przez drzewa i krzewy. 

 



72 

 

Ranga w obszarze 

Znacząca. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Siedlisko bardzo rzadkie w ostoi. Występuje na 7 niewielkich powierzchniach, których stan zachowania na 3 stanowiskach został oceniony 

jako niewłaściwy, a na jednym jako zły. Szacunkowa łączna powierzchnia siedliska w obszarze to ok. 0,2 ha. 

 

 

Zagrożenia 

Zmiany stosunków wodnych (melioracje), wkraczanie nalotu drzew i krzewów. Niekorzystne w kontekście perspektyw ochrony siedliska jest 

także bardzo mała powierzchnia płatów oraz ich występowanie w rozproszeniu. 

 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

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

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko dość powszechne w obszarze, jednak występuje punktowo na niewielkich powierzchniach (42 płaty o łącznej powierzchni ok. 1,3 

ha). Największe ilość stwierdzonych stanowisk gatunku znajduje się w północno-zachodniej części obszaru (kompleksy leśne).  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Monitoring siedliska 8220 był prowadzony w latach 2010-2011. Monitoringiem objęto 59 stanowisk siedlisk w tym 56 w regionie 

kontynentalnym oraz 3 w regionie alpejskim. Łącznie badania objęły 19 obszarów Natura 2000. Ogólny stan zachowania siedliska w 

dotychczas monitorowanych obszarach Natura 2000 uznano za co najmniej niezadowalający (U1), jeśli nie zły (U2). Przyczyny tego stanu są 

różne – od inwazji gatunków obcych zagrażających siedlisku w różnych obszarach, przez zagrożenia antropogeniczne związane z planami 

wydobycia kopalin. Ogółem stwierdzić można, że niemal w połowie z monitorowanych obszarów Natura 2000 siedlisko może w ciągu 

najbliższych 20 lat zaniknąć całkowicie lub też zostać pozbawione kluczowych dla utrzymania struktury i funkcji gatunków roślin typowych 

dla siedliska.  

 

Ranga w obszarze 

Istotna. 
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Stan zachowania w obszarze 

Dobry. 

 

Zagrożenia 

Zmiana warunków świetlnych (zacienianie przez podrosty drzew i krzewów), niszczenie mechaniczne (w tym wydeptywanie). 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

8230 - Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) 

 

Krótka charakterystyka 

Do siedliska 8230 zaliczamy pionierskie murawy na skałach krzemianowych z udziałem wyspecjalizowanych gatunków kserofitycznych traw 

i bylin, dużym udziałem sukulentów z rodzajów rojnik (Jovibarba sp.) oraz rozchodnik (Sedum sp.) i udziałem roślin jednorocznych 

(terofitów).

. Siedlisko to 

znane było jak dotąd tylko z regionu kontynentalnego, notowane wyłącznie w południowo – zachodniej Polsce na niewielkich i izolowanych 

od siebie powierzchni (Chojnik w granicach PLH020006 i Stary Książ w granicach PLH020020). W granicach obszaru Natura 2000 Rudawy 

Janowickie, w wyniku błędnej klasyfikacji, stanowiska 8230 wcześniej wykazywane były jako stanowiska siedliska 6110 (na podstawie 

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. 6110* Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska). 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Monitoringiem objęto 2 znane wcześniej stanowiska muraw zaliczanych do typu siedliska 8230 w regionie kontynentalnym. Jedno z nich 

mieści się na górze Chojnik (autor K. Reczyńska), gdzie zbiorowiska pionierskiej roślinności skał krzemianowych stwierdzone zostały w roku 

1994, drugie zaś w Wąwozie Pełcznicy (autor K. Świerkosz), gdzie stwierdzono ich występowanie dopiero po zaproponowaniu utworzenia 

obszaru, podczas inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych w roku 2006. Na obu stanowiskach i również w obu obszarach ocena stanu 

zachowania siedliska na podstawie parametrów oceny wykazuje stan niekorzystny: powierzchnia siedliska została oceniona jako 

niezadowalająca (U1), zachowanie specyficznej struktury i funkcji jako złe (U2), zaś perspektywy ochrony jako niezadowalające lub złe. 

Skutkuje to oceną ogólną złą (U2). 

 

Ranga w obszarze 

Nieznana. 
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Stan zachowania w obszarze 

Jak wspomniano wyżej, wcześniej płaty siedlisk 8230 w obszarze Natura 2000 Rudawy Janowickie klasyfikowane były jako siedlisko 6110. 

W obszarze stwierdzone na 5 niewielkich stanowiskach w jego południowo – wschodniej części. Szacunkowa łączna powierzchnia płatów to 

ok. 0,16 ha.  

 

Zagrożenia 

Niszczenie mechaniczne, zmiana warunków świetlnych. 

 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

 

Krótka charakterystyka 

Drzewostan kwaśnej buczyny górskiej zdominowany jest przez buka Fagus sylvatica. Struktura drzewostanu jest na ogół silnie zwarta, 

warstwa krzewów jest słabo rozwinięta lub w ogóle jej brak. Siedlisko występuje na glebach ubogich. Siedlisko leśne wykazywane w 

obszarze w postaci 37 płatów, zajmuje największą powierzchnię spośród siedlisk leśnych w obszarze (blisko 133 ha). 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej stan zachowania siedliska oceniono jako niewłaściwy (zasięg – FV, powierzchnia – U1, 

specyficzna struktura i funkcje – U1, perspektywy ochrony – U1). 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. 

 

Zagrożenia 

Miejscami zaburzony skład gatunkowy nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego. Zagrożenie dla 

przedmiotowego siedliska mogą także stanowić różne formy antropopresji, w tym także czynniki uruchamiające erozję. 
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Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

 

Krótka charakterystyka 

Ten typ siedliska obejmuje drzewostany na żyznym podłożu, mieszane, z przewagą buka, z dominacją gatunków liściastych w runie. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej stan zachowania siedliska oceniono jako niewłaściwy (zasięg – FV, powierzchnia – U1, 

specyficzna struktura i funkcje – U1, perspektywy ochrony – U1). 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. W obszarze stwierdzono 19 płatów tego siedliska o łącznej powierzchni ponad 112 ha. 

 

Zagrożenia 

Siedlisko podlega umiarkowanym zabiegom gospodarczym, które skutkują uproszczeniem jego struktury pionowej i przestrzennej 

(drzewostan jednolity wiekowo), a niekiedy także nadmiernym prześwietleniem. Obecne są także gatunki inwazyjne (Impatiens parviflora).  

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

*9180 - Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko występuje na stokach, niejednokrotnie o znacznym nachyleniu. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W 2006 roku badania terenowe prowadzono w regionie kontynentalnym na 75 powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim 

prowadzono prace na 50 powierzchniach, w roku 2007 badania terenowe prowadzono w tych samych co w roku 2006 podtypach siedliska, na 

35 stanowiskach w 9 obszarach. W roku 2008 monitoring prowadzono na 18 stanowiskach.  

Wstępna ocena ogólna: U1 (FV, U1, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Negatywnie na jego strukturę i 

funkcje wpływa przede wszystkim obniżony wiek drzewostanu, zaburzona struktura wiekowa, brak naturalnego odnowienia, pozyskanie 
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drewna na niektórych stanowiskach, fragmentacja płatu siedliska. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: 

obecność starodrzewu, naturalne odnowienie drzewostanu, pionowa struktura roślinności.  

 

Ranga w obszarze 

Średnia. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Wykazywane dotąd płaty siedlisk wymagają weryfikacji terenowej. Obecnie wskazuje się 16 płatów o łącznej powierzchni ponad 50 ha. 

 

Zagrożenia 

Erozja w miejscach szlaków zrywkowych. 

 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

9190 – Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

 

Krótka charakterystyka 

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje ubogie lasy dębowe z acydofilnym runem, typowe dla strefy wpływów klimatu atlantyckiego, 

występujące w Polsce w zachodniej części kraju. Podgórskie formy kwaśnych dąbrów mogą płynnie przechodzić w ubogie grądy (siedlisko 

przyrodnicze 9170).  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W latach 2009-2011 monitorowano stan 107 stanowisk rozmieszczonych w całym areale występowania tego typu siedliska. Siedlisko 

występuje wyłącznie w regionie kontynentalnym, a jego zasięg jest ograniczony do zachodniej części Polski.  

Ocena ogólna stanu siedliska jest niezadowalająca (U1), co jest konsekwencją ocen parametru „struktura i funkcja” lub „perspektyw 

ochrony”. Struktura i funkcja: aż na 24 stanowiskach została oceniona jako zła – odpowiadały za to: brak martwego drewna, neofityzacja, 

brak odnowienia, inne zniekształcenia. Perspektywy ochrony: na 42 stanowiskach ocenione jako właściwe (FV), ale aż na 58 jako 

niezadowalające – głównie ze względu na brak odnowienia i neofityzację. 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna. 
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Stan zachowania w obszarze 

Średni. W obszarze wykazuje się tylko jeden płat tego typu siedliska w południowo – wschodniej części obszaru o powierzchni ok. 2,2 ha. 

 

Zagrożenia 

Głównym zagrożeniem dla zachowania płatów siedliska przyrodniczego kwaśnych dąbrów we właściwym stanie są zaburzenia składu 

gatunkowego. 

 

 

 

Nazwa typu siedliska wraz z kodem 

*91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

Krótka charakterystyka 

Dominującymi gatunkami w drzewostanie są tu wierzby Salix alba i Salix fragilis, olsza czarna Alnus glutinosa i jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior, miejscami topole Populus sp. Występuje w kompleksie z ziołoroślami nadrzecznymi. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W ramach monitoringu w 2006 roku przeprowadzono badania terenowe na 122 powierzchniach łącznie w regionie kontynentalnym i 

alpejskim. W 2007 r. monitoring podstawowy wykonano w regionie kontynentalnym na 79 stanowisk.  

Wstępna ocena ogólna: U1/U2 (U1, U1/U2, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Badania terenowe wskazują 

na nieco lepszy stan tego siedliska przyrodniczego niż zakładany w raporcie z 2007 roku (U2). Pomimo tego nadal blisko ¼ stanowisk 

uzyskała ocenę ogólną złą, wynika to przede wszystkim z zaburzenia „struktury i funkcji siedliska” – w wyniku np. ekspansji gatunków 

obcych w runie, pozyskania drewna, a co za tym idzie - zbytniego odmłodzenia drzewostanu; fragmentacji zadrzewień nadrzecznych i 

nadpotokowych.  

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotne. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Średni. Siedlisko stwierdzono na 18 płatach o łącznej powierzchni ponad 47 ha, głównie wzdłuż Bobru. 

 

Zagrożenia 
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Regulacja Bobru, budowa wałów przeciwpowodziowych i inne prace hydrotechniczne, wkraczanie gatunków inwazyjnych. 

 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Brak gatunków roślin objętych planem. 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

 

Krótka charakterystyka 

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros to jeden z dwóch reprezentantów podkowcowatych spotykanych w Polsce i jedyny przedstawiciel 

tej rodziny stale występujący w Polsce. Należy do najmniejszych krajowych nietoperzy, a zarazem jest najmniejszym europejskim 

podkowcem: jego średnia masa ciała to 5,6 do 9 g. Okresem godowym podkowców małych jest późne lato i jesień, a niekiedy nawet zima i 

wczesna wiosna. Kryjówkami kolonii rozrodczych w Polsce są prawie wyłącznie strychy budynków, z reguły – ze względu na długi czas 

trwania w niezmienionej postaci i względne bezpieczeństwo – obiektów sakralnych. Podkowce małe praktycznie nie migrują. Kolonie 

rozrodcze oddalone są od miejsc zimowania zaledwie o kilka, kilkanaście kilometrów. Znane są jednak pojedyncze przeloty rzędu 150 km. 

Podkowiec mały jest owadożerny. Jego podstawowe pożywienie stanowią drobne owady w zakresie wielkości od 3 do 14 mm. Gatunek w 

Polsce występuje wyłącznie na południu kraju, w rejonach górskich, podgórskich i wyżynnych. Żeruje głównie w pobliżu częściowo 

odsłoniętych skał, w roślinności nadbrzeżnej górskich potoków oraz w lasach bukowych na zboczach, czasem także w sąsiedztwie zabudowań 
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gospodarskich. W okresie jesiennym i zimowym bardzo ważne są dla niego jaskinie i schroniska skalne (bądź ich odpowiedniki – np. sztolnie 

lub piwnice). Gatunek hibernuje w warunkach o stabilnych warunkach mikroklimatycznych: 5-9
o
 C, powolny przepływ powietrza, duża 

wilgotność. Takie warunki zapewniają najczęściej szczytowe komory dużych, wielootworowych systemów lub jednootworowe podziemia o 

słabej wentylacji, które zatrzymują ciepłe powietrze pod stropami. W przypadku kolonii rozrodczych podkowiec najchętniej wykorzystuje 

miejsca ciepłe, na ogół strychy budynków, zwłaszcza o łatwo nagrzewającym się pokryciu. Podkowce wykazują duże przywiązanie do swoich 

schronień, zarówno zimowych jak i letnich. Przez kilka lat z rzędu można w tych samych kryjówkach zaobserwować powracające do nich te 

same osobniki. Dla gatunku, zarówno w przypadku schronień letnich, jak i zimowych, istotna jest możliwość wlotu bez konieczności 

przysiadania i przeciskania się przez szczeliny, bezpieczny dolot i bezpieczna trasa przelotu pomiędzy kryjówką a żerowiskiem (słaba 

zdolność echolokacji praktycznie uniemożliwia mu poruszanie się po otwartej przestrzeni – na krótkich odcinkach pokonuje taki dystans tuż 

nad powierzchnią ziemi, dłuższe mogą stanowić nieprzekraczalną barierę). 

 

Ogólny stan zachowani w sieci Natura 2000 

Dla potrzeb monitoringu podkowca małego w 2009 r. wybrano 34 stanowiska badawcze położonych w obu regionach biogeograficznych: 

kontynentalnym (16) i alpejskim (18). Na większości badanych stanowisk (14) w regionie kontynentalnym stan gatunku oceniono jako 

właściwy, na co składał się właściwy stan wszystkich parametrów. Na dwóch stanowiskach: Czerna i Bednarka stan określono jako 

niezadowalający (U1) z uwagi na stwierdzony spadek liczebności, a w przypadku stanowiska Czerna - także z uwagi na słabiej ocenione 

perspektywy z uwagi na możliwe zmiany warunków siedliskowych (zmiany termiki pomieszczeń) na skutek zmiany sposobu ogrzewania 

budynków. 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Gatunek stwierdzony na 1 stanowisku w obszarze. 

 

Zagrożenia 

Penetracja miejsc zimowania, wandalizm - podkowce jako gatunek, które w trakcie hibernacji nie kryje się w szczelinach, są bardzo narażone 

na oddziaływanie wszystkich negatywnych czynników. 

Niszczenie bazy żerowiskowej (wycinanie zadrzewień śródpolnych, nadbrzeżnych, wokół obiektów sakralnych). 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

 

Krótka charakterystyka 

Jest to gatunek głównie leśny, owadożerny, chwytający zdobycz w locie (przede wszystkim nocne motyle i muchówki). Na chronienia letnie 

wybiera na ogół szczeliny za drewnianymi okiennicami, szczeliny na strychach, obiektach mostowych i wiaduktach, dziuple, szczeliny drzew, 



80 

 

skrzynki dla nietoperzy. Zimuje w podziemiach (korytarze dawnych fortów, schrony militarne, jaskinie), w miejscach raczej chłodnych (0-

5
o
C), o niskiej wilgotności i przewiewnych. Mopek zasiedla całą Polskę. 

 

Ogólny stan zachowani w sieci Natura 2000 

W oparciu o wyniki monitoringu 17 stanowisk mopka, stan ochrony gatunku w regionie biogeograficznym kontynentalnym można uznać za 

niezadowalający. Wprawdzie liczebność mopka w większości zimowisk oceniono jako właściwą, jednak ocena siedlisk (niezadowalająca) 

wskazuje na możliwość pogorszenia się stanu gatunku w perspektywie kilku kolejnych lat.  

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Gatunek stwierdzony na 5 stanowiskach w obszarze. 

 

Zagrożenia 

Penetracja miejsc zimowania, niszczenie zimowisk, usuwanie obumierających drzew. 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek średniej wielkości. Odżywia się niemal wyłącznie owadami chwytanymi w powietrzu lub nad powierzchnią wody. Samice są silnie 

przywiązane do miejsc rozrodu, co skutkuje ich powrotami do tych samych kolonii. Siedliska, które wykorzystuje ten gatunek podzielić 

można na kryjówki dzienne, zimowe i przejściowe oraz miejsca żerowania i trasy przelotów. Z uwagi na ścisły związek z wodami 

powierzchniowymi, stabilne i duże populacje notuje się na pojezierzach i w dolinach dużych rzek (zwłaszcza nieuregulowanych). Trasy 

przelotów zlokalizowane są wzdłuż elementów liniowych krajobrazu (cieki wodne, zadrzewienia). W okresie rozrodu gatunek jest ściśle 

związany z człowiekiem, z uwagi na fakt, iż jego kryjówki dzienne zlokalizowane są niemal wyłącznie w budynkach. Zimuje w jaskiniach, 

sztolniach, starych fortyfikacjach, studniach i piwnicach, gdzie panuje temperatura 3-9
o
C (sporadycznie w chłodniejszych miejscach) i 

wysoka wilgotność. Gatunek nie jest wrażliwy na obecność człowieka na żerowiskach, natomiast jest wrażliwy na jego obecność na 

zimowiskach. 

Nocek łydkowłosy w Polsce występuje na terenie całego kraju. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Monitoringiem w latach 2009 – 2011 objęte 15 stanowisk w regionie kontynentalnym. Ogólna ocena stanu ochrony nocka łydkowłosego na 

większości stanowisk jest niewłaściwa (ocena U1 - 6 obiektów) lub zła (ocena U2 - 5 obiektów), ocenę niewłaściwą lub złą otrzymały 
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największe zimowiska tego gatunku w kraju. Tylko trzy stanowiska otrzymały ocenę FV (Bunkier w Kołobrzegu, przydomowa piwnica  

w Zucielcu, zbiornik w Gdańsku - Oruni), ale zimują w nich pojedyncze osobniki i nie ma to żadnego znaczenia ani w utrzymaniu krajowej 

populacji w okresie zimy, ani w systemie krajowego monitoringu. 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Na terenie obszaru Natura 2000 PLH020011 Rudawy Janowickie podczas dotychczasowych badań, w szczególności monitoringu zimujących 

nietoperzy prowadzonego od dwudziestu lat przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, nie stwierdzono nocka 

łydkowłosego Myotis dasycneme. W bazie zimowisk (Janik, Szkudlarek 2013) obejmującej wyniki liczeń nietoperzy obejmującej okres od 

1993 roku w 7 znanych podziemnych obiektach na terenie Obszaru (sztolni nad Potokiem, sztolni w Antonówce, sztolni Helena I, sztolni 

Helena II, sztolni przy Purpurowym Jeziorku, sztolniach przy Błękitnym jeziorku) nie odnotowano dotychczas tego gatunku. Brak jest też 

takich informacji w dostępnej literaturze omawiającej chiropterofaunę tego rejonu (Szkudlarek i in. 2002) oraz w inwentaryzacjach 

(Świerkosz 2007). Zimowe stanowisko pojedynczych osobników tego gatunku znajdowało się przy granicy obszaru w górze Rudnik koło 

Kowar (Szkudlarek, Paszkiewicz 1999). Prawdopodobnie z tego względu gatunek ten został uwzględniony w SDF, bez objęcia granicami 

Obszaru samego zimowiska. Jednak od 2003 roku gatunek ten nie jest już notowany w okolicy Kowar, mimo braku widocznych zmian w 

samym stanowisku. Najbliższym miejscem regularnych stwierdzeń pojedynczych osobników są jaskinie w górze Połom koło Wojcieszowa. 

Brak jakichkolwiek stwierdzeń wskazuje, że nie ma żadnych naukowych podstaw do uznania nocka łydkowłosego za przedmiot ochrony. 

Brak obserwacji z zimowisk w Rudawach Janowickich, przy jednoczesnych incydentalnych obserwacjach w innych sztolniach na Dolnym 

Śląsku wskazuje na niewielkie prawdopodobieństwo pojawienia się go w kolejnych latach. Dodatkowo brak odpowiednich żerowisk 

powoduje, iż ten gatunek nie będzie występował na tym obszarze w okresie letnim.  

 

Zagrożenia 

Nie określano. 

 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

 

Krótka charakterystyka 

Nietoperz średniej wielkości. W sezonie letnim to gatunek typowo leśny, żeruje najczęściej w lukach drzewostanu i na jego obrzeżach, 

przecinkach i drogach leśnych. W dzień korzysta z kryjówek w dziuplach, czasem w skrzynkach lęgowych. Zimuje w jaskiniach, sztolniach, 

podziemnych fortyfikacjach, gdzie wisi swobodnie na ścianach i stropach, rzadziej w szczelinach skalnych. Na zimowiska preferuje miejsca o 

wysokiej wilgotności i wyższych temperaturach (3,5 – 10,5
o
 C, minimalna temperatura 1

o
C). Gatunek nie jest wrażliwy na obecność 
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człowieka na żerowiskach, natomiast jest wrażliwy na jego obecność na zimowiskach. W Polsce gatunek ma swoją północną granicę zasięgu i 

występuje w centralnej i południowej części kraju. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

W raporcie dla Komisji Europejskiej gatunek w skali kraju uzyskał ocenę ogólną U1 (stan niezadowalający), o czym zadecydowała ocena 

siedliska (U1). Brak jest wystarczających danych na temat zasięgu, stanu populacji i perspektyw ochrony (XX – stan nieznany). 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Gatunek stwierdzony na 3 stanowiskach w obszarze. 

 

Zagrożenia 

Penetracja i niszczenie zimowisk. Ponadto istotnym zagrożeniem jest usuwanie starych, dziuplastych drzew, które stanowią kryjówki letnie 

gatunku. 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Krótka charakterystyka 

Największy gatunek nietoperza w krajowej faunie. Kolonie rozrodcze najczęściej zlokalizowane są na dużych strychach, sporadycznie w 

jaskiniach lub innych dużych podziemnych przestrzeniach. Kryjówki zimowe to najczęściej duże obiekty (jaskinie, sztolnie, forty, duże 

piwnice), rzadziej małe (studnie, małe piwnice). Na zimowiska preferuje miejsca ciepłe (3 – 6
o
 C). Prowadzi nocny tryb życia, schronienia 

dzienne opuszcza dość późno po zachodzie słońca. Odżywia się głównie bezkręgowcami, podstawą jego pożywienia są chrząszcze z rodziny 

biegaczowatych Carabidae, których większość gatunków jest nielotnych, w związku z czym większość ofiar chwytają na ziemi, a nie w locie. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

W ramach monitoringu w latach 2007 i 2008 przeprowadzono na 12 zimowiskach (wszystkie w regionie kontynentalnym) i w 24 

schronieniach letnich (położonych zarówno w regionie kontynentalnym, jak i alpejskim). Stwierdzono, że populacja nietoperzy zimujących w 

Polsce nie jest tożsama z populacją rozrodczą. Z zebranych informacji wynika, że kolonie rozrodcze nocka dużego są w gorszej sytuacji niż 

zimowiska, co może skutkować zmniejszeniem się krajowej populacji rozrodczej tego gatunku. Są one narażone na zagrożenia (nie zawsze 

zidentyfikowane) powodujące silne fluktuacje liczebności lub ginięcie kolonii. W raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej nocek 

duży uzyskał ocenę ogólną U1 (stan niezadowalający), z uwagi na niezadowalający stan siedliska. Należy jednak zaznaczyć, że stan 

pozostałych parametrów (zasięg, stan populacji i perspektywy ochrony) oceniono jako właściwy (FV). 
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Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Gatunek stwierdzony na 4 stanowiskach w obszarze. 

 

Zagrożenia 

Remonty budynków stanowiących schronienia letnie w sposób, który nie uwzględnia obecności tych zwierząt (utrata schronień); niszczenie i 

penetracja schronień zimowych. 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1355 Wydra Lutra lutra 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek związany z ciekami i zbiornikami, preferuje biotopy naturalne z roślinnością nadbrzeżną, jednak często spotykany także w obszarach 

zurbanizowanych. Drapieżnik, wybitnie przystosowany do ziemnowodnego trybu życia. Prowadzi głównie nocny tryb życia. Żywi się 

głównie rybami. Chętnie łowią także raki, duże owady wodne. W Polsce występują praktycznie w sąsiedztwie wszystkich śródleśnych rzek, o 

skarpach znacznie wyniesionych ponad poziom wody, zasiedlonych przez ryby łososiowate. Często zasiedla też biotopy w sąsiedztwie jezior. 

W Polsce występuje w całym kraju. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Właściwy. W raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej wszystkie parametry uzyskały ocenę FV (właściwy stan zachowania). 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Nieznany.  

 

Zagrożenia 

Regulacja rzek i inne prace hydrotechniczne. 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) 

 

Krótka charakterystyka 
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Traszka grzebieniasta jest największą krajową traszką. Zasiedla niewielkie zbiorniki z wodą stojącą. Szczególnie ważne dla gatunku są wilgotne lasy 
liściaste i torfowiska. Gatunek spotykany często także na stanowiskach antropogenicznych, np. w zbiornikach po żwirowniach, wyrobiskach, zbiornikach 
przeciwpożarowych, itp. 
 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Populacja nieistotna. 

 

Zagrożenia 

Nie określano. 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek zasiedla na ogół wyżynne i podgórskie potoki w górnym biegu. Tarło odbywa w okresie od końca kwietnia do połowy maja. Gniazda 

buduje, gdy woda osiągnie temperaturę 6 – 12
o
 C. Tarliska zlokalizowane są w zacienionych miejscach (bystre, żwirowate odcinki cieków), 

ikrę składa do dołków. Gatunek poligamiczny. Larwy po opuszczeniu gniazda przemieszczają się na piaszczysto-humusowe nanosy, gdzie po 

zagrzebaniu przebywają 3 – 6 lat. Larwy wychylają nad powierzchnię osadu tylko głowę i filtrują pokarm. Osobniki przeobrażone przebywają 

w zacienionych ukryciach, w okresie tarła aktywne przez cały dzień. W Polsce minóg strumieniowy jest pospolity w górnym dorzeczu Odry, 

Łaby i Wisły i jest to najliczniej występujący gatunek minoga w Polsce. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

W regionie kontynentalnym stan właściwy gatunku (FV) stwierdzono jedynie na 5 stanowiskach (Trzebiegusza_Mieszałki, 

Trzebiegusza_Sucha, Stupnica_Bachów, Lubieszowa_Kowalewo, Reknica_Czapelsko). Wydaje się, że właśnie na tych stanowiskach stan 

populacji, siedliska i perspektywy zachowania uzasadniają nadzieję przetrwania populacji minoga strumieniowego. Na pozostałych 

stanowiskach stan ochrony był niewłaściwy: na 10 niezadowalający (U1), a na 16 (m.in. Tywa_Osuch, Paleśnianka_Zakliczyn, 

Mierzawa_Pawłowice) jako zły (U2). Przetrwanie gatunku na stanowiskach, gdzie jego stan oceniono najniżej jest wątpliwe. Przyczyn 

niewłaściwego stanu można upatrywać w nieodpowiedniej jakości wody i istnieniu przeszkód migracyjnych, ale wskazanie konkretnych 

czynników odpowiedzialnych za obecny stan gatunku wymaga przeprowadzenia badań wykraczających poza zakres wykonanego 

monitoringu. 
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Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

W obszarze nie stwierdzono występowania gatunku. 

 

Zagrożenia 

Zanieczyszczenia cieków, regulacja cieków i brak ich drożności. 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

 

Krótka charakterystyka 

Głowacz białopłetwy zasiedla głównie środkowy bieg podgórskich rzek. Spotykany również w nizinnych i morenowych strumieniach o 

większym spadku, dobrze natlenioną wodą, rzadko osiągającą 24
o
C, o żwirowato-kamienistym podłożu, rzadziej o piaszczystym dnie. Do 

tarła przystępuje na wiosnę (marzec – kwiecień), gdy woda osiąga temperaturę 7 - 13
o
C. Jaja składana są pod kamieniami oczyszczonymi 

wcześniej przez samca, który strzeże także rozwijającej się ikry i wylęgu. W ciągu dnia gatunek przebywa w ukryciu, najczęściej pod 

kamieniami. Na terenie Polski zasiedla większość sudeckich i karpackich dopływów Odry, Wisły, Łaby i Dunaju. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Zestawienie ocen badanych wskaźników, ze składową siedliskową wg oceny hydromorfologicznej, wskazuje na silnie zróżnicowany stan 

ochrony gatunku na stanowiskach. Stan właściwy gatunku (FV) został określony na 11 stanowiskach, stan niezadowalający (U1) na 15, a stan 

zły U2 również na 15. O złej ocenie stanu ochrony decydowały zazwyczaj zły stan populacji (np. stanowisko Dunajec/Olszyny), siedliska (np. 

Reczyca (Suchań oczyszczalnia) lub oba te parametry (Wełna_Jaracz). W przypadku stanowiska Mała Słupina_Żukowo zła ocena stanu 

ochrony wynika z ograniczeń migracji w korycie, jak również z ryzyka zaburzeń przepływu wód w badanym odcinku. Ocena ogólna na 

poziomie U2 została tutaj przyznana niezależnie od wysokiej oceny stanu populacji i umiarkowanej oceny stanu siedliska. Na dwóch 

stanowiskach (Słupia_Bydlino i Tywa_Żurawki) stan gatunku określono jako nieznany (XX).  

 
Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

W obszarze stwierdzony na jednym stanowisku. 

 

Zagrożenia 

Zanieczyszczenia cieków, regulacja cieków i brak ich drożności. 
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Nazwa gatunku wraz z kodem 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius (=Phengaris teleius) 

 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i węglanowymi. Na pogórzu występuje też na zboczach z lokalnymi wysiękami 

wody. Jego występowanie zależne jest od obecności rośliny pokarmowej (krwiściąg lekarski) i mrówek z rodzaju Myrmica. Gatunek posiada 

jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu. Gąsienice początkowo żyją w kwiatach krwiściąga, potem schodzą 

na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki. Następnie przenoszone są do mrowiska, gdzie przechodzą dalszy rozwój, żywiąc 

się larwami swoich gospodarzy. Przepoczwarzenie odbywa się w mrowisku, które motyl opuszcza natychmiast po wyjściu z poczwarki. Motyl 

prowadzi dzienny tryb życia. Największe skupiska gatunku w Polsce występują na Lubelszczyźnie oraz Górnym i Dolnym Śląsku. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce, w ramach „Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” oceniono ogólnie na U1 (stan niezadowalający), perspektywy zachowania oraz zasięg na FV (stan 

właściwy), siedlisko i populację na U1 (stan niezadowalający). W ramach monitoringu gatunku na 23 wybranych stanowiskach określono 

poszczególne parametry następująco: względna liczebność – FV (5/23), U1 (9/23), U2 (6/23), XX (3/23); izolacja – FV (10/23), U1 (13/23); 

baza pokarmowa – FV (20/23), U1 (3/23); stopień zarośnięcia – FV (11/23), U1 (11/23), U2 (1/23).  

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Właściwy, jednak wymagane są dalsze poszukiwania stanowisk gatunku w obszarze. 

 

Zagrożenia 

zmiana sposobu użytkowania siedlisk gatunku (zaniechanie lub brak koszenia, intensyfikacja użytkowania) 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (=Phengaris nausithous) 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i węglanowymi. Na pogórzu występuje też na zboczach z lokalnymi wysiękami 
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wody. Jego występowanie zależne jest od obecności rośliny pokarmowej (krwiściąg lekarski) i mrówek z rodzaju Myrmica. Gatunek posiada 

jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu. Gąsienice początkowo żyją w kwiatach krwiściąga, potem schodzą 

na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki. Następnie przenoszone są do mrowiska, gdzie przechodzą dalszy rozwój, żywiąc 

się larwami swoich gospodarzy. Przepoczwarzenie odbywa się w mrowisku, które motyl opuszcza natychmiast po wyjściu z poczwarki. Motyl 

prowadzi dzienny tryb życia. Największe skupiska gatunku w Polsce występują na Lubelszczyźnie oraz Górnym i Dolnym Śląsku. 
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Fotografia  3. Krwiściąg lekarski – roślina żywicielska modraszków (fot. Barbara Pierzchniak) 

 

 

 

 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Monitoring gatunku przeprowadzono na 20 stanowiskach w regionie kontynentalnym. Tylko na 2 z 19 monitorowanych stanowisk stan 

ochrony gatunku określono jako właściwy (FV), na 12 jako niezadowalający (U1), a na 5 jako zły (U2). 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Właściwy, jednak wymagane są dalsze poszukiwania stanowisk gatunku w obszarze. 

 

Zagrożenia 

zmiana sposobu użytkowania siedlisk gatunku (zaniechanie lub brak koszenia, intensyfikacja użytkowania) 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek związany z wilgotnymi łąkami i torfowiskami niskimi oraz różnymi środowiskami okrajkowymi w dolinach rzek. Preferuje 

środowiska nadwodne oraz obrzeża rowów melioracyjnych. Gatunek ma jedno, czasem dwa pokolenia w roku. Pojaw motyla przy jednym 

pokoleniu przypada na koniec czerwca – koniec lipca (przy dwóch: 1 – początek czerwca – początek lipca, 2 – koniec lipca – koniec sierpnia). 

Gąsienica żyje przede wszystkim na szczawiu lancetowatym, czasem na innych gatunkach szczawiu (np. tępolistnym, kędzierzawym, 

zwyczajnym). Przepoczwarzenie odbywa się na roślinie pokarmowej lub w jej pobliżu. Motyl aktywny jest w ciągu dnia. W Polsce występuje 

głównie na niżu, rzadziej na pogórzu i niższych położeniach górskich. 
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Fotografia 4. (fot. Barbara Pierzchniak) 

 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

W raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej stan zachowania gatunku oceniono jako właściwy (FV), przy czym stan zachowania 

populacji określono jako nieznany (XX). 
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Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Właściwy, jednak wymagane są dalsze poszukiwania stanowisk gatunku w obszarze. 

 

Zagrożenia 

Zmiana sposobu użytkowania siedlisk gatunku (zaniechanie lub brak koszenia, intensyfikacja użytkowania). 

 

 

Nazwa gatunku wraz z kodem 

*1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) 

 

Krótka charakterystyka 

Owad z rodziny żukowatych, ściśle związany ze starymi, próchniejącymi drzewostanami. Gatunek zaliczany do reliktów lasów pierwotnych, 

zasiedla ciepłe i świetliste lasy, parki, zadrzewienia, aleje i pojedyncze drzewa przydrożne lub rosnące na obrzeżach rzek i zbiorników 

wodnych. Preferuje dęby, wierzby, buka, kasztanowca, graby, wiązy i lipę (wyjątkowo można ją spotkać na drzewach iglastych, np. sośnie). 

Pełny cykl rozwojowy trwa 3 – 4 lata. Rójka owadów dorosłych przypada na lipiec – sierpień. Samice składają jaja (do 30 sztuk) w próchnie 

dziuplastych drzew. Pod koniec lata wylegają się larwy, które żerują przez 2 – 3 lata w próchnowiskach, przechodząc kilka wylinek. Jesienią 

ostatniego roku zerowania budują z cząstek próchna i odchodów kokolit (komora poczwarkowa), w którym zimują. Przepoczwarzenie 

następuje w następnym roku, najczęściej w maju. Stadium poczwarki trwa ok. 2 tygodni, ale wylęgłe owady dorosłe pozostają w kokolicie do 

początku lata. Następnie wydostają się na zewnątrz i przystępują do rójki i składania jaj. Dorosłe chrząszcze prowadzą raczej skryty tryb 

życia. Chrząszcze w ciągu dnia przebywają na ogół w próchnie lub na pniach zasiedlonych drzew. Potrafią latać, jednak przemieszczają się na 

niewielkie odległości (np. na żerowanie lub w poszukiwaniu nowych miejsc do zasiedlenia. Szczyt ich aktywności to zmierzch i noc. 
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Fotografia 4. Pachnica dębowa (fot. Krzysztof Zając) 

 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 
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Badania monitoringowe wykonywano wyłącznie w regionie kontynentalnym w latach 2006 i 2007. Monitoring pachnicy w roku 2006 został 

przeprowadzony na 21 stanowiskach (14 obszarach), a w roku 2007 na 12 stanowiskach, w tym 8 badanych w poprzednim roku. W oparciu o 

uśrednienie ocen dotyczących populacji pachnicy, jej siedlisk i perspektyw ochrony, dokonana została ocena ogólna. Jako właściwy został 

oceniony status trzech stanowisk zlokalizowanych w alejach przydrożnych województwa warmińsko-mazurskiego (Brzeźnica - Łęknica, 

Kamieniec i Kadyny - Tolkmicko), jednego stanowiska obejmującego stary park wiejski (Park Zebrzydowa) i stanowisk obejmujących 

rezerwaty leśne: Niedźwiedzie Wielkie i Lipówka. Stan pozostałych sześciu stanowisk oceniony został jako nieodpowiedni. Wyniki 

monitoringu świadczą na korzyść tezy, że optymalne siedliska pachnicy znajdują się obecnie w krajobrazach kulturowych. Najlepsze oceny 

uzyskały stanowiska o charakterze alei przydrożnych i zadrzewień terenów wiejskich. W kategorii FV (właściwy stan zachowania) zmieściły 

się także dwa rezerwaty leśne, ale ze zacznie słabszymi notami niż stanowiska w alejach. 

 

Stan zachowania siedliska gatunku w obszarze 

Brak stanowisk gatunku w obszarze. 

 

Zagrożenia 

nie określano 

 

Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 

 

 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p

. 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstaw

ie 

dostępn

ych 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfik

acji  wg 

skali 

FV, UI, 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedlisk

a/gatun

ku wg 

skali 

Uwagi 
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danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

U2, XX FV, UI, 

U2, XX 

1.  

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w Ranunculion 

fluitantis  

3260 

 

{1001E8F4-8514-46C5-A1A6-29AE7A3665F1} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
 FV XX 

FV FV  
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

włosieniczników 
FV XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
FV XX 

Materiał dna 

koryta 
FV XX 

Ocena stanu 

ekologicznego 

JCWP 

XX XX 

Gatunki 

ekspansywne i 

inwazyjne 

FV XX 

Zacienienie rzeki FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
 FV  

2.  

Murawy 

galmanowe 

Violetalia 

calaminariae 

6130 

 

{05D9D07B-F4B9-4F12-8E7E-B014B73B8F5F} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV U2 

ocena ogólna 

została nadana 

na podstawie 

danych z 

opracowania 

K. Świerkosz, 

K. Reczyńska. 

2012. 

Opracowanie 

metodyki 

monitoringu 

oraz ocena 

występowania 

i stanu 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

   

   

   

Perspektywy 

ochrony 
   

3.  

Murawy 

galmanowe 

Violetalia 

calaminariae 

6130 
{FE14C503-AE7C-4ABA-AF81-F204C7C9E609} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U2 U2 

Struktura i 

funkcje 
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Perspektywy 

ochrony 
   

murawy 

galmanowe 

6130 w 

obszarze 

PLH020011 

Rudawy 

Janowickie 

oraz innych 

siedlisk gleb 

zasobnych w 

metale ciężkie 

w Sudetach. 

 

Murawy 

galmanowe 

Violetalia 

calaminariae 

6130 

{C2BCD2BF-792B-48CB-8D55-F44261E92692} 

{E2BBD1B2-81EA-4205-9D64-3F29A3AFF3CA} 

{13DFED71-A9F9-4871-B4A7-21B547606F6C} 

{58510930-A1D2-4BA2-8E63-89CB90D31A53} 

{314C2B7C-D6A8-4025-B7DA-9EDCA6932E60} 

{BFAE9E97-3FE5-49BA-A31A-4BC0E26F16A5} 

{4D8B2126-E62E-4796-9667-1B98A74C991C} 

{8AB524E5-1A85-4426-9E83-A25AD37E632F} 

{F7DA10D1-4521-442E-85EB-C7B3CB85A853} 

{4E771B6C-23E8-45A1-9558-952AD1B4260B} 

{17676E0A-EF73-484C-BDE7-46EAD65F11C4} 

{1C676050-1B7B-4704-8863-4580A01F9116} 

{F09794E2-C18A-4E19-8FA3-1137707C34EE} 

{352F4D54-C429-4282-B550-0A1386B6E952} 

{46797429-556D-47CF-AE4F-DD6ED97A5588} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX  

Struktura i 

funkcje 

   

   

   

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Bogate 

florystycznie 

górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

6230 

{589CC3C6-3E51-491E-B0FF-F40294910D55} 

{DEBDA9F0-2E74-45DF-8C1E-969FC2D69B90} 

{930C34D5-8F58-45ED-92EF-169ACBF3EFF0} 

{C4A81FBD-FB13-4FA5-A76A-F08255C9D8CF} 

{656F118E-B202-4A81-804C-1CF7166FBBB9} 

{AB1B3128-C3DD-488F-8249-A3662FCCA4CE} 

{784B36B2-ED00-4C4B-AE4E-525452CE38ED} 

{FE2E1DB3-C801-4DD7-8488-FFFC4C4590FC} 

{3E8E70CA-90B0-4537-99AF-9A735B6E8C07} 

{E92FD52C-000F-429E-B5A0-6C2A8068D203} 

{2FD33354-EE52-48B4-803C-7FEAB336BA20} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX XX  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Gatunki 

dominujące 
  

Bogactwo 

gatunkowe 
  

Obce gatunki 

inwazyjne 
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{FA83EAC6-325D-4874-B695-4135D998E7CF} 

{BA3C493D-233D-47A5-9CBF-4E53B0D97EC2} 

{E8CEFEFA-FC7F-404F-905F-1CFF72FDDD19} 

{48834485-FBC3-4E60-AFB1-1DE879FC18C5} 

{84A4899B-B65A-4F86-8A34-971B6011ECF8} 

{4464D12D-2998-4922-A80D-368EBC0BF3CC} 

{DCC737B5-6443-4034-A364-DCF4D4930E12} 

{68A9198C-FBD6-4CD1-9C24-3A1D15099C63} 

{AFB235C7-141A-408A-BAAB-C89E59111195} 

{D29B1859-00E3-45F1-92AE-07FD6C32555D} 

{2CBAFCE3-7D39-4E01-BCA2-E5E27D0A1E58} 

{A96BACD4-4146-48EC-9A0C-17806B05FBE1} 

{3BAA0F26-CC23-4FE3-8B85-9B2E17134654} 

{AEFA2133-3964-4550-8052-39710877341A} 

{4BD0513C-1C64-46B5-97FA-A0DAEA851215} 

{C0931F97-44E6-45E9-A2BE-87D0E88404CA} 

{7F344350-28F9-4238-B917-7E8AC5689ACB} 

{A76FDC6F-C72F-41F4-8837-9FA8538B2A59} 

{CD45A638-E248-4E22-9F92-FB0F160A8DE5} 

{F272FB04-D67E-458E-8F7B-705BFAB8C722} 

{2D6934DA-1173-46F1-9599-BBD725847C60} 

 

Rodzime gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

Ekspansja 

podrostu drzew i 

krzewów 

  

Eutrofizacja   

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletal

ia sepium) 

6430 {485C517D-4020-48C5-98A1-8489C8553F7C} 

Powierzchnia 

siedliska 
 U1  

U1 

ocena ogólna 

siedliska 

została 

wystawiona 

na podstawie 

„Opracowani

u 

rozmieszcze

nia siedlisk 

przyrodniczy

ch oraz 

gatunków 

roślin i 

zwierząt i 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U1  

U1 

Bogactwo 

gatunkowe 
U1  

Obce gatunki 

inwazyjne 
U1  

Naturalność koryta 

rzecznego 
FV  
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Naturalny 

kompleks siedlisk 
FV  

ich siedlisk z 

załączników 

I/II 

Dyrektywy 

92/43/EEC 

(Natura 

2000) w 45 

proponowan

ych 

Specjalnych 

Obszarach 

Ochrony na 

terenie 

województw

a 

dolnośląskie

go Wrocław 

sierpień 

2006 – 

czerwiec 

2007”. 

Ponadto 

wykorzystan

o dane z 

sezonu 

wegetacyjne

go 2012, 

które zostały 

zgromadzon

e na 

potrzeby 

planowanej 

inwestycji 

związanej z 

regulacją 

rzeki Bóbr.  

Perspektywy 

ochrony 
 FV  

 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

6510 

{E317F579-3859-4427-B36F-C4ADAF5E8AC0} 

{3D2D2FFC-1A98-409A-BB8D-079F351E8C34} 

{EB3D832B-54CE-46A8-87CA-8889A49C5FEE} 

Powierzchnia 

siedliska 
   FV FV  
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użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

{DBF645E5-A6AD-4C66-87EA-8501BE26E738} 

{36EA2A78-041C-49A6-936C-CA8113C6A180} 

{82AA5E11-C7BB-4639-A006-B1601F36BFEE} 

{D19B5E99-4CB6-4823-BB15-D799B8DA956B} 

{363AAD23-D808-4BFB-8C03-F9DF2C0064A8} 

{AA65F025-2267-491C-887B-1ED290A8B6CF} 

{29A2A714-F8A9-48BB-B59A-BA93837DAE64} 

{3C9215CB-F011-426C-A851-72413FD4D519} 

{FB6C7B98-5CC5-4EF5-BB43-4AA09F925FAE} 

{8642BEB5-6831-4794-9C93-F950A174AA27} 

{ABB149CE-85A8-4CB2-9531-3A70BC5FD8C9} 

{A99A25FA-B709-4773-A314-2DA523B0A91E} 

{EFCEEEED-CFAF-4827-8A5A-05A8FB635009} 

{E8729D67-7D31-4863-8B55-FB37A7C9061A} 

{29A3BDE8-99B1-4129-BEB0-DACB134E3832} 

{DE0903A4-1477-4FA8-8BF7-8DFF8AF9A8F7} 

{8ECB20EE-574C-4192-BCA0-C3CFFD4DBB5A} 

{F042206F-81A1-4437-9C91-DA80855EAE5C} 

{34B20C3C-308D-463F-815E-8A8ABFEAE59A} 

{55FA6C4E-5CF1-4130-BEF0-2FC19AE803A8} 

{FC23D494-A328-4617-8A72-FD3D080A11BD} 

{583B62EE-09B0-4EE8-90B0-F2A1342FE2D9} 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

FV  

gatunki 

charakterystyczne 
FV  

gatunki 

dominujące 
FV  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV  

martwa materia 

organiczna 
XX  

obce gatunki 

inwazyjne 
FV  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

FV  

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX  

Perspektywy 

ochrony 
 FV  

 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

6510 
{10DD593A-B286-4AD1-8A4F-C33BC3DC6624} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U1 

ocena ogólna 

wystawiona 

na podstawie 

danych 

Świerkosz i 

Reczyńska 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

martwa materia 

organiczna 
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obce gatunki 

inwazyjne 
  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

6510 

{F784EE65-8C07-4796-8E02-0905C8663721} 

{032EBAF1-AAF4-4A5B-AFA8-6E12DDB75330} 

{0179EE53-3175-4E45-B10E-13765BBA79E2} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U2 FV 

ocena ogólna 

wystawiona 

na podstawie 

danych 

Świerkosz i 

Reczyńska 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

martwa materia 

organiczna 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
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Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

6510 

{BDD5EB91-1645-48D9-8CDD-3F14BAF17F0B} 

{4963F56A-876B-4590-AA07-4F4F4AAE354B} 

{E925E755-7C4F-4900-A539-68CCC5740146} 

{E867A7DE-545B-4029-AC16-ADB18E5D09B6} 

{16EF9E0A-8DAE-47AF-BAE9-712CD62E5038} 

{03AFC703-8680-40DC-BC3B-C03B3398ED79} 

{664F55DB-B82D-4C2B-A3BB-E61E77E9F621} 

{C21E9294-7B35-4BCC-B181-1C36A4A15FCE} 

{0F7348F3-F492-4407-8F53-E3EB72015BC0} 

{41ADEEDE-789E-4831-87E8-B78673CED274} 

{73D6505B-C006-4550-9E2B-36CDAEB40293} 

{E5DA8D6B-5316-4C59-837D-8971FDCCFCE5} 

{C0270627-AEE7-4B14-B343-976025866209} 

{2884260F-070F-4B80-A55D-38F30436C1C5} 

{D414F88D-E2D5-4210-ABD4-1AE471BA0CAA} 

{9FCB182E-1317-478C-8D33-55A7FE71FB09} 

{9613B260-98F5-4B9F-9A0A-39ABDF9048F3} 

{0E7C0765-85B8-4084-836E-13473E57D9ED} 

{2D25DC40-4BBE-4055-8A40-1B202D2CCACB} 

{F0F25FA9-2367-431E-9611-9C62774C26EB} 

{5457579F-F577-405F-A0E4-BDDD61A5519D} 

{73D64DAC-1ECB-4A57-8F9B-05FD461870AA} 

{256C49D8-5C02-43B8-B8ED-F75A4FFD8E7B} 

{D5AE74F5-3D1B-4361-B680-FB46EA8A61C1} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX  

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

martwa materia 

organiczna 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 
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{B45FF8EE-A425-41DA-A730-84396D37E066} 

{F1394DFC-7516-42F9-9865-75B13DC2B723} 

{6B24EA7A-7632-41A1-B725-A35FC09F7C9C} 

{F8C5D5E9-EA65-4857-8207-0AB8C8397553} 

{4807D71C-2DE7-4663-A839-A4213C33AE9E} 

{7950C471-B7D8-40AE-9A42-E67BFF37A6E1} 

{9A34AFFA-81F5-42C8-97D8-B517D9E13B69} 

{8780714C-81E1-436F-BE3D-B9C123352D3B} 

{61F81410-5AED-4F29-9E3D-BD9450BABAB5} 

{318BA33F-7B9A-47F0-8FAB-F3CAA9D983C1} 

{B80E3D92-3213-40BC-8E82-6133F45B8C24} 

{86FB5996-537A-440C-9793-A53D12A0F75F} 

{9B3267F3-7B52-4BB9-B157-A747033B6E68} 

{0353BB6F-52D2-43F5-B39A-76994BCC7D26} 

{87584F0F-C75E-4DBC-A55D-8221BE291B5E} 

{43614725-C0EC-4C53-A287-E04CBDA01E00} 

{61074F81-04ED-4245-851C-55AFA076CCD2} 

{C1AAA7A9-6E47-49DF-9DB9-BDA1BFB799A3} 

{C4E7C6FF-D647-45EC-BC6A-4AFE19470112} 

{220C274B-EF00-4FC3-AFF6-00BAE1680C74} 

{690D7564-4CDD-4379-BF84-ECC6ACC37140} 

{ADC65627-3F03-4AD8-9DCB-50679BF72E57} 

{8695ED58-DD76-4783-BCB2-83360CED3810} 

{C948A667-A2ED-4E7D-A38F-6C5EFB8C9122} 

{A47C7953-CD3A-4AC4-9736-EA1C8D437715} 

{071E43C3-CD54-4193-B632-6B24FD933A2C} 

{2EA8A85F-6914-46F6-9BE0-C4F648BB0645} 

{EB96B880-41CE-4CD1-AA3B-F4C4B38FE3F2} 

{303A07A5-B5CC-4BC7-B19A-85029324577D} 

{F1B580D6-2F4F-4CBC-B0F2-020FE72B8DA4} 

{37E3964F-E555-4930-90A3-2F98D902ED97} 

{DFDF5CA2-BC28-4BAF-B06E-743208E343C8} 

{43D99945-9AA7-4F1E-84D9-857DB22EBB15} 

{2BA97413-3905-4F3B-89AC-056268B33C6B} 

{ADF1241B-1FB8-431F-9240-02C71D8ED895} 

{CE8E5169-7EA6-45C4-9391-AE05B867FA73} 

{CA5D5A3D-33CA-473A-A5EC-20A3F654C4DD} 

{CDF5CCB5-863F-421F-9960-82E1F49A1DE6} 

{AE0D177B-9D62-4C03-9927-C92C38EC2609} 

{7289113D-3192-44DC-900A-7CF3BF3799A8} 

{2CDBE642-78F9-46D1-9E32-6D1EFA22D56B} 

{D4B9832C-F419-4E96-8EFB-389185893093} 

{73D4C6FF-9DFA-4707-A3EF-49A097CE08DC} 

{BBB294B8-B4FD-4E66-9182-9DF3960F4CD4} 

{95DABF31-4DE7-4DD2-B689-70731C387390} 

{3F656D70-1DA0-4943-AFC1-CEB321F2F09B} 

{E63C7522-661D-4A08-8058-12317187BDFF} 

{0338B8D9-DC93-48E6-8EDD-20C2BB2F0BE0} 

{DB938E0A-3F66-4D34-BFE3-00C4359018FD} 

{BBFFF209-9496-4E93-BF80-B23C94A13CEB} 

{3992E15F-7A63-48D0-A4D4-9E991F6F003C} 

{BB5AC453-1199-4BF9-9FB3-EF82E6999322} 
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Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

6520 

{E4A4DB7F-E63C-48DB-9196-9D231E4FC19A} 

{6E949B92-3CB2-4570-9F18-B86D24219FAD} 

{FCC6CE6C-FAB2-4353-B6DC-39936DC16E86} 

{9CB9616E-A5A9-4CBD-B528-ECD6BD38542F} 

{135D46EA-30B1-4230-B91B-7A25C4802DEC} 

{FEEDA0E4-58A7-486B-BEC6-06251EB3484F} 

{4A894A7C-D4A5-4E0B-A160-41C246BF1D68} 

{827EC971-37D6-437F-9C05-E4F06318169A} 

{2804E280-4166-4119-BB7F-08912E552CC7} 

{99E45B18-5380-4C4F-BF9F-7B1303E20016} 

{5494E70A-D176-4156-BFC7-DABFF7826EA8} 

{17910524-D2C8-446F-92D7-00B55ACA646C} 

{EB39F421-15B8-4630-8AAF-B8DFB35F150C} 

{A36FD53B-807B-45D0-80D2-E921E5CB1D6B} 

{8AF3B01C-B529-46D4-9773-1E4D3A303938} 

{84E083AE-2157-4497-AD4E-54A6E52B6177} 

{A5DDAB63-23F7-4C6F-8FCC-2F9AE043DDF7} 

{243A87F2-B971-4E82-9E33-64BEA4941EB1} 

{256C7C3E-75B0-41F0-95C7-92987F57F24A} 

{A0B39B73-0DFD-4FE8-B4C0-C8CF072EC15F} 

{595F854D-CA33-4D74-8460-41A2A4925FFF} 

{F177CB6D-F82D-46C2-A283-81B1D42D2B2F} 

{934ADDD6-9FDE-4DE4-9CFA-18FC8FEB476D} 

{563D40FF-B679-41D6-9A4F-3F9F3D8B196F} 

{B115A1AF-EDE3-48E5-8CD4-491D8CCB1219} 

{F9E6168B-49D3-4985-B8EE-274720EB2138} 

{E71CAD4D-FC80-44D2-AAFC-47EBD5538A3E} 

{04960123-F9E6-422D-868C-717E9AFA153F} 

{789FF0E0-B8A5-4403-A5A5-87C01CFB035F} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV 

FV 

 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

martwa materia 

organiczna 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

6520 

{91FF3049-881A-4967-9CB2-60CD6273E0FE} 

{AD48FC7B-1168-409D-BFE3-5E942CEF3C2F} 

{FADF15F3-CA8F-438E-B061-CF18D1E354F6} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U1 

ocena ogólna 

wystawiona 

na podstawie 

danych 

Świerkosz i 

Reczyńska 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
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gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

martwa materia 

organiczna 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 

 

   

 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

6520 

{97E84CC2-E2B0-4E2C-B4BC-54E91C6AD920} 

{495AC990-B324-4C49-A33A-DC699617D76C} 

{353AD149-F553-4F74-A044-3EAAE934B71C} 

{981995D3-2963-4F36-A407-31C658FE6E0B} 

{12FE311D-F9C9-4ADA-9476-2F4700EB4B49} 

{37D4A790-EFA2-48B3-9BE7-CA90A4D83742} 

{39F19744-512B-439F-AB47-0B09762B4460} 

{0C88188D-233E-44D5-9032-14EA39EDEB22} 

{717A9730-CCC9-4077-B33F-D8AFCE4E8276} 

{47962FD0-63D8-4728-9019-D769668D0604} 

{9CD78766-56D4-447A-B74D-B651671D49D4} 

{F83B4532-9291-4EC7-894D-093FBFBAE1AE} 

{2728602E-EF78-4CEC-8BE2-95BA6E898B62} 

{78505C4C-AF18-400D-9866-C880E95E21D7} 

{A3CBF48F-E4AA-4A1D-9CCB-9D03EC619255} 

{BC93B52C-7C91-4844-876D-BA85F8370F90} 

{10C8451C-AD5E-4221-A835-E8D5DEDD1EA7} 

{01B6F25A-0B29-4E0F-A92D-A8865E127D62} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX FV  

Struktura i 

funkcje 

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

martwa materia 

organiczna 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 
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struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 

{74A14763-E1F1-41C0-9CA2-9F1BA73E1165} 

{ADFDB4AA-2B3D-4641-B205-EE55D8228986} 

{4D982147-7443-4ECC-A202-89703AA429B8} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U1 U1  
Struktura i 

funkcje 

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

pokrycie i 

struktura 

gatunkowa mchów 

  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

zakres pH   

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

stopień 

uwodnienia 
  

pozyskanie torfu   

melioracje 

odwadniające 
  

Perspektywy 

ochrony 
   



104 

 

 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 
{9E837F46-938D-466F-869A-A48219284EC5} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U2  
Struktura i 

funkcje 

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

pokrycie i 

struktura 

gatunkowa mchów 

  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

zakres pH   

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

stopień 

uwodnienia 
  

pozyskanie torfu   

melioracje 

odwadniające 
  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

7230 

{A2D3882E-BBE4-4A3D-885E-C337CBFE5B0A} 

{8952B424-17E8-4BDD-BE4E-4605576D64A8} 

{F527EE82-1D17-473C-ACE1-09D3BE9A99D6} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX U1  

Struktura i 

funkcje 

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 
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mechowisk gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

pokrycie i 

struktura 

gatunkowa mchów 

  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

zakres pH   

ekspansja 

krzewów i 

podrostów drzew 

  

stopień 

uwodnienia 
  

pozyskanie torfu   

melioracje 

odwadniające 
  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

8220 

{549F7F3A-253D-4C76-93EB-69DF10CEA35D} 

{8832BAC4-FC46-4885-B59B-053C465BE5A4} 

{92EBF713-0F56-4962-A6D1-D96A09368AAA} 

{ABDCCE0A-1B35-4A80-A590-1D7E74A421CC} 

{076D7FE7-2AA0-44DC-820F-94C59C4AE2A2} 

{5044A402-45B7-4B42-8546-D7FDCB52864C} 

{43C02DE7-67AE-4126-BF23-852C9818BBF5} 

{B31E355A-B0DA-4384-B0C3-F627EAEADDF1} 

{B70FE609-1040-4199-9473-5B4823FC0E79} 

{F205864B-1B14-4E4F-86D4-4351B135AA5C} 

{B969E7BE-A644-47C3-A1B0-A220BD4424A0} 

{EE33FE88-FD2E-4E99-8D32-6065BC07A8D4} 

{C725DDBF-B3CA-4709-B220-1456DA7864F7} 

{B60F0EEB-3808-4739-B16D-299456645179} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX 

 
Struktura i 

funkcje 

procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

  

XX 

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

pokrycie przez 

gatunki traw 
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{63DBBC53-B73C-44F6-B5B4-2B3408289986} 

{618B9D6A-864D-4E77-A097-ABD9E6379505} 

{A1C24FEA-C889-47FA-9246-BC7C0F322251} 

{F887358C-979E-49FE-918C-718BD2E14634} 

{8344FE8B-433D-463A-9444-3DB754A4DD09} 

{2DDE49B6-7ABD-4AE0-A7E4-4FC60E2CF000} 

{CF691556-1608-4CCB-A0B5-8D0B62ABEE93} 

{3BC42DF8-F54D-4999-8A13-F0177F418E66} 

{D16A7D9D-09BA-44E9-8860-FB8A6FBD50E2} 

{2034CE86-C799-4088-9F54-5883F24DBDFB} 

{63F395DF-A2FF-402E-A0AB-D5396621531F} 

{DBEDC2BC-5D66-44F1-816B-E1824E2F49DD} 

{90EE297C-849F-414C-A030-B0E2198AB1A3} 

{761E0FD7-7C79-4DFF-A119-A57781B02912} 

{97E05459-116C-40F3-8244-80D473D4154D} 

{7DA2EDF2-E328-4C66-A90D-8735F339B212} 

{A7EA7D2F-9739-4251-8140-ACB26D87FB10} 

{AB3C3F8A-6E89-469C-B7B3-723088A5F79C} 

{255CFF51-49DF-4EA3-A32C-554184CFD8D6} 

{CBC25AF5-6BC3-40BE-9A22-D684FE381E1A} 

{1DE4F6BD-A129-4801-96FA-4C9DBAF09DBA} 

{E1614B5F-455F-4343-9EB3-B5F603BDE729} 

{781D7476-F7B0-40B6-804A-CF26EB110D97} 

{447EAFDD-5732-49B4-AB0C-2602506CA01F} 

{4E7D5DA5-5CB4-4D01-948A-BDF8361E8FE1} 

{12B702C8-F4E5-476D-868F-B834694163EA} 

{FBE1BF6B-6206-420C-8261-D5C019867458} 

{18828A41-D744-4B82-AA38-9B1F25167C7E} 

martwa materia 

organiczna 
  

ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

  

występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

  

ocienienie muraw   

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

 

ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 
  

ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

  

inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Pionierskie 

murawy na 

skałach 

krzemianowyc

h 

(Arabidopsidio

n thalianae) 

8230 {309B1D54-31A8-429E-942D-495E3B42EAE5} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV U1  

Struktura i 

funkcje 

udział procentowy 

siedliska na 

transekcie 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
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pokrycie przez 

gatunki traw 
  

martwa materia 

organiczna 
  

ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

  

występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

  

ocienienie muraw   

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 
  

inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Pionierskie 

murawy na 

skałach 

krzemianowyc

h 

(Arabidopsidio

n thalianae) 

8230 {9017ED71-12F5-49EB-9D57-A4B3ABFE0F60} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U1 

ocena ogólna 

wystawiona 

na podstawie 

danych z 

monitoringu 

GIOŚ 

Struktura i 

funkcje 

udział procentowy 

siedliska na 

transekcie 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

pokrycie przez 

gatunki traw 
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martwa materia 

organiczna 
  

ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

  

występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

  

ocienienie muraw   

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 
  

inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Pionierskie 

murawy na 

skałach 

krzemianowyc

h 

(Arabidopsidio

n thalianae) 

8230 {72062E75-643B-473A-BBB1-4A817761E175} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U2 U1 

ocena ogólna 

wystawiona 

na podstawie 

danych z 

monitoringu 

GIOŚ 

Struktura i 

funkcje 

udział procentowy 

siedliska na 

transekcie 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

pokrycie przez 

gatunki traw 
  

martwa materia 

organiczna 
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ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

  

występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

  

ocienienie muraw   

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 
  

inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Pionierskie 

murawy na 

skałach 

krzemianowyc

h 

(Arabidopsidio

n thalianae) 

8230 
{236CB48B-ABED-4A75-8F7C-CCE0366B9975} 

{D4BF5AA6-4F8E-4156-84EE-9937CC87A7A9} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX  

Struktura i 

funkcje 

udział procentowy 

siedliska na 

transekcie 

  

gatunki 

charakterystyczne 
  

gatunki 

dominujące 
  

obce gatunki 

inwazyjne 
  

pokrycie przez 

gatunki traw 
  

martwa materia 

organiczna 
  

ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 
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występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

  

ocienienie muraw   

struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

  

ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 
  

inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

9110 {5D88E218-ACC3-4652-B9BE-71F41E3FBD1B} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV 

FV 

 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Martwe drewno   

Gatunki inwazyjne 

w runie 
  

Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

9110 
{14F119E9-FD76-4C95-A571-AAE17CBD0380} 

{05595C03-D753-4A6F-B169-80D12EB0CCBB} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U2 

ocena ogólna 

na podstawie 

danych 

Swierkosz i 

Reczyńska 

2013 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Martwe drewno   

Gatunki inwazyjne 

w runie 
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Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

9110 

{657589BB-A545-4298-A2A4-398DF20EA7DE} 

{817F54D7-D1AB-42EC-9FDE-32A7C5AFC5EB} 

{418A9BF6-8637-474A-8A3F-8C23D146641D} 

{0772AEDA-6E79-4304-90FD-978DFF50387D} 

{6023581C-B22D-43E4-8FCD-1F3682DAE8B5} 

{D9DC6299-F191-47CB-A7D5-FAC6B34C0E82} 

{D41FB15E-EC58-43FA-B3CA-972AD692E23E} 

{CFB7DEB6-0564-4645-BBEE-555DF0F56DDE} 

{C8B573D7-9FD4-45F3-A969-64D1A6FA6593} 

{BD158657-9279-4BF4-ADFF-F9F822D73C76} 

{FFE94C50-0557-4EFC-B1C9-93FB2E009CBB} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX FV  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Martwe drewno   

Gatunki inwazyjne 

w runie 
  

Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 
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{8AB0B3FF-8910-40C6-BA1B-752A4BA37965} 

{A84BCFBF-E86E-4D6E-8C98-E15E94F2E50B} 

{FBA8A699-AD9A-4DFC-8E96-4B3E2332B405} 

{5DCE18D1-0784-4E72-8D20-F7EE334CA32A} 

{B323B4D2-E45C-4AD8-834F-7A2B86A14334} 

{8FA20B99-5BF9-4974-8558-225E06866F35} 

{EA667387-620E-4EEF-9B64-8CA419F86241} 

{954382A6-D98B-47C5-83FA-151793B60691} 

{13A23009-13FB-4D9E-849B-B13F1909016F} 

{7680FCDC-C8A8-4CFD-A63F-46085600877D} 

{86358806-E95E-48B5-9225-DA333BA7671D} 

{474C9287-DF5A-41CD-8CA9-9FF23476A980} 

{4DFFF1CC-BB5C-4772-93F2-97C047B0AD6E} 

{BC1A7B61-A402-404F-9AA6-6E8EA4A87288} 

{E5465D0C-6D41-4B00-B424-0543530F3328} 

{337B417E-37B5-44DA-A2CF-7BB8D6436AC8} 

{F08255A0-D4E5-4376-B5B7-96830495F827} 

{9F013704-D3B2-4559-A7FD-58D1C12CD1BF} 

{CBE6E7A2-E948-47D1-BFBF-DBDC1E3DC976} 

{342A08DB-6185-4C4A-82E2-AFAD6E095ABA} 

{4F359A89-628C-4030-BC09-72EAD6F094D4} 

{823A1779-BC8F-4776-88AC-0298A2134FD4} 

{C78F0D35-68BE-48BB-82BB-77C236D48970} 

 

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 {26FEA576-6E91-4D8D-ABED-ED30967C3B04} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

U1 

ocena ogólna 

na podstawie 

danych 

Świerkosz i 

Reczyńska 

2013 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Martwe drewno   

Gatunki inwazyjne 

w runie 
  

Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

  

Perspektywy 

ochrony 
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Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 

{D8A5BE6E-08A7-4DF9-A302-2EB0E45FB319} 

{C29AA821-A9F1-45F6-8393-40043F22E4F8} 

{EF774379-B57F-433D-8AB0-FCED7F4880F6} 

{6C140061-FC29-4753-A90D-5C9A278B26A4} 

{AC7E9770-F654-4E96-8DA0-B99A95E66F63} 

{7908070D-F68D-4ABC-BD67-9648C268DDF0} 

{653AF9DD-F955-48DF-B32C-AD42C0A02118} 

{23924288-DF84-422B-8EEB-1FDE3191EC2E} 

{A245E47A-7795-4C82-AB87-89A9E9F76D9A} 

{81B544DE-FE07-44FC-ACFE-9F2D4706C7ED} 

{E7A3BF77-88B5-49BE-A62A-6D9C7DF5F2E2} 

{D948AFC0-A437-46E4-BCFD-BFB911AB61EE} 

{080F2B2D-1253-4479-AC66-67E4CA50B548} 

{7BF333EA-F583-4092-B4EF-80F9AB740F9F} 

{DE2C6E79-431A-40D9-A378-1BB01932C84B} 

{8537FEE1-19A3-4921-8447-0341EFBF83E0} 

{657B0D68-0E5A-4364-8842-DF83337FE099} 

{52C489CA-79E3-41EB-ADA2-F5BEF49DE6DD} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX 

XX 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Martwe drewno   

Gatunki inwazyjne 

w runie 
  

Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

*9180 

{D589306A-EC74-4348-B827-B365844D479F} 

{C8A4A9FF-6656-4859-98B9-176C8DEF9559} 

{81835DF3-9C0E-4172-A64E-233E27E8E2EF} 

{5276736A-F6AE-4B37-A66E-5346E23ED6FE} 

{6471C387-4413-4E98-8260-0B63C67E7DF6} 

{6D613EFB-C313-44FF-AF73-5F7FEABA3F99} 

{99EB2A56-1034-4502-86ED-C55DFD20921B} 

{7C53D811-478D-4A53-967C-2176B694B118} 

{B9505D15-8559-438C-A740-311FA374F85F} 

{EEA05B69-5719-46B7-95A4-026497D47FB0} 

{C55B6ACA-1486-4789-B2C0-1A789325621D} 

{41DD5321-C650-45F4-904E-4A9BF9534EF3} 

{5828D726-59B4-4D20-89C7-F70B789339C9} 

{2BA30BB8-43B5-4C6A-A864-8CD5D29A78CB} 

{C7E88A9D-3DAA-4F40-A478-1F6F397E4D3E} 

{850FB130-1CA4-4D81-80A5-CCA2749CCB78} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX 

płaty 

siedliska 

wymagają 

weryfikacji 

terenowej 

pod katem 

właściwej 

klasyfikacji 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Gatunki 

dominujące 
  

Rodzime gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

  

XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
  

Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

  

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

  

Obce gatunki 

inwazyjne 
  

Pionowa struktura 

roślinności 
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Pozyskanie drewna 

i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

  

Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

9190 {09E5BE86-D43D-42E5-9BFD-3591CF5285FE} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX XX  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

  

Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

warstwach 

fitocenozy 

  

Udział dębu w 

drzewostanie 
  

Udział sosny w 

drzewostanie 
  

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

  

Martwe drewno 

łączne zasoby 
  

Martwe drewno 

leżący lub stojące 

powyżej 3 m 

długości i powyżej 

50 cm grubości 
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Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

  

Struktura pionowa 

i przestrzenna 

drzewostanu 

  

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

  

Ekspansywne 

gatunki rodzime w 

runie 

  

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

  

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso- 

incanae, olsy 

źródliskowe) 

*91E0 

{4977DE57-EC39-4998-91FC-E233A29031B7} 

{48A9340C-DE6E-42E5-952A-CB023A01CB69} 

{611F6125-CE95-4472-B016-170849327B86} 

{62798D22-CC64-432F-A7AA-BDADF4B208AB} 

{7D9A02EB-AE0D-4D26-9212-F1AE3AE9C0C1} 

{4369C84E-D532-4F75-B932-CAE550B506EF} 

{D5CF9A83-8BCE-4437-AF58-3CE226BE22FA} 

{D656E374-007A-4B25-8B6B-42B9FC851AC3} 

{3CD62EA4-AA0F-451F-A207-29C3F1B2811B} 

{9714C166-F92B-489E-B7E2-7F52216BD4B4} 

{731DCEB4-A852-4128-ABE4-B4A3376DCBCD} 

{A7B19F83-728C-4640-82DB-996345E38C03} 

{56A7F9B8-6DEC-45B7-A5C6-8F5CCE57A692} 

{8AD891EF-EC3E-4374-8F87-C808681C8492} 

{E98BF6AF-A75A-4BC2-B2B7-3E6DEA9683EE} 

Powierzchnia 

siedliska 
   

XX  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
  

Gatunki 

dominujące 
  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

  

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
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{30776DD0-8C86-4DFF-9B89-D07D2FE84BDD} 

{6E60C0D8-F373-4008-B133-3853E735FDE5} 

{472FD4BF-B2A4-45F5-BAF4-892E3BF9949D} 

 

Martwe drewno   

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
  

Pionowa struktura 

roślinności 
  

Rytm zalewów   

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

  

Ekspansywne 

gatunki rodzime w 

runie 

  

Naturalność koryta 

rzecznego 
  

Wiek drzewostanu   

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

  

Zniszczenie gleby 

i runa związane z 

pozyskaniem 

drewna 

  

Perspektywy 

ochrony 
   

 Gatunki          

 

 

Podkowiec 

mały 

1303 

 

{19177761-7B04-4FEA-80BD-43773B8F8460} 

 

Stan populacji Liczebność XX  

FV FV  

Stan siedliska  

Powierzchnia 

zimowiska 
FV  

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

FV  

Dostępność 

wlotów dla 

nietoperzy 

FV  
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Niezmienność 

warunków 

mikroklimatyczny

ch 

FV  

Łączność 

schronień z 

żerowiskami 

XX  

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania  

 FV  

 Mopek 1308 
{B0F1C728-2C03-40A7-A010-346E854E1A3B} 

496A8954-EB12-4C4C-96FC-852A9F91F8DC 

Stan populacji Liczebność FV  

U2 FV  Stan siedliska 

Powierzchnia 

zimowiska FV  

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

U2  

Dostępność 

wlotów dla 

nietoperzy 
FV  

Temperatura 

powietrza FV  

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

schronienia 

XX  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania 

 FV  

 Mopek 1308 

 

{62D50C20-D0A1-4750-9736-7F15091436FC} 

{A9ABD701-F834-4E5F-81B6-4002062E85BC} 

{45C94F94-CCDE-4BD0-B995-0A44B835BF5F} 

 

Stan populacji Liczebność XX  

FV FV  

Stan siedliska  
Powierzchnia 

zimowiska 
FV  
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Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

FV  

Dostępność 

wlotów dla 

nietoperzy 

FV  

Temperatura 

powietrza 
FV  

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

schronienia 

XX  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 
Nocek 

Bechsteina 
1323 

{52F56FB2-B587-48CD-B895-C94A09D8163C} 

163/8 Miedzianka 

 

{9648E4AD-79B7-4F9E-A695-EDA222B83658} 

431/73 Wieściszowice 

Stan populacji Liczebność XX  

FV   

Stan siedliska  

Powierzchnia  FV  

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

FV  

Dostępność 

wylotów dla 

nietoperzy 

FV  

Temperatura 

powietrza 
FV  

Wilgotność 

powietrza 
FV  

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

XX  

Łączność 

ekologiczna 

kryjówki z 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

XX  
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Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 
Nocek 

Bechsteina 
1323 

{AF9E01D7-DE27-4DB2-AF40-CA71179672F2} 

 

dz. 631, Sztolnia Helena I 

Stan populacji Liczebność XX  

U1   

Stan siedliska  

Powierzchnia  FV  

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

U1  

Dostępność 

wylotów dla 

nietoperzy 

FV  

Temperatura 

powietrza 
FV  

Wilgotność 

powietrza 
XX  

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

XX  

 

Łączność 

ekologiczna 

kryjówki z 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

XX  

    

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania 

 FV     

 Nocek duży 1324 

{BF4745E6-32FE-4D30-9D06-7C015FBBA7FE} 

163/8 Miedzianka 

 

 

{051F16E8-AC67-4692-B83E-A944374E76E1} 

431/73 

 

Stan populacji 

Liczebność  FV  

FV   

Struktura wiekowa XX  

Stan siedliska  

Powierzchnia 

schronienia 

dostępna dla 

nietoperzy 

FV  
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{AD67ECCF-1E60-4BDE-922D-69A34FFA029C} 

 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

FV  

Dostępność 

wylotów dla 

nietoperzy 

FV  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 Nocek duży 1324 

{85AFCF2A-58CA-4C20-A26F-6E1DE3560CD7} 

dz. 631 

 

Stan populacji 
Liczebność  FV  

U1   

Struktura wiekowa XX  

Stan siedliska  

Powierzchnia 

schronienia 

dostępna dla 

nietoperzy 

FV  

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

U1  

Dostępność 

wylotów dla 

nietoperzy 

FV  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 Wydra 
1355 

 

{339F8978-473C-480B-A4B2-E22D8FD372E2} 

{5CD98CCE-7236-4808-B18F-F90558E20764} 

{492E3FF7-758E-4D12-BBB4-DDDFC277C1D7} 

{8CC497A0-C42A-46A4-80B2-3E113A6F4D5D} 

{4FA83708-73A0-4C61-9957-42DC20890BA8} 

{0BA05C68-C81B-4B90-96F0-8D1D9DBC92FA} 

{35683BDC-03EA-46EA-B585-84289233F74C} 

{BBDFD1A0-60CC-451C-90A7-097B7B1E344F} 

{E09D38EE-81B8-4F14-9F57-117080D45497} 

{F6CA7575-5C8E-424C-9225-2CFA04435B2B} 

{303C9DAE-14B4-42D2-A4B5-C7397E0BD46E} 

{E2EDA83F-854B-4920-B96D-D9D03555C199} 

Stan populacji 

Zagęszczenie 

populacji (a164) 
  

XX XX  

Średnia liczba 

młodych na samicę 

(a79) 

  

Aktywność 

gatunku (a285) 
  

Stan siedliska  

Baza pokarmowa 

(a1) 
  

Udział siedliska 

kluczowego dla 

gatunku (a275) 
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{DB43FFE5-7A2C-42DB-8ED3-E947C466CC10} 

{979DECA8-E5F4-420C-BB27-84EB1A339504} 

{F717EDE3-010E-4FFD-9AF1-E61ACFD524E1} 

{B52DA92E-2248-463C-BE3B-25517721A8CC} 

{B2409E7B-0BD1-4483-B305-A0E11A5B4DC6} 

{AB854507-100D-4AC5-8604-77C0117B60C5} 

{8C6F3DC2-C3B2-455A-B745-12C4CF1F5C27} 

{88112696-1661-4151-AEFC-56EE36F90FA6} 

{7D503623-1764-4BC0-932D-505BBF5E41F4} 

{7314D594-03CF-42AA-9DCE-357E3269FABA} 

{387DF788-EC1F-4A79-86C1-DB83225787D6} 

{32ACFCBA-3896-4941-8A55-B06F4BE31004} 

 

Odcinek cieku 

zajęty przez 

gatunek (a239)  

  

Wskaźnik 

optymalnego 

siedliska (a187) 

  

Ocena jakości wód   

Jakość wody (a38)   

Lesistość (a65)   

Bariery (a34)   

Odległość od drogi 

(a207) 
  

Urbanizacja 

otoczenia (a208) 
  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

   

 
Głowacz 

białopłetwy 
1163 

{80DE2E53-D707-418E-978E-B7B66D0F37B4} 

 

Stan populacji 

Względna 

liczebność 
FV  

U1 U1  

Struktura wiekowa FV  

Udział gatunku w 

zespole ryb 
XX  

Stan siedliska  

EFI+ XX  

Jakość 

hydromorfologiczn

a 

FV  

Stan ekologiczny 

wody 
FV  

Mozaika 

mikrosiedlisk 
FV  

Zarybienia 

gatunkami 

gospodarczymi 

bezpośrednio 

zagrażającymi 

głowaczowi 

białopłetwemu 

U1  
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Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 U1  

 
Modraszek 

telejus 
6177 

{642CBE78-DC5F-4C21-87B6-F852653CCE3E} 

{CF08D227-1CAB-4313-8959-FC66361C6471} 

{B7B20BF3-1D22-4FBE-8812-340A2767B9D9} 

{F5F1045A-D07C-4B2D-9920-FFF7E7A12DCF} 

{B88BF95D-2715-4BB6-AFAE-E71032DC0EC2} 

{B63FBBC0-828E-4EAB-A7D5-DCD308EBE61B} 

{FADEAB91-C082-4470-92C4-2B1AA6A2D521} 

{61A3CB36-213B-4815-B87A-AD7316186546} 

{DE649935-010C-463C-8543-1F8AF092FD58} 

{1DAA7913-AF6C-4DAE-9770-465600C5FBB1} 

{F7BC8563-70E6-4F5A-BB45-278F43D35C3F} 

{0AC7AE12-5107-49B5-AC51-2C0917C689B3} 

{125E4855-C782-4905-8A9E-806F33F112FB} 

 

Stan populacji 

Względna 

liczebność 
U1  

FV FV  

Izolacja 

przestrzenna 
FV  

Stan siedliska  

Powierzchnia FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
FV  

Stopień 

zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i 

krzewy 

FV  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 
Czerwończyk 

nieparek 
1060 

{2085BF44-37F6-4B27-ACA4-EA2740940D78} 

 

Stan populacji 

Względna 

liczebność 
U1  

FV XX  

Izolacja 

przestrzenna 
FV  

Stan siedliska  

Powierzchnia FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
FV  

Stopień 

zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i 

krzewy 

FV  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 
Czerwończyk 

nieparek 
1060 

5083B6E9-57A7-43A3-A1C2-233DC7A34788} 

{935A6EAF-9FE1-4BB9-BB9D-32085C155FBD} 

{D02CBE58-03EF-4615-B08F-21460BDF4ED4} 

{CE8FCF40-928E-437E-91D6-B444D3845935} 

{F10B1718-6D49-419F-9A7E-28CF490C9FE9} 

Stan populacji 

Względna 

liczebność 
XX  

XX XX  Izolacja 

przestrzenna 
XX  

Stan siedliska  Powierzchnia XX  
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W części opisowej należy uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników. 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 13. 

 

 Dostępność roślin 

żywicielskich 
XX  

Stopień 

zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i 

krzewy 

XX  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 XX  

 
Modraszek 

nausithous 
6179 

{A23C8A20-578E-4E34-8D12-A79AD64B5696} 

{7F5BBA99-C9E7-4480-A1F2-8BA83A7C892B} 

{E06A7946-8DB5-4A83-80DC-53B5E9D183CB} 

{81B12513-EE00-4AEB-B13E-0075555376B3} 

{A28E13EA-CD15-48E2-8E63-3D6D14C8D81B} 

{7D5F86B2-86DD-4783-8E6B-C79B3218100F} 

{90AA63E6-4C49-4E9A-AAD5-C70A5A152522} 

 

Stan populacji 

Względna 

liczebność 
U1  

FV FV  

Izolacja 

przestrzenna 
FV  

Stan siedliska  

Powierzchnia FV  

Dostępność roślin 

żywicielskich 
FV  

Stopień 

zarośnięcia przez 

rośliny inwazyjne 

i/lub drzewa i 

krzewy 

FV  

Perspektywy 

ochrony/zacho

wania  

 FV  

 
Pachnica 

dębowa 
1084 

nie potwierdzono występowania gatunków w obszarze 

       

 
Nocek 

łydkowłosy 
1318        

 
Minóg 

strumieniowy 
1096        
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4. Analiza  zagrożeń 
W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanie  schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu 

listy zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

L.p. Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowisk

ami 

włosienicz

ników 

Ranunculi

on 

fluitantis 

 

{1001E8F4-8514-46C5-A1A6-29AE7A3665F1} 

 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

H01 – zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

J02.05 – modyfikowanie 

funkcjonowania wód ogólnie 

J02.12.02 – tama i ochrona 

przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach 

wodnych 

Obecność nieszczelnych 

szamb, wyrzucanie 

odpadów i nieczystości 

do koryt cieków może 

wpływać na warunki 

fizykochemiczne w 

ciekach i pogarszać 

warunki siedliskowe 

włosieniczników. 

2.  

6110 
Nie analizowano zagrożeń dla siedliska ponieważ siedlisko nie występuje w obszarze (płaty 8230 były wcześniej błędnie 

klasyfikowane jako 6110) - planowana aktualizacja SDF i usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony. 

  Planowane inwestycje związane z ochroną 

przeciwpowodziową mogą skutkować mecha-

nicznym niszczeniem roślin, zmianami w kory-

cie cieku oraz prędkościach przepływu, które 

będą niekorzystne dla siedliska. 

3.  

6130 
 

{05D9D07B-F4B9-4F12-8E7E-B014B73B8F5F} 

 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

 

 

4.  

6130 {FE14C503-AE7C-4ABA-AF81-F204C7C9E609} 

stan zachowania U2 

A04.03 – zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu 

I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

K02 – sukcesja 

Na większości 

stanowisk w obszarze 

nie jest prowadzony 

wypas, w związku z tym 

widoczna jest sukcesja 

w kierunku zbiorowisk 

zaroślowo – leśnych. 
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C01.07 – inna 

działalność górnicza lub 

wydobywcza 

(nielegalny pobór 

kruszywa z hałd) 

Nielegalny pobór 

kruszywa powoduje 

zmniejszanie się 

powierzchni hałd. 

W otoczeniu hałd 

występują obce gatunki 

inwazyjne (rdestowce). 

 

5.  

6130 

{C2BCD2BF-792B-48CB-8D55-F44261E92692} 

{E2BBD1B2-81EA-4205-9D64-3F29A3AFF3CA} 

{13DFED71-A9F9-4871-B4A7-21B547606F6C} 

{58510930-A1D2-4BA2-8E63-89CB90D31A53} 

{314C2B7C-D6A8-4025-B7DA-9EDCA6932E60} 

{BFAE9E97-3FE5-49BA-A31A-4BC0E26F16A5} 

{4D8B2126-E62E-4796-9667-1B98A74C991C} 

{8AB524E5-1A85-4426-9E83-A25AD37E632F} 

{F7DA10D1-4521-442E-85EB-C7B3CB85A853} 

{4E771B6C-23E8-45A1-9558-952AD1B4260B} 

{17676E0A-EF73-484C-BDE7-46EAD65F11C4} 

{1C676050-1B7B-4704-8863-4580A01F9116} 

{F09794E2-C18A-4E19-8FA3-1137707C34EE} 

{352F4D54-C429-4282-B550-0A1386B6E952} 

{46797429-556D-47CF-AE4F-DD6ED97A5588 

stan zachowania XX  

6.  

6230 

589CC3C6-3E51-491E-B0FF-F40294910D55} 

{DEBDA9F0-2E74-45DF-8C1E-969FC2D69B90} 

{930C34D5-8F58-45ED-92EF-169ACBF3EFF0} 

{C4A81FBD-FB13-4FA5-A76A-F08255C9D8CF} 

{656F118E-B202-4A81-804C-1CF7166FBBB9} 

{AB1B3128-C3DD-488F-8249-A3662FCCA4CE} 

{784B36B2-ED00-4C4B-AE4E-525452CE38ED} 

{FE2E1DB3-C801-4DD7-8488-FFFC4C4590FC} 

{3E8E70CA-90B0-4537-99AF-9A735B6E8C07} 

{E92FD52C-000F-429E-B5A0-6C2A8068D203} 

{2FD33354-EE52-48B4-803C-7FEAB336BA20} 

{FA83EAC6-325D-4874-B695-4135D998E7CF} 

{BA3C493D-233D-47A5-9CBF-4E53B0D97EC2} 

{E8CEFEFA-FC7F-404F-905F-1CFF72FDDD19} 

stan zachowania XX  

Nie analizowano 

zagrożeń dla płatów 

siedliska, ponieważ w 

trakcie prac nad planem 

nie były objęte 

rozpoznaniem 

terenowym. 
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{48834485-FBC3-4E60-AFB1-1DE879FC18C5} 

{84A4899B-B65A-4F86-8A34-971B6011ECF8} 

{4464D12D-2998-4922-A80D-368EBC0BF3CC} 

{DCC737B5-6443-4034-A364-DCF4D4930E12} 

{68A9198C-FBD6-4CD1-9C24-3A1D15099C63} 

{AFB235C7-141A-408A-BAAB-C89E59111195} 

{D29B1859-00E3-45F1-92AE-07FD6C32555D} 

{2CBAFCE3-7D39-4E01-BCA2-E5E27D0A1E58} 

{A96BACD4-4146-48EC-9A0C-17806B05FBE1} 

{3BAA0F26-CC23-4FE3-8B85-9B2E17134654} 

{AEFA2133-3964-4550-8052-39710877341A} 

{4BD0513C-1C64-46B5-97FA-A0DAEA851215} 

{C0931F97-44E6-45E9-A2BE-87D0E88404CA} 

{7F344350-28F9-4238-B917-7E8AC5689ACB} 

{A76FDC6F-C72F-41F4-8837-9FA8538B2A59} 

{CD45A638-E248-4E22-9F92-FB0F160A8DE5} 

{F272FB04-D67E-458E-8F7B-705BFAB8C722} 

{2D6934DA-1173-46F1-9599-BBD725847C60} 

 

7.  
6410 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji Standardowego Formularza Danych  w zakresie 

nadania siedlisku oceny D - nieznacząca. 

8.  

6430 {485C517D-4020-48C5-98A1-8489C8553F7C} 

stan zachowania U1 

 

I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

J02.05 – modyfikowanie 

funkcjonowania wód ogólnie 

J02.12 – tamy, wały, sztuczne 

plaże - ogólnie 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego 

W obrębie siedliska 

obserwowano obce 

gatunki inwazyjne, w 

tym w szczególności 

kolczurkę klapowaną 

Echinocystis lobata. 

 

Realizacja inwestycji 

związanych z ochroną 

przeciwpowodziową 

(budowa wałów 

przeciwpowodziowych, 

prace w korycie rzeki i 

w dolinie rzecznej) oraz 

z pozyskiwaniem energii 
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z rzeki (małe 

elektrownie wodne), 

może skutkować zmianą 

warunków 

siedliskowych, co 

będzie ułatwiało 

wkraczanie roślinności 

innej niż gatunki 

tworzące siedlisko oraz 

może być przyczyną 

niszczenia siedliska i 

zmniejszania jego 

powierzchni w wyniku 

zajęcia terenów pod 

elementy inwestycji. 

9.  

6510 

E317F579-3859-4427-B36F-C4ADAF5E8AC0} 

{3D2D2FFC-1A98-409A-BB8D-079F351E8C34} 

{EB3D832B-54CE-46A8-87CA-8889A49C5FEE} 

{DBF645E5-A6AD-4C66-87EA-8501BE26E738} 

{36EA2A78-041C-49A6-936C-CA8113C6A180} 

{82AA5E11-C7BB-4639-A006-B1601F36BFEE} 

{D19B5E99-4CB6-4823-BB15-D799B8DA956B} 

{363AAD23-D808-4BFB-8C03-F9DF2C0064A8} 

{AA65F025-2267-491C-887B-1ED290A8B6CF} 

{29A2A714-F8A9-48BB-B59A-BA93837DAE64} 

{3C9215CB-F011-426C-A851-72413FD4D519} 

{FB6C7B98-5CC5-4EF5-BB43-4AA09F925FAE} 

{8642BEB5-6831-4794-9C93-F950A174AA27} 

{ABB149CE-85A8-4CB2-9531-3A70BC5FD8C9} 

{A99A25FA-B709-4773-A314-2DA523B0A91E} 

{EFCEEEED-CFAF-4827-8A5A-05A8FB635009} 

{E8729D67-7D31-4863-8B55-FB37A7C9061A} 

{29A3BDE8-99B1-4129-BEB0-DACB134E3832} 

{DE0903A4-1477-4FA8-8BF7-8DFF8AF9A8F7} 

{8ECB20EE-574C-4192-BCA0-C3CFFD4DBB5A} 

{F042206F-81A1-4437-9C91-DA80855EAE5C} 

{34B20C3C-308D-463F-815E-8A8ABFEAE59A} 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

A03.01  - intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A03.03  -  zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 – zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

I01 – obce gatunki inwazyjne 

E01 - tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

J03.02 - zmniejszenie spójności 

siedlisk 

Intensywne koszenie 

(kilkukrotnie w ciągu 

roku i zbyt niskie) 

skutkować mże 

spadkiem ilości 

gatunków 

charakterystycznych w 

obrębie siedliska. 

Brak regularnego 

koszenia prowadzi do 

sukcesji wtórnej 

(zarastanie krzewami i 

bylinami) oraz 

umożliwia wkraczanie 

roślin inwazyjnych 

(głównie nawłoci 

Solidago spp.). 
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{55FA6C4E-5CF1-4130-BEF0-2FC19AE803A8} 

{FC23D494-A328-4617-8A72-FD3D080A11BD} 

{583B62EE-09B0-4EE8-90B0-F2A1342FE2D9} 

Brak użytkowania może 

skutkować sukcesją 

wtórną. Ponadto, z 

uwagi na niski potencjał 

gospodarczy łąk, 

potencjalnie możliwe 

jest ich zalesienie oraz 

przeznaczanie pod 

zabudowę. Działanie 

takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może jego fragmentacją. 

10.  

6510 
{10DD593A-B286-4AD1-8A4F-C33BC3DC6624} 

 

stan zachowania U1 

A03.03  -  zaniechanie / 

brak koszenia 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01 - tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

J03.02 - zmniejszenie spójności 

siedlisk 

Płat siedliska nie jest 

wykaszany, co skutkuje 

zmianą składu 

gatunkowego w jego 

obrębie. 

 

Potencjalnie, z uwagi na 

lokalizację, możliwe jest 

przeznaczanie płatu 

siedliska pod zabudowę. 

Działanie takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może jego fragmentacją. 

11.  

6510 
{F784EE65-8C07-4796-8E02-0905C8663721} 

 

stan zachowania U2 

A04.01 – intensywny 

wypas 

 

E01 - tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

J03.02 - zmniejszenie spójności 

W obrębie płatu 

siedliska prowadzony 

jest zbyt intensywny 

wypas. Obecność 
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siedlisk zwierząt prowadzi także 

do nadmiernego 

użyźnienia płatu. 

 

Potencjalnie, z uwagi na 

lokalizację, możliwe jest 

przeznaczanie płatu 

siedliska pod zabudowę. 

Działanie takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może jego fragmentacją. 

12.  

6510 
{032EBAF1-AAF4-4A5B-AFA8-6E12DDB75330} 

{0179EE53-3175-4E45-B10E-13765BBA79E2} 

 

 

G05 – inna ingerencja i 

zakłócenia 

powodowane przez 

działalność człowieka 

 

I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 

 

E01 - tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

J03.02 - zmniejszenie spójności 

siedlisk 

Prace ziemne zniszczyły 

część płatu siedliska.  

 

Obserwowano obecność 

gatunków inwazyjnych 

Reynoutria sp. 

 

Potencjalnie, z uwagi na 

lokalizację, możliwe jest 

przeznaczanie płatu 

siedliska pod zabudowę. 

Działanie takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może jego fragmentacją. 

13.  

6510 

{BDD5EB91-1645-48D9-8CDD-3F14BAF17F0B} 

{4963F56A-876B-4590-AA07-4F4F4AAE354B} 

{E925E755-7C4F-4900-A539-68CCC5740146} 

{E867A7DE-545B-4029-AC16-ADB18E5D09B6} 

{16EF9E0A-8DAE-47AF-BAE9-712CD62E5038} 

stan zachowania XX   
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{03AFC703-8680-40DC-BC3B-C03B3398ED79} 

{664F55DB-B82D-4C2B-A3BB-E61E77E9F621} 

{C21E9294-7B35-4BCC-B181-1C36A4A15FCE} 

{0F7348F3-F492-4407-8F53-E3EB72015BC0} 

{41ADEEDE-789E-4831-87E8-B78673CED274} 

{73D6505B-C006-4550-9E2B-36CDAEB40293} 

{E5DA8D6B-5316-4C59-837D-8971FDCCFCE5} 

{C0270627-AEE7-4B14-B343-976025866209} 

{2884260F-070F-4B80-A55D-38F30436C1C5} 

{D414F88D-E2D5-4210-ABD4-1AE471BA0CAA} 

{9FCB182E-1317-478C-8D33-55A7FE71FB09} 

{9613B260-98F5-4B9F-9A0A-39ABDF9048F3} 

{0E7C0765-85B8-4084-836E-13473E57D9ED} 

{2D25DC40-4BBE-4055-8A40-1B202D2CCACB} 

{F0F25FA9-2367-431E-9611-9C62774C26EB} 

{5457579F-F577-405F-A0E4-BDDD61A5519D} 

{73D64DAC-1ECB-4A57-8F9B-05FD461870AA} 

{256C49D8-5C02-43B8-B8ED-F75A4FFD8E7B} 

{D5AE74F5-3D1B-4361-B680-FB46EA8A61C1} 

{B45FF8EE-A425-41DA-A730-84396D37E066} 

{F1394DFC-7516-42F9-9865-75B13DC2B723} 

{6B24EA7A-7632-41A1-B725-A35FC09F7C9C} 

{F8C5D5E9-EA65-4857-8207-0AB8C8397553} 

{4807D71C-2DE7-4663-A839-A4213C33AE9E} 

{7950C471-B7D8-40AE-9A42-E67BFF37A6E1} 

{9A34AFFA-81F5-42C8-97D8-B517D9E13B69} 

{8780714C-81E1-436F-BE3D-B9C123352D3B} 

{61F81410-5AED-4F29-9E3D-BD9450BABAB5} 

{318BA33F-7B9A-47F0-8FAB-F3CAA9D983C1} 

{B80E3D92-3213-40BC-8E82-6133F45B8C24} 

{86FB5996-537A-440C-9793-A53D12A0F75F} 

{9B3267F3-7B52-4BB9-B157-A747033B6E68} 

{0353BB6F-52D2-43F5-B39A-76994BCC7D26} 

{87584F0F-C75E-4DBC-A55D-8221BE291B5E} 

{43614725-C0EC-4C53-A287-E04CBDA01E00} 

{61074F81-04ED-4245-851C-55AFA076CCD2} 

{C1AAA7A9-6E47-49DF-9DB9-BDA1BFB799A3} 

{C4E7C6FF-D647-45EC-BC6A-4AFE19470112} 

{220C274B-EF00-4FC3-AFF6-00BAE1680C74} 

{690D7564-4CDD-4379-BF84-ECC6ACC37140} 
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{ADC65627-3F03-4AD8-9DCB-50679BF72E57} 

{8695ED58-DD76-4783-BCB2-83360CED3810} 

{C948A667-A2ED-4E7D-A38F-6C5EFB8C9122} 

{A47C7953-CD3A-4AC4-9736-EA1C8D437715} 

{071E43C3-CD54-4193-B632-6B24FD933A2C} 

{2EA8A85F-6914-46F6-9BE0-C4F648BB0645} 

{EB96B880-41CE-4CD1-AA3B-F4C4B38FE3F2} 

{303A07A5-B5CC-4BC7-B19A-85029324577D} 

{F1B580D6-2F4F-4CBC-B0F2-020FE72B8DA4} 

{37E3964F-E555-4930-90A3-2F98D902ED97} 

{DFDF5CA2-BC28-4BAF-B06E-743208E343C8} 

{43D99945-9AA7-4F1E-84D9-857DB22EBB15} 

{2BA97413-3905-4F3B-89AC-056268B33C6B} 

{ADF1241B-1FB8-431F-9240-02C71D8ED895} 

{CE8E5169-7EA6-45C4-9391-AE05B867FA73} 

{CA5D5A3D-33CA-473A-A5EC-20A3F654C4DD} 

{CDF5CCB5-863F-421F-9960-82E1F49A1DE6} 

{AE0D177B-9D62-4C03-9927-C92C38EC2609} 

{7289113D-3192-44DC-900A-7CF3BF3799A8} 

14.  

6520 

{E4A4DB7F-E63C-48DB-9196-9D231E4FC19A} 

{6E949B92-3CB2-4570-9F18-B86D24219FAD} 

{FCC6CE6C-FAB2-4353-B6DC-39936DC16E86} 

{9CB9616E-A5A9-4CBD-B528-ECD6BD38542F} 

{135D46EA-30B1-4230-B91B-7A25C4802DEC} 

{FEEDA0E4-58A7-486B-BEC6-06251EB3484F} 

{4A894A7C-D4A5-4E0B-A160-41C246BF1D68} 

{827EC971-37D6-437F-9C05-E4F06318169A} 

{2804E280-4166-4119-BB7F-08912E552CC7} 

{99E45B18-5380-4C4F-BF9F-7B1303E20016} 

{5494E70A-D176-4156-BFC7-DABFF7826EA8} 

{17910524-D2C8-446F-92D7-00B55ACA646C} 

{EB39F421-15B8-4630-8AAF-B8DFB35F150C} 

{A36FD53B-807B-45D0-80D2-E921E5CB1D6B} 

{8AF3B01C-B529-46D4-9773-1E4D3A303938} 

{84E083AE-2157-4497-AD4E-54A6E52B6177} 

{A5DDAB63-23F7-4C6F-8FCC-2F9AE043DDF7} 

{243A87F2-B971-4E82-9E33-64BEA4941EB1} 

{256C7C3E-75B0-41F0-95C7-92987F57F24A} 

{A0B39B73-0DFD-4FE8-B4C0-C8CF072EC15F} 

{595F854D-CA33-4D74-8460-41A2A4925FFF} 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

A03.01  - intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A03.03  -  zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 – zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

I01 – obce gatunki inwazyjne 

E01 - tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

J03.02 - zmniejszenie spójności 

siedlisk 

Intensywne koszenie 

(kilkukrotnie w ciągu 

roku i zbyt niskie) 

skutkować mże 

spadkiem ilości 

gatunków 

charakterystycznych w 

obrębie siedliska. 

Brak regularnego 

koszenia prowadzi do 

sukcesji wtórnej 

(zarastanie krzewami i 

bylinami) oraz 

umożliwia wkraczanie 

roślin inwazyjnych 

(głównie nawłoci 

Solidago spp.). 
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{F177CB6D-F82D-46C2-A283-81B1D42D2B2F} 

{934ADDD6-9FDE-4DE4-9CFA-18FC8FEB476D} 

{563D40FF-B679-41D6-9A4F-3F9F3D8B196F} 

{B115A1AF-EDE3-48E5-8CD4-491D8CCB1219} 

{F9E6168B-49D3-4985-B8EE-274720EB2138} 

{E71CAD4D-FC80-44D2-AAFC-47EBD5538A3E} 

{04960123-F9E6-422D-868C-717E9AFA153F} 

{789FF0E0-B8A5-4403-A5A5-87C01CFB035F} 

Brak użytkowania może 

skutkować sukcesją 

wtórną. Ponadto, z 

uwagi na niski potencjał 

gospodarczy łąk, 

potencjalnie możliwe 

jest ich zalesienie oraz 

przeznaczanie pod 

zabudowę. Działanie 

takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może jego fragmentacją. 

15.  

6520 
{91FF3049-881A-4967-9CB2-60CD6273E0FE} 

 

stan zachowania U1 

A03.03  -  zaniechanie / 

brak koszenia 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01 - tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

J03.02 - zmniejszenie spójności 

siedlisk 

Znaczna część płatu 

siedliska nie jest 

wykaszana, co skutkuje 

zmianą składu 

gatunkowego w jego 

obrębie. 

Potencjalnie, z uwagi na 

lokalizację, możliwe jest 

przeznaczanie płatu 

siedliska pod zabudowę. 

Działanie takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może jego fragmentacją. 

16.  

6520 

{FADF15F3-CA8F-438E-B061-CF18D1E354F6} 

{AD48FC7B-1168-409D-BFE3-5E942CEF3C2F} 

{97E84CC2-E2B0-4E2C-B4BC-54E91C6AD920} 

{495AC990-B324-4C49-A33A-DC699617D76C} 

{353AD149-F553-4F74-A044-3EAAE934B71C} 

stan zachowania XX   
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{981995D3-2963-4F36-A407-31C658FE6E0B} 

{12FE311D-F9C9-4ADA-9476-2F4700EB4B49} 

{37D4A790-EFA2-48B3-9BE7-CA90A4D83742} 

{39F19744-512B-439F-AB47-0B09762B4460} 

{0C88188D-233E-44D5-9032-14EA39EDEB22} 

{717A9730-CCC9-4077-B33F-D8AFCE4E8276} 

{47962FD0-63D8-4728-9019-D769668D0604} 

{9CD78766-56D4-447A-B74D-B651671D49D4} 

{F83B4532-9291-4EC7-894D-093FBFBAE1AE} 

{2728602E-EF78-4CEC-8BE2-95BA6E898B62} 

{78505C4C-AF18-400D-9866-C880E95E21D7} 

{A3CBF48F-E4AA-4A1D-9CCB-9D03EC619255} 

{BC93B52C-7C91-4844-876D-BA85F8370F90} 

{10C8451C-AD5E-4221-A835-E8D5DEDD1EA7} 

{01B6F25A-0B29-4E0F-A92D-A8865E127D62} 

17.  

7230 

{74A14763-E1F1-41C0-9CA2-9F1BA73E1165} 

{ADFDB4AA-2B3D-4641-B205-EE55D8228986} 

{4D982147-7443-4ECC-A202-89703AA429B8} 

 

stan zachowania U1 

J02.01 – zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie 

A03.03 

Zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

brak  

18.  

7230 
9E837F46-938D-466F-869A-A48219284EC5} 

 

stan zachowania U2 

J02.01 – zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie 

J02.15 – inne 

spowodowane przez 

człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

brak 

W wyniku nawożenia 

gruntu oraz obecności 

rowów odwadniających 

dochodzi do zaburzenia 

stosunków wodnych. 

Zmiany te wpływają na 

skład gatunków w 

obrębie siedliska. 
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19.  

7230 

{A2D3882E-BBE4-4A3D-885E-C337CBFE5B0A} 

{8952B424-17E8-4BDD-BE4E-4605576D64A8} 

{F527EE82-1D17-473C-ACE1-09D3BE9A99D6} 

 

stan zachowania XX 

A03.03 - zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.03 – zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

Brak regularnego 

użytkowania skutkować 

będzie wkraczaniem 

bylin i krzewów, 

rzadziej drzew. 

20.  

8220 

{549F7F3A-253D-4C76-93EB-69DF10CEA35D} 

{8832BAC4-FC46-4885-B59B-053C465BE5A4} 

{92EBF713-0F56-4962-A6D1-D96A09368AAA} 

{ABDCCE0A-1B35-4A80-A590-1D7E74A421CC} 

{076D7FE7-2AA0-44DC-820F-94C59C4AE2A2} 

{5044A402-45B7-4B42-8546-D7FDCB52864C} 

{43C02DE7-67AE-4126-BF23-852C9818BBF5} 

{B31E355A-B0DA-4384-B0C3-F627EAEADDF1} 

{B70FE609-1040-4199-9473-5B4823FC0E79} 

{F205864B-1B14-4E4F-86D4-4351B135AA5C} 

{B969E7BE-A644-47C3-A1B0-A220BD4424A0} 

{EE33FE88-FD2E-4E99-8D32-6065BC07A8D4} 

{C725DDBF-B3CA-4709-B220-1456DA7864F7} 

{B60F0EEB-3808-4739-B16D-299456645179} 

{63DBBC53-B73C-44F6-B5B4-2B3408289986} 

{618B9D6A-864D-4E77-A097-ABD9E6379505} 

{A1C24FEA-C889-47FA-9246-BC7C0F322251} 

{F887358C-979E-49FE-918C-718BD2E14634} 

{8344FE8B-433D-463A-9444-3DB754A4DD09} 

{2DDE49B6-7ABD-4AE0-A7E4-4FC60E2CF000} 

{CF691556-1608-4CCB-A0B5-8D0B62ABEE93} 

{3BC42DF8-F54D-4999-8A13-F0177F418E66} 

{D16A7D9D-09BA-44E9-8860-FB8A6FBD50E2} 

{2034CE86-C799-4088-9F54-5883F24DBDFB} 

{63F395DF-A2FF-402E-A0AB-D5396621531F} 

{DBEDC2BC-5D66-44F1-816B-E1824E2F49DD} 

{90EE297C-849F-414C-A030-B0E2198AB1A3} 

{761E0FD7-7C79-4DFF-A119-A57781B02912} 

{97E05459-116C-40F3-8244-80D473D4154D} 

{7DA2EDF2-E328-4C66-A90D-8735F339B212} 

{A7EA7D2F-9739-4251-8140-ACB26D87FB10} 

{AB3C3F8A-6E89-469C-B7B3-723088A5F79C} 

stan zachowania XX   
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{255CFF51-49DF-4EA3-A32C-554184CFD8D6} 

{CBC25AF5-6BC3-40BE-9A22-D684FE381E1A} 

{1DE4F6BD-A129-4801-96FA-4C9DBAF09DBA} 

{E1614B5F-455F-4343-9EB3-B5F603BDE729} 

{781D7476-F7B0-40B6-804A-CF26EB110D97} 

{447EAFDD-5732-49B4-AB0C-2602506CA01F} 

{4E7D5DA5-5CB4-4D01-948A-BDF8361E8FE1} 

{12B702C8-F4E5-476D-868F-B834694163EA} 

{FBE1BF6B-6206-420C-8261-D5C019867458} 

{18828A41-D744-4B82-AA38-9B1F25167C7E} 

21.  

8230 {309B1D54-31A8-429E-942D-495E3B42EAE5} 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

brak  

22.  

8230 {9017ED71-12F5-49EB-9D57-A4B3ABFE0F60} 
stan zachowania U1 

K02.01 - sukcesja 
G05.01 - wydeptywanie 

W obrębie siedliska 

obserwowano podrosty 

drzew i krzewów. 

 

Siedlisko narażone jest 

na zniszczenie 

mechaniczne przez 

wydeptywanie, jednak 

obecnie oddziaływanie 

to nie jest istotne. 

23.  

8230 {72062E75-643B-473A-BBB1-4A817761E175} 
stan zachowania U2 

K02.01 - sukcesja 
G05.01 - wydeptywanie 

W obrębie siedliska 

obserwowano podrosty 

drzew i krzewów, m. in. 

w wyniku zaprzestania 

użytkowania drogi 

 

Siedlisko narażone jest 

na zniszczenie 

mechaniczne przez 

wydeptywanie, jednak 

obecnie oddziaływanie 
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to nie jest istotne. 

24.  

8230 
{236CB48B-ABED-4A75-8F7C-CCE0366B9975} 

{D4BF5AA6-4F8E-4156-84EE-9937CC87A7A9} 
stan zachowania XX 

K02.01 – sukcesja 

G05.01 – wydeptywanie 

Siedlisko narażone jest 

na zniszczenie 

mechaniczne przez 

wydeptywanie, jednak 

obecnie oddziaływanie 

to nie jest istotne. 

Ponadto płaty siedliska 

zagrożone są sukcesją. 

25.  

9110 {5D88E218-ACC3-4652-B9BE-71F41E3FBD1B} 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

  

26.  

9110 
{14F119E9-FD76-4C95-A571-AAE17CBD0380} 

{05595C03-D753-4A6F-B169-80D12EB0CCBB} 

stan zachowania U2 

 

J03.01 – zmniejszenie 

lub utrata określonych 

cech siedliska 

 I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 

brak 

W obrębie siedliska 

obserwowano zbyt małą 

ilość martwego drewna 

(poniżej 10 m
3
 na 1 ha). 

Zbyt mała ilość 

martwych i 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

rożnorodności 

bilogocznej siedliska i 

ujednolicenie jego 

struktury przestrzennej. 

W obrębie siedliska 

obserwowano gatunek 

obcy Impatiens 

parviflora, jednak jego 

występowanie nie ma 

obecnie charakteru 

inwazyjnego. 
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27.  

9110 

{657589BB-A545-4298-A2A4-398DF20EA7DE} 

{817F54D7-D1AB-42EC-9FDE-32A7C5AFC5EB} 

{418A9BF6-8637-474A-8A3F-8C23D146641D} 

{0772AEDA-6E79-4304-90FD-978DFF50387D} 

{6023581C-B22D-43E4-8FCD-1F3682DAE8B5} 

{D9DC6299-F191-47CB-A7D5-FAC6B34C0E82} 

{D41FB15E-EC58-43FA-B3CA-972AD692E23E} 

{CFB7DEB6-0564-4645-BBEE-555DF0F56DDE} 

{C8B573D7-9FD4-45F3-A969-64D1A6FA6593} 

{BD158657-9279-4BF4-ADFF-F9F822D73C76} 

{FFE94C50-0557-4EFC-B1C9-93FB2E009CBB} 

{8AB0B3FF-8910-40C6-BA1B-752A4BA37965} 

{A84BCFBF-E86E-4D6E-8C98-E15E94F2E50B} 

{FBA8A699-AD9A-4DFC-8E96-4B3E2332B405} 

{5DCE18D1-0784-4E72-8D20-F7EE334CA32A} 

{B323B4D2-E45C-4AD8-834F-7A2B86A14334} 

{8FA20B99-5BF9-4974-8558-225E06866F35} 

{EA667387-620E-4EEF-9B64-8CA419F86241} 

{954382A6-D98B-47C5-83FA-151793B60691} 

{13A23009-13FB-4D9E-849B-B13F1909016F} 

{7680FCDC-C8A8-4CFD-A63F-46085600877D} 

{86358806-E95E-48B5-9225-DA333BA7671D} 

{474C9287-DF5A-41CD-8CA9-9FF23476A980} 

{4DFFF1CC-BB5C-4772-93F2-97C047B0AD6E} 

{BC1A7B61-A402-404F-9AA6-6E8EA4A87288} 

{E5465D0C-6D41-4B00-B424-0543530F3328} 

{337B417E-37B5-44DA-A2CF-7BB8D6436AC8} 

{F08255A0-D4E5-4376-B5B7-96830495F827} 

{9F013704-D3B2-4559-A7FD-58D1C12CD1BF} 

{CBE6E7A2-E948-47D1-BFBF-DBDC1E3DC976} 

{342A08DB-6185-4C4A-82E2-AFAD6E095ABA} 

{4F359A89-628C-4030-BC09-72EAD6F094D4} 

{823A1779-BC8F-4776-88AC-0298A2134FD4} 

{C78F0D35-68BE-48BB-82BB-77C236D48970} 

stan zachowania XX 
 

 
 

28.  

9130 {26FEA576-6E91-4D8D-ABED-ED30967C3B04} 

stan zachowania U1 

J03.01 – zmniejszenie 

lub utrata określonych 

cech siedliska  

I01 – obce gatunki 

brak 

Siedlisko podlega 

umiarkowanym 

zabiegom 

gospodarczym, które 

skutkują uproszczeniem 
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inwazyjne jego struktury pionowej 

i przestrzennej 

(drzewostan jednolity 

wiekowo), a niekiedy 

także nadmiernym 

prześwietleniem. 

Obecne są także gatunki 

inwazyjne (Impatiens 

parviflora).  

 

29.  

9130 

{D8A5BE6E-08A7-4DF9-A302-2EB0E45FB319} 

{C29AA821-A9F1-45F6-8393-40043F22E4F8} 

{EF774379-B57F-433D-8AB0-FCED7F4880F6} 

{6C140061-FC29-4753-A90D-5C9A278B26A4} 

{AC7E9770-F654-4E96-8DA0-B99A95E66F63} 

{7908070D-F68D-4ABC-BD67-9648C268DDF0} 

{653AF9DD-F955-48DF-B32C-AD42C0A02118} 

{23924288-DF84-422B-8EEB-1FDE3191EC2E} 

{A245E47A-7795-4C82-AB87-89A9E9F76D9A} 

{81B544DE-FE07-44FC-ACFE-9F2D4706C7ED} 

{E7A3BF77-88B5-49BE-A62A-6D9C7DF5F2E2} 

{D948AFC0-A437-46E4-BCFD-BFB911AB61EE} 

{080F2B2D-1253-4479-AC66-67E4CA50B548} 

{7BF333EA-F583-4092-B4EF-80F9AB740F9F} 

{DE2C6E79-431A-40D9-A378-1BB01932C84B} 

{8537FEE1-19A3-4921-8447-0341EFBF83E0} 

{657B0D68-0E5A-4364-8842-DF83337FE099} 

{52C489CA-79E3-41EB-ADA2-F5BEF49DE6DD} 

stan zachowania XX nie określano  

30.  

*9180 

{D589306A-EC74-4348-B827-B365844D479F} 

{C8A4A9FF-6656-4859-98B9-176C8DEF9559} 

{81835DF3-9C0E-4172-A64E-233E27E8E2EF} 

{5276736A-F6AE-4B37-A66E-5346E23ED6FE} 

{6471C387-4413-4E98-8260-0B63C67E7DF6} 

{6D613EFB-C313-44FF-AF73-5F7FEABA3F99} 

{99EB2A56-1034-4502-86ED-C55DFD20921B} 

{7C53D811-478D-4A53-967C-2176B694B118} 

{B9505D15-8559-438C-A740-311FA374F85F} 

stan zachowania XX nie określano  
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{EEA05B69-5719-46B7-95A4-026497D47FB0} 

{C55B6ACA-1486-4789-B2C0-1A789325621D} 

{41DD5321-C650-45F4-904E-4A9BF9534EF3} 

{5828D726-59B4-4D20-89C7-F70B789339C9} 

{2BA30BB8-43B5-4C6A-A864-8CD5D29A78CB} 

{C7E88A9D-3DAA-4F40-A478-1F6F397E4D3E} 

{850FB130-1CA4-4D81-80A5-CCA2749CCB78} 

 

31.  9190 {09E5BE86-D43D-42E5-9BFD-3591CF5285FE} stan zachowania XX nie określano  

32.  

*91E0 

{4977DE57-EC39-4998-91FC-E233A29031B7} 

{48A9340C-DE6E-42E5-952A-CB023A01CB69} 

{611F6125-CE95-4472-B016-170849327B86} 

{62798D22-CC64-432F-A7AA-BDADF4B208AB} 

{7D9A02EB-AE0D-4D26-9212-F1AE3AE9C0C1} 

{4369C84E-D532-4F75-B932-CAE550B506EF} 

{D5CF9A83-8BCE-4437-AF58-3CE226BE22FA} 

{D656E374-007A-4B25-8B6B-42B9FC851AC3} 

{3CD62EA4-AA0F-451F-A207-29C3F1B2811B} 

{9714C166-F92B-489E-B7E2-7F52216BD4B4} 

{731DCEB4-A852-4128-ABE4-B4A3376DCBCD} 

{A7B19F83-728C-4640-82DB-996345E38C03} 

{56A7F9B8-6DEC-45B7-A5C6-8F5CCE57A692} 

{8AD891EF-EC3E-4374-8F87-C808681C8492} 

{E98BF6AF-A75A-4BC2-B2B7-3E6DEA9683EE} 

{30776DD0-8C86-4DFF-9B89-D07D2FE84BDD} 

{6E60C0D8-F373-4008-B133-3853E735FDE5} 

{472FD4BF-B2A4-45F5-BAF4-892E3BF9949D} 

stan zachowania XX nie określano  

33.  

1303 

Podkowiec 

mały 

Rhinoloph

us 

hipposider

os 

{19177761-7B04-4FEA-80BD-43773B8F8460} 

 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

G05.04 - wandalizm 

 

Celowe bądź 

nieumyślne niszczenie 

sztolni stanowiących 

zimowiska gatunku 

może powodować 

zmiany w mikroklimacie 

obiektu na niekorzystne 

dla gatunku. Ponadto 

brak odpowiedniego 

zabezpieczenia obiektu 

przed penetracją przez 
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ludzi będzie narażał 

osobniki gatunku na 

niepokojenie w trakcie 

hibernacji. 

34.  

1308 
{ B0F1C728-2C03-40A7-A010-346E854E1A3B } 

{496A8954-EB12-4C4C-96FC-852A9F91F8DC} 

stan zachowania U2 

E03 – odpady, ścieki 

G05.04 - wandalizm 

 

Penetracja obiektów 

przez ludzi jest 

powodem niepokojenia 

nietoperzy w trakcie 

hibernacji. Skutkuje 

także powstawaniem 

nielegalnych składowisk 

odpadów oraz 

niszczeniem tych 

obiektów. 

35.  

1308 

{62D50C20-D0A1-4750-9736-7F15091436FC} 

{A9ABD701-F834-4E5F-81B6-4002062E85BC} 

{45C94F94-CCDE-4BD0-B995-0A44B835BF5F} 

 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

G05.04 – wandalizm 

 

Zimowiska zagrożone są 

penetracją przez ludzi  w 

trakcie hibernacji.  

36.  1318 

Nocek 

łydkowłos

y Myotis 

dasycneme 

Nie analizowano zagrożeń dla gatunku ponieważ nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze i nie ma perspektyw na 

jego występowanie w przyszłości - planowana aktualizacja SDF i usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony. 

37.  1323 

Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

 

{52F56FB2-B587-48CD-B895-C94A09D8163C} 

163/8 Miedzianka 

 

{9648E4AD-79B7-4F9E-A695-EDA222B83658} 

 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

G05.04 - wandalizm 

 

Zimowiska zagrożone są 

penetracją przez ludzi  w 

trakcie hibernacji.  

38.  1323 

Nocek 

Bechsteina 

{AF9E01D7-DE27-4DB2-AF40-CA71179672F2} 

stan zachowania U1 

E03 - odpady 

G05.04 - wandalizm 

 

Penetracja obiektów 

przez ludzi jest 

powodem niepokojenia 
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Myotis 

bechsteinii 

 

nietoperzy w trakcie 

hibernacji. Skutkuje 

także powstawaniem 

nielegalnych składowisk 

odpadów oraz 

niszczeniem tych 

obiektów. 

39.  

1324 

Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 

{BF4745E6-32FE-4D30-9D06-7C015FBBA7FE} 

163/8 Miedzianka 

 

 

{051F16E8-AC67-4692-B83E-A944374E76E1} 

431/73 

 

{AD67ECCF-1E60-4BDE-922D-69A34FFA029C} 

 

stan zachowania FV, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

G05.04 - wandalizm 

 

Zimowiska zagrożone są 

penetracją przez ludzi  w 

trakcie hibernacji.  

40.  

1324 

Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 

{85AFCF2A-58CA-4C20-A26F-6E1DE3560CD7} 

dz. 631 

 

stan zachowania U1 

E03 - odpady 

G05.04 - wandalizm 

 

Penetracja obiektów 

przez ludzi jest 

powodem niepokojenia 

nietoperzy w trakcie 

hibernacji. Skutkuje 

także powstawaniem 

nielegalnych składowisk 

odpadów oraz 

niszczeniem tych 

obiektów. 

41.  

1355 

Wydra 

Lutra lutra 

{339F8978-473C-480B-A4B2-E22D8FD372E2} 

{5CD98CCE-7236-4808-B18F-F90558E20764} 

{492E3FF7-758E-4D12-BBB4-DDDFC277C1D7} 

{8CC497A0-C42A-46A4-80B2-3E113A6F4D5D} 

{4FA83708-73A0-4C61-9957-42DC20890BA8} 

{0BA05C68-C81B-4B90-96F0-8D1D9DBC92FA} 

{35683BDC-03EA-46EA-B585-84289233F74C} 

{BBDFD1A0-60CC-451C-90A7-097B7B1E344F} 

{E09D38EE-81B8-4F14-9F57-117080D45497} 

{F6CA7575-5C8E-424C-9225-2CFA04435B2B} 

{303C9DAE-14B4-42D2-A4B5-C7397E0BD46E} 

stan zachowania XX, w 

związku z tym nie 

określano istniejących 

zagrożeń 

nie określano  
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{E2EDA83F-854B-4920-B96D-D9D03555C199} 

{DB43FFE5-7A2C-42DB-8ED3-E947C466CC10} 

{979DECA8-E5F4-420C-BB27-84EB1A339504} 

{F717EDE3-010E-4FFD-9AF1-E61ACFD524E1} 

{B52DA92E-2248-463C-BE3B-25517721A8CC} 

{B2409E7B-0BD1-4483-B305-A0E11A5B4DC6} 

{AB854507-100D-4AC5-8604-77C0117B60C5} 

{8C6F3DC2-C3B2-455A-B745-12C4CF1F5C27} 

{88112696-1661-4151-AEFC-56EE36F90FA6} 

{7D503623-1764-4BC0-932D-505BBF5E41F4} 

{7314D594-03CF-42AA-9DCE-357E3269FABA} 

{387DF788-EC1F-4A79-86C1-DB83225787D6} 

{32ACFCBA-3896-4941-8A55-B06F4BE31004} 

 

 

42.  *1084 

Pachnica 

dębowa 

Osmoderm

a eremita 

(Osmoder

ma 

barnabita) 

Nie analizowano zagrożeń dla gatunku ponieważ nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze i nie ma perspektyw na 

jego występowanie w przyszłości - planowana aktualizacja SDF i usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony. 

43.  1096 

Minóg 

strumienio

wy 

Lampetra 

planeri 

Nie analizowano zagrożeń dla gatunku z powodu planowanej aktualizacji Standardowego Formularza Danych  w zakresie nadania 

gatunkowi oceny D - nieznacząca. 

44.  

1163 {80DE2E53-D707-418E-978E-B7B66D0F37B4} 

stan zachowania U1 

J03.02.01 - zmniejsze-

nie migracji/bariery w 

migracji 

H01 – zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych 

KO3 – międzygatun-

J02.05 - modyfikowanie 

funkcjonowania wód ogólnie 

 

Istniejące obiekty 

piętrzące, które nie 

posiadają przepławek, 

uniemożliwiają migrację 

gatunku. 

Wprowadzanie 
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kowe interakcje wśród 

zwierząt 

 

zanieczyszczeń do 

Bobru wpływa na jakość 

wody. 

Zarybianie gatunkami 

stanowiącymi naturalną 

konkurencję dla 

głowacza obniża ich 

sukces rozrodczy. 

 

Zmiany w korycie rzeki, 

np. w wyniku realizacji 

inwestycji 

przeciwpowodziowych 

lub małych elektrowni 

wodnych, mogą 

skutkować zmianą 

właściwości 

fizykochemicznych 

wody, np. powodować 

wzrost ilości zawiesiny 

lub temperatury, co 

będzie niekorzystne dla 

gatunku. 

45.  

6177 

{642CBE78-DC5F-4C21-87B6-F852653CCE3E} 

{CF08D227-1CAB-4313-8959-FC66361C6471} 

{B7B20BF3-1D22-4FBE-8812-340A2767B9D9} 

{F5F1045A-D07C-4B2D-9920-FFF7E7A12DCF} 

{B88BF95D-2715-4BB6-AFAE-E71032DC0EC2} 

{B63FBBC0-828E-4EAB-A7D5-DCD308EBE61B} 

{FADEAB91-C082-4470-92C4-2B1AA6A2D521} 

{61A3CB36-213B-4815-B87A-AD7316186546} 

{DE649935-010C-463C-8543-1F8AF092FD58} 

{1DAA7913-AF6C-4DAE-9770-465600C5FBB1} 

{F7BC8563-70E6-4F5A-BB45-278F43D35C3F} 

stan zachowania FV, ale 

gatunek wymaga 

ochrony czynnej, w 

związku z tym 

określono istniejące 

zagrożenia 

 

A03.01  - Intensywne 

koszenie lub 

E01 tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

J03.02 

zmniejszenie spójności siedlisk 

B01 – zalesianie terenów 

otwartych 

F03.02.01 - kolekcjonowanie 

Intensywne koszenie 

(kilkukrotnie w ciągu 

roku i zbyt niskie) 

skutkuje brakiem 

dostępności do rośliny 

żywicielskiej. 

Brak regularnego 

koszenia prowadzi do 

sukcesji wtórnej 
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{0AC7AE12-5107-49B5-AC51-2C0917C689B3} 

{125E4855-C782-4905-8A9E-806F33F112FB} 

 

intensyfikacja 

A03.03  -  Zaniechanie / 

brak koszenia 

A04.03 zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 

(zarastanie krzewami i 

bylinami) oraz 

umożliwia wkraczanie 

roślin inwazyjnych 

(głównie nawłoci 

Solidago spp.) – 

następuje 

przekształcenie siedliska 

gatunku. 

Brak użytkowania może 

skutkować sukcesją 

wtórną. Ponadto, z 

uwagi na niski potencjał 

gospodarczy łąk 

stanowiących siedlisko 

gatunku, potencjalnie 

możliwe jest ich 

zalesienie oraz 

przeznaczanie pod 

zabudowę. Działanie 

takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może fragmentacją 

siedliska i 

ograniczeniem jego 

funkcji jako siedliska 

gatunku. 

Potencjalnie osobniki 

gatunku mogą być 

pozyskiwane w celach 
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kolekcjonerskich. 

46.  

1060 {2085BF44-37F6-4B27-ACA4-EA2740940D78} 

stan zachowania FV, ale 

gatunek wymaga 

ochrony czynnej, w 

związku z tym 

określono istniejące 

zagrożenia 

 

A03.01  - Intensywne 

koszenie lub 

intensyfikacja 

A03.03  -  Zaniechanie / 

brak koszenia 

A04.03 zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 

E01 tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

J03.02 

zmniejszenie spójności siedlisk 

B01 – zalesianie terenów 

otwartych 

F03.02.01 - kolekcjonowanie 

Intensywne koszenie 

(kilkukrotnie w ciągu 

roku i zbyt niskie) 

skutkuje brakiem 

dostępności do rośliny 

żywicielskiej. 

Brak regularnego 

koszenia prowadzi do 

sukcesji wtórnej 

(zarastanie krzewami i 

bylinami) oraz 

umożliwia wkraczanie 

roślin inwazyjnych 

(głównie nawłoci 

Solidago spp.) – 

następuje 

przekształcenie siedliska 

gatunku. 

Brak użytkowania może 

skutkować sukcesją 

wtórną. Ponadto, z 

uwagi na niski potencjał 

gospodarczy łąk 

stanowiących siedlisko 

gatunku, potencjalnie 

możliwe jest ich 

zalesienie oraz 

przeznaczanie pod 

zabudowę. Działanie 

takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 
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obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może fragmentacją 

siedliska i 

ograniczeniem jego 

funkcji jako siedliska 

gatunku. 

Potencjalnie osobniki 

gatunku mogą być 

pozyskiwane w celach 

kolekcjonerskich. 

47.  

1060 

5083B6E9-57A7-43A3-A1C2-233DC7A34788} 

{935A6EAF-9FE1-4BB9-BB9D-32085C155FBD} 

{D02CBE58-03EF-4615-B08F-21460BDF4ED4} 

{CE8FCF40-928E-437E-91D6-B444D3845935} 

{F10B1718-6D49-419F-9A7E-28CF490C9FE9} 

 

stan zachowania XX 

A03.01  - Intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A03.03  -  Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

I01 – obce gatunki inwazyjne 

E01 tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

J03.02 

zmniejszenie spójności siedlisk 

B01 – zalesianie terenów 

otwartych 

F03.02.01 - kolekcjonowanie 

 

Intensywne koszenie 

(kilkukrotnie w ciągu 

roku i zbyt niskie) 

skutkuje brakiem 

dostępności do rośliny 

żywicielskiej. 

Brak regularnego 

koszenia prowadzi do 

sukcesji wtórnej 

(zarastanie krzewami i 

bylinami) oraz 

umożliwia wkraczanie 

roślin inwazyjnych 

(głównie nawłoci 

Solidago spp.) – 

następuje 

przekształcenie siedliska 

gatunku. 

Brak użytkowania może 

skutkować sukcesją 

wtórną. Ponadto, z 
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uwagi na niski potencjał 

gospodarczy łąk 

stanowiących siedlisko 

gatunku, potencjalnie 

możliwe jest ich 

zalesienie oraz 

przeznaczanie pod 

zabudowę. Działanie 

takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może fragmentacją 

siedliska i 

ograniczeniem jego 

funkcji jako siedliska 

gatunku. 

Potencjalnie osobniki 

gatunku mogą być 

pozyskiwane w celach 

kolekcjonerskich. 

48.  

6179 

{A23C8A20-578E-4E34-8D12-A79AD64B5696} 

{7F5BBA99-C9E7-4480-A1F2-8BA83A7C892B} 

{E06A7946-8DB5-4A83-80DC-53B5E9D183CB} 

{81B12513-EE00-4AEB-B13E-0075555376B3} 

{A28E13EA-CD15-48E2-8E63-3D6D14C8D81B} 

{7D5F86B2-86DD-4783-8E6B-C79B3218100F} 

{90AA63E6-4C49-4E9A-AAD5-C70A5A152522} 

 

stan zachowania FV, ale 

gatunek wymaga 

ochrony czynnej, w 

związku z tym 

określono istniejące 

zagrożenia 

 

A03.01  - Intensywne 

koszenie lub 

intensyfikacja 

A03.03  -  Zaniechanie / 

E01 tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

J03.02 

zmniejszenie spójności siedlisk 

B01 – zalesianie terenów 

otwartych 

F03.02.01 - kolekcjonowanie 

Intensywne koszenie 

(kilkukrotnie w ciągu 

roku i zbyt niskie) 

skutkuje brakiem 

dostępności do rośliny 

żywicielskiej. 

Brak regularnego 

koszenia prowadzi do 

sukcesji wtórnej 

(zarastanie krzewami i 

bylinami) oraz 
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brak koszenia 

A04.03 zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 

umożliwia wkraczanie 

roślin inwazyjnych 

(głównie nawłoci 

Solidago spp.) – 

następuje 

przekształcenie siedliska 

gatunku. 

Brak użytkowania może 

skutkować sukcesją 

wtórną. Ponadto, z 

uwagi na niski potencjał 

gospodarczy łąk 

stanowiących siedlisko 

gatunku, potencjalnie 

możliwe jest ich 

zalesienie oraz 

przeznaczanie pod 

zabudowę. Działanie 

takie, nawet w 

przypadku, gdy nie 

obejmie całego płatu 

siedliska, skutkować 

może fragmentacją 

siedliska i 

ograniczeniem jego 

funkcji jako siedliska 

gatunku. 

Potencjalnie osobniki 

gatunku mogą być 

pozyskiwane w celach 

kolekcjonerskich. 
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UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt 13. 

 

 

5. Cele działań ochronnych 
 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1.  

3260 

Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

FV 
Zachowanie przedmiotu ochrony we 

właściwym stanie ochrony. 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

2.  

6110 

Skały wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską (Alysso – 

Sedion) 

Nie określono celów działań ochronnych dla siedliska, ponieważ nie występuje ono w obszarze 

(płaty 8230 były wcześniej błędnie klasyfikowane jako 6110) - planowana aktualizacja SDF i 

usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony. 

3.  

6130 

Murawy galmanowe Violetalia 

calaminariae 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony we 

właściwym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

U2 
poprawa stanu zachowania do stanu 

co najmniej U1 

5 lat od momentu 

zatwierdzenia PZO 

XX 
uzupełnienie stanu wiedzy dla części 

płatów siedliska 

3 lata od momentu 

zatwierdzenia PZO 

4.  

6230 

Bogate florystycznie górskie i 

niżowe murawy bliźniczkowe 

(Nardion - płaty bogate 

florystycznie) 

XX 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych. 

 

3 lata od momentu 

zatwierdzenia PZO 

 

5.  6410 Nie analizowano celów działań ochronnych  dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji Stan-
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Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

dardowego Formularza Danych  w zakresie nadania siedlisku oceny D - nieznacząca. 

6.  

6430 

Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

U1 
zachowanie płatu siedliska co 

najmniej w stanie U1. 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

7.  

6510 

Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

FV 

 

zachowanie przedmiotu ochrony we 

właściwym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

U1 

U2 

XX 

8.  

6520 

Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony we 

właściwym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 
U1 

XX 

9.  

7230 

Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

U1 
zachowanie płatów siedliska w 

niepogorszonym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

U2 
poprawa stanu zachowania co 

najmniej do poziomu U1 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

XX 
uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

 

10.  

8220 

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami 

z Androsacion vandelii 

XX 
uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska 

3 lata od momentu 

zatwierdzenia PZO 

11.  
8230 

Pionierskie murawy na skałach 

krzemianowych (Arabidopsidion 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

U1 zachowanie przedmiotu ochrony w przez cały okres 
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thalianae) niepogorszonym stanie ochrony obowiązywania PZO 

U2 zachowanie płatów siedliska 
przez cały okres 

obowiązywania PZO 

XX 

zachowanie płatów siedliska 

 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska 

 

3 lata od momentu 

zatwierdzenia PZO 

12.  
9110 

Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum) 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

U2 
poprawa stanu zachowanie siedliska 

co najmniej do stanu U1 
10 lat 

XX 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych  

3 lata od momentu 

zatwierdzenia PZO 

13.  

9130 

Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

U1 zachowanie płatów siedliska 

 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

XX 
uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych  

 

14.  

*9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i zboczach 

(Tilio platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 

XX 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych  

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

15.  

9190 

Pomorski kwaśny las brzozowo 

– dębowy = Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 

XX 

 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych  

przez cały okres 

obowiązywania PZO 
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16.  

*91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- incanae, 

olsy źródliskowe) 

XX 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych  

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

17.  
1303 

Podkowiec mały  

Rhinolophus hipposideros 

FV 

zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony oraz 

utrzymanie zimowiska gatunku 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

18.  
1308 

Mopek  

Barbastella barbastellus 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony we 

właściwym stanie ochrony 

utrzymanie zimowiska gatunku 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

 U2 

19.  
1318 

Nocek łydkowłosy  

Myotis dasycneme 

nie określono celów ochrony, ponieważ nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze 

20.  
1323 

Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 

FV zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony 

utrzymanie zimowiska gatunku 

przez cały okres 

obowiązywania PZO U1 

21.  
1324 

Nocek duży  

Myotis myotis 

FV zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony 

utrzymanie zimowiska gatunku 

przez cały okres 

obowiązywania PZO U1 

22.  
1355 

Wydra  

Lutra lutra 

XX 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

płatów siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

23.  
1096 

Minóg strumieniowy  

Lampetra planeri 

nie określono celów ochrony dla gatunku z powodu planowanej aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych  w zakresie nadania gatunkowi oceny D - nieznacząca. 

24.  
1163 

Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 

U1 

utrzymanie stanu zachowania na 

obecnym poziomie lub poprawa 

stanu zachowania  

przez cały okres 

obowiązywania PZO 
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25.  

6177 

Modraszek telejus  

Maculinea teleius (=Phengaris 

teleius) 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony. 

przez cały okres 

obowiązywania PZO. 

26.  
1060  

Czerwończyk nieparek  

Lycaena dispar 

FV 
zachowanie stanowisk gatunku 

przez cały okres 

obowiązywania PZO XX 

27.  

6179 

Modraszek nausitous  

Maculinea nausithous 

(=Phengaris nausithous) 

FV 
zachowanie przedmiotu ochrony w 

niepogorszonym stanie ochrony 

przez cały okres 

obowiązywania PZO 

28.  

*1084  

Pachnica dębowa  

Osmoderma eremita 

(Osmoderma barnabita) 

Nie określono celów działań ochronnych dla gatunku, ponieważ nie potwierdzono jego 

występowania w obszarze - planowana aktualizacja SDF i usunięcie gatunku z listy przedmiotów 

ochrony. 

29.  

1166 

Traszka grzebieniasta  

Triturus cristatus (Triturus 

cristatus cristatus) 

Nie określono celów ochrony, ponieważ gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze 

(ocena populacji: D – populacja nieistotna) 

 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić przyjęte cele. 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 
Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu 

ogólnopolskim gatunku / typu siedliska, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony. 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkow

e koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

   Kod i nazwa 

przedmiotu ochrony 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), 

linii, punktu (ów) 

zawarty w wektorowej 

warstwie 

informacyjnej GIS 

umożliwiające 

identyfikację w 

przestrzeni 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

    Podać 

nazwę 

działani

a 

Zamieścić szczegółowy opis 

działania (m.in. techniczne 

uwarunkowania realizacji, 

terminy i częstotliwość 

wykonywania w skali roku, z 

uwzględnieniem aspektów 

fenologicznych zw. z ekologią 

przedmiotów ochrony). Działania 

należy opracować kierując się 

potrzebą osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony przedmiotów 

ochrony – dążąc do uzyskania 

wskaźników przyjętych w 

ogólnopolskim monitoringu 

gatunku lub siedliska. Jednak 

należy przy tym wziąć pod uwagę 

lokalną specyfikę populacji, w 

odniesieniu do której, uzyskanie 

wskaźników ogólnopolskich nie 

zawsze będzie właściwe. Przy 

planowaniu działań ochronnych 

na terenie gospodarstwa rolnego 

należy podzielić je na: 

Wskazać miejsce 

realizacji 

działania z 

dokładnością do 

działki 

ewidencyjnej lub 

wydzielenia 

leśnego – 

przekazać także w 

wektorowej 

warstwie 

informacyjnej 

GIS,  

Podać rok 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania 

oraz 

określić, co 

ile lat 

powinno być 

wykonywane 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieścić 

kalkulację 

kosztów z 

uwzględnien

iem danych 

wyjściowych 
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obligatoryjne i fakultatywne 

(zgodnie z §3 pkt 6 lit. a 

rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 

2010r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 

Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

     Przy planowaniu działań 

ochronnych na terenie 

gospodarstwa rolnego należy 

podzielić je na: obligatoryjne i 

fakultatywne (zgodnie z §3 pkt 

6 lit. a rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 

lutego 2010r. w sprawie 

sporządzania projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, 

poz. 186 z późn. zm.). 

 

 

  

  Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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LP. Przedmiot ochrony Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 6130 

U2 

{FE14C503-AE7C-4ABA-AF81-

F204C7C9E609} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 ekstensywne 

użytkowanie 
Działania 

obligatoryjne: 

Zachowanie 

siedliska w 

obszarze. 

 

Ekstensywna 

gospodarka 

pastwiskowa 

lub kośno-

pastwiskowa. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Usunięcie 

podrostu 

drzew i 

krzewów. 

dz. 123/4 

Miedzianka 

cały okres 

obowiązywan

ia PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 

 

DZPK 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 
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wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 6130 

XX 

{C2BCD2BF-792B-48CB-8D55-

F44261E92692} 

{E2BBD1B2-81EA-4205-9D64-

3F29A3AFF3CA} 

{13DFED71-A9F9-4871-B4A7-

21B547606F6C} 

{58510930-A1D2-4BA2-8E63-

89CB90D31A53} 

{314C2B7C-D6A8-4025-B7DA-

9EDCA6932E60} 

{BFAE9E97-3FE5-49BA-A31A-

4BC0E26F16A5} 

{4D8B2126-E62E-4796-9667-

1B98A74C991C} 

{8AB524E5-1A85-4426-9E83-

A25AD37E632F} 

{F7DA10D1-4521-442E-85EB-

C7B3CB85A853} 

{4E771B6C-23E8-45A1-9558-

952AD1B4260B} 

{17676E0A-EF73-484C-BDE7-

46EAD65F11C4} 

{1C676050-1B7B-4704-8863-

4580A01F9116} 

{F09794E2-C18A-4E19-8FA3-

1137707C34EE} 

{352F4D54-C429-4282-B550-

0A1386B6E952} 

{46797429-556D-47CF-AE4F-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 ekstensywne 

użytkowanie 
Działania 

obligatoryjne: 

Zachowanie 

siedliska w 

obszarze. 

 

Ekstensywna 

gospodarka 

pastwiskowa 

lub kośno-

pastwiskowa. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Usunięcie 

podrostu 

drzew i 

krzewów. 

obręby: 

Miedzianka 

i 

Ciechanowi

ce 

cały okres 

obowiązywan

ia PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 

DZPK 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 
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DD6ED97A5588 wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 cała 

powierzchni

a siedliska w 

obszarze 

obręby:  

Miedzianka 

i 

Ciechanowi

ce 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

występowaniu i 

stanie zachowania 

przedmiotu ochrony. 

Określenie stanu 

ochrony zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

zagrozeń istniejacych 

i potencjalnych oraz 

działań ochronnych.  

 obręby: 

Miedzianka 

i 

Ciechanowi

ce 

w trakcie 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 6230 

XX 

589CC3C6-3E51-491E-B0FF-

F40294910D55} 

{DEBDA9F0-2E74-45DF-8C1E-

969FC2D69B90} 

{930C34D5-8F58-45ED-92EF-

169ACBF3EFF0} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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{C4A81FBD-FB13-4FA5-A76A-

F08255C9D8CF} 

{656F118E-B202-4A81-804C-

1CF7166FBBB9} 

{AB1B3128-C3DD-488F-8249-

A3662FCCA4CE} 

{784B36B2-ED00-4C4B-AE4E-

525452CE38ED} 

{FE2E1DB3-C801-4DD7-8488-

FFFC4C4590FC} 

{3E8E70CA-90B0-4537-99AF-

9A735B6E8C07} 

{E92FD52C-000F-429E-B5A0-

6C2A8068D203} 

{2FD33354-EE52-48B4-803C-

7FEAB336BA20} 

{FA83EAC6-325D-4874-B695-

4135D998E7CF} 

{BA3C493D-233D-47A5-9CBF-

4E53B0D97EC2} 

{E8CEFEFA-FC7F-404F-905F-

1CFF72FDDD19} 

{48834485-FBC3-4E60-AFB1-

1DE879FC18C5} 

{84A4899B-B65A-4F86-8A34-

971B6011ECF8} 

{4464D12D-2998-4922-A80D-

368EBC0BF3CC} 

{DCC737B5-6443-4034-A364-

DCF4D4930E12} 

{68A9198C-FBD6-4CD1-9C24-

3A1D15099C63} 

{AFB235C7-141A-408A-BAAB-

C89E59111195} 

{D29B1859-00E3-45F1-92AE-

07FD6C32555D} 

{2CBAFCE3-7D39-4E01-BCA2-

E5E27D0A1E58} 

{A96BACD4-4146-48EC-9A0C-

17806B05FBE1} 

 Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

występowaniu i 

stanie zachowania 

przedmiotu ochrony. 

Określenie stanu 

ochrony zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

zagrozeń istniejacych 

i potencjalnych oraz 

działań ochronnych. 

 obręby: 

Pisarzowice, 

Leszczyniec, 

Ogorzelec, 

Rędziny 

w trakcie 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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{3BAA0F26-CC23-4FE3-8B85-

9B2E17134654} 

{AEFA2133-3964-4550-8052-

39710877341A} 

{4BD0513C-1C64-46B5-97FA-

A0DAEA851215} 

{C0931F97-44E6-45E9-A2BE-

87D0E88404CA} 

{7F344350-28F9-4238-B917-

7E8AC5689ACB} 

{A76FDC6F-C72F-41F4-8837-

9FA8538B2A59} 

{CD45A638-E248-4E22-9F92-

FB0F160A8DE5} 

{F272FB04-D67E-458E-8F7B-

705BFAB8C722} 

{2D6934DA-1173-46F1-9599-

BBD725847C60} 

 

 6430 

U1 

{485C517D-4020-48C5-98A1-

8489C8553F7C} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 usuwanie gatunków 

inwazyjnych 

mechaniczne 

usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych w 

obrębie 

siedliska 

podczas 

wykonywania 

prac 

utrzymaniowy

ch lub – jeśli 

prace takie nie 

będą 

wykonywane – 

corocznie 

dz. 82 obręb 

Marciszów 

  organ 

sprawujacy 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

RZGW 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Kontrola płatu siedliska w zakresie 

wykonanych działań ochronnych w 

3,6 i 9 roku obowiązywania PZO. 

dz. 82 obręb 

Marciszów 

3, 6 i 9 rok 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 6510 

FV 

E317F579-3859-4427-B36F-

C4ADAF5E8AC0} 

{3D2D2FFC-1A98-409A-BB8D-

079F351E8C34} 

{EB3D832B-54CE-46A8-87CA-

8889A49C5FEE} 

{DBF645E5-A6AD-4C66-87EA-

8501BE26E738} 

{36EA2A78-041C-49A6-936C-

CA8113C6A180} 

{82AA5E11-C7BB-4639-A006-

B1601F36BFEE} 

{D19B5E99-4CB6-4823-BB15-

D799B8DA956B} 

{363AAD23-D808-4BFB-8C03-

F9DF2C0064A8} 

{AA65F025-2267-491C-887B-

1ED290A8B6CF} 

{29A2A714-F8A9-48BB-B59A-

BA93837DAE64} 

{3C9215CB-F011-426C-A851-

72413FD4D519} 

{FB6C7B98-5CC5-4EF5-BB43-

4AA09F925FAE} 

{8642BEB5-6831-4794-9C93-

F950A174AA27} 

{ABB149CE-85A8-4CB2-9531-

3A70BC5FD8C9} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

  cały okres 

obowiązywan

ia PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 
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{A99A25FA-B709-4773-A314-

2DA523B0A91E} 

{EFCEEEED-CFAF-4827-8A5A-

05A8FB635009} 

{E8729D67-7D31-4863-8B55-

FB37A7C9061A} 

{29A3BDE8-99B1-4129-BEB0-

DACB134E3832} 

{DE0903A4-1477-4FA8-8BF7-

8DFF8AF9A8F7} 

{8ECB20EE-574C-4192-BCA0-

C3CFFD4DBB5A} 

{F042206F-81A1-4437-9C91-

DA80855EAE5C} 

{34B20C3C-308D-463F-815E-

8A8ABFEAE59A} 

{55FA6C4E-5CF1-4130-BEF0-

2FC19AE803A8} 

{FC23D494-A328-4617-8A72-

FD3D080A11BD} 

{583B62EE-09B0-4EE8-90B0-

F2A1342FE2D9} 

{F784EE65-8C07-4796-8E02-

0905C8663721} 

{032EBAF1-AAF4-4A5B-AFA8-

6E12DDB75330} 

{0179EE53-3175-4E45-B10E-

13765BBA79E2} 

{10DD593A-B286-4AD1-8A4F-

C33BC3DC6624} 

 

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodnczego 6519 

przyrodniczego 

6510. 

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Kontrola płatów 

siedliska w zakresie 

wykonanych działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania PZO 

– dotyczy 5-10% 

powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 200. 

  3,6 i 9 rok 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

 6510 

XX 

{BDD5EB91-1645-48D9-8CDD-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



163 

 

3F14BAF17F0B} 

{4963F56A-876B-4590-AA07-

4F4F4AAE354B} 

{E925E755-7C4F-4900-A539-

68CCC5740146} 

{E867A7DE-545B-4029-AC16-

ADB18E5D09B6} 

{16EF9E0A-8DAE-47AF-BAE9-

712CD62E5038} 

{03AFC703-8680-40DC-BC3B-

C03B3398ED79} 

{664F55DB-B82D-4C2B-A3BB-

E61E77E9F621} 

{C21E9294-7B35-4BCC-B181-

1C36A4A15FCE} 

{0F7348F3-F492-4407-8F53-

E3EB72015BC0} 

{41ADEEDE-789E-4831-87E8-

B78673CED274} 

{73D6505B-C006-4550-9E2B-

36CDAEB40293} 

{E5DA8D6B-5316-4C59-837D-

8971FDCCFCE5} 

{C0270627-AEE7-4B14-B343-

976025866209} 

{2884260F-070F-4B80-A55D-

38F30436C1C5} 

{D414F88D-E2D5-4210-ABD4-

1AE471BA0CAA} 

{9FCB182E-1317-478C-8D33-

55A7FE71FB09} 

{9613B260-98F5-4B9F-9A0A-

39ABDF9048F3} 

{0E7C0765-85B8-4084-836E-

13473E57D9ED} 

{2D25DC40-4BBE-4055-8A40-

1B202D2CCACB} 

{F0F25FA9-2367-431E-9611-

9C62774C26EB} 

 Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 

6510. 

obręby: 

Rędziny, 

Pisarzowice, 

Czarnów, 

Leszczyniec, 

Marciszów, 

Szarocin, 

Raszów, 

Wieściszowice

, 

Ciechanowice, 

Miedzianka, 

Mniszków, 

Ogorzelec, 

Janowice 

Wielkie. 

 

   Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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 {5457579F-F577-405F-A0E4-

BDDD61A5519D} 

{73D64DAC-1ECB-4A57-8F9B-

05FD461870AA} 

{256C49D8-5C02-43B8-B8ED-

F75A4FFD8E7B} 

{D5AE74F5-3D1B-4361-B680-

FB46EA8A61C1} 

{B45FF8EE-A425-41DA-A730-

84396D37E066} 

{F1394DFC-7516-42F9-9865-

75B13DC2B723} 

{6B24EA7A-7632-41A1-B725-

A35FC09F7C9C} 

{F8C5D5E9-EA65-4857-8207-

0AB8C8397553} 

{4807D71C-2DE7-4663-A839-

A4213C33AE9E} 

{7950C471-B7D8-40AE-9A42-

E67BFF37A6E1} 

{9A34AFFA-81F5-42C8-97D8-

B517D9E13B69} 

{8780714C-81E1-436F-BE3D-

B9C123352D3B} 

{61F81410-5AED-4F29-9E3D-

BD9450BABAB5} 

{318BA33F-7B9A-47F0-8FAB-

F3CAA9D983C1} 

{B80E3D92-3213-40BC-8E82-

6133F45B8C24} 

{86FB5996-537A-440C-9793-

A53D12A0F75F} 

{9B3267F3-7B52-4BB9-B157-

A747033B6E68} 

{0353BB6F-52D2-43F5-B39A-

76994BCC7D26} 

{87584F0F-C75E-4DBC-A55D-

8221BE291B5E} 

{43614725-C0EC-4C53-A287-

E04CBDA01E00} 

 Kontrola płatów 

siedliska w zakresie 

wykonanych działań 

ochronnych w 3, 6 i 

9 roku 

obowiązywania PZO. 

 3, 6 i 9 rok 

obowiązywa

nia PZO 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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{61074F81-04ED-4245-851C-

55AFA076CCD2} 

{C1AAA7A9-6E47-49DF-9DB9-

BDA1BFB799A3} 

{C4E7C6FF-D647-45EC-BC6A-

4AFE19470112} 

{220C274B-EF00-4FC3-AFF6-

00BAE1680C74} 

{690D7564-4CDD-4379-BF84-

ECC6ACC37140} 

{ADC65627-3F03-4AD8-9DCB-

50679BF72E57} 

{8695ED58-DD76-4783-BCB2-

83360CED3810} 

{C948A667-A2ED-4E7D-A38F-

6C5EFB8C9122} 

{A47C7953-CD3A-4AC4-9736-

EA1C8D437715} 

{071E43C3-CD54-4193-B632-

6B24FD933A2C} 

{2EA8A85F-6914-46F6-9BE0-

C4F648BB0645} 

{EB96B880-41CE-4CD1-AA3B-

F4C4B38FE3F2} 

{303A07A5-B5CC-4BC7-B19A-

85029324577D} 

{F1B580D6-2F4F-4CBC-B0F2-

020FE72B8DA4} 

{37E3964F-E555-4930-90A3-

2F98D902ED97} 

{DFDF5CA2-BC28-4BAF-

B06E-743208E343C8} 

{43D99945-9AA7-4F1E-84D9-

857DB22EBB15} 

{2BA97413-3905-4F3B-89AC-

056268B33C6B} 

{ADF1241B-1FB8-431F-9240-

02C71D8ED895} 

{CE8E5169-7EA6-45C4-9391-

AE05B867FA73} 
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{CA5D5A3D-33CA-473A-

A5EC-20A3F654C4DD} 

{CDF5CCB5-863F-421F-9960-

82E1F49A1DE6} 

{AE0D177B-9D62-4C03-9927-

C92C38EC2609} 

{7289113D-3192-44DC-900A-

7CF3BF3799A8} 

 6520 

FV 

{E4A4DB7F-E63C-48DB-9196-

9D231E4FC19A} 

{6E949B92-3CB2-4570-9F18-

B86D24219FAD} 

{FCC6CE6C-FAB2-4353-B6DC-

39936DC16E86} 

{9CB9616E-A5A9-4CBD-B528-

ECD6BD38542F} 

{135D46EA-30B1-4230-B91B-

7A25C4802DEC} 

{FEEDA0E4-58A7-486B-BEC6-

06251EB3484F} 

{4A894A7C-D4A5-4E0B-A160-

41C246BF1D68} 

{827EC971-37D6-437F-9C05-

E4F06318169A} 

{2804E280-4166-4119-BB7F-

08912E552CC7} 

{99E45B18-5380-4C4F-BF9F-

7B1303E20016} 

{5494E70A-D176-4156-BFC7-

DABFF7826EA8} 

{17910524-D2C8-446F-92D7-

00B55ACA646C} 

{EB39F421-15B8-4630-8AAF-

B8DFB35F150C} 

{A36FD53B-807B-45D0-80D2-

E921E5CB1D6B} 

{8AF3B01C-B529-46D4-9773-

1E4D3A303938} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

 obręby: 

Rędziny, 

Pisarzowice

, Czarnów, 

Leszczyniec

, 

Marciszów, 

Szarocin, 

Raszów, 

Wieściszowi

ce, 

Ciechanowi

ce, 

Miedzianka, 

Mniszków, 

Ogorzelec, 

Janowice 

Wielkie. 

 

  Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 
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{84E083AE-2157-4497-AD4E-

54A6E52B6177} 

{A5DDAB63-23F7-4C6F-8FCC-

2F9AE043DDF7} 

{243A87F2-B971-4E82-9E33-

64BEA4941EB1} 

{256C7C3E-75B0-41F0-95C7-

92987F57F24A} 

{A0B39B73-0DFD-4FE8-B4C0-

C8CF072EC15F} 

{595F854D-CA33-4D74-8460-

41A2A4925FFF} 

{F177CB6D-F82D-46C2-A283-

81B1D42D2B2F} 

{934ADDD6-9FDE-4DE4-9CFA-

18FC8FEB476D} 

{563D40FF-B679-41D6-9A4F-

3F9F3D8B196F} 

{B115A1AF-EDE3-48E5-8CD4-

491D8CCB1219} 

{F9E6168B-49D3-4985-B8EE-

274720EB2138} 

{E71CAD4D-FC80-44D2-

AAFC-47EBD5538A3E} 

{04960123-F9E6-422D-868C-

717E9AFA153F} 

{789FF0E0-B8A5-4403-A5A5-

87C01CFB035F} 

 

U1 

91FF3049-881A-4967-9CB2-

60CD6273E0FE} 

{AD48FC7B-1168-409D-BFE3-

5E942CEF3C2F} 

{FADF15F3-CA8F-438E-B061-

CF18D1E354F6} 

 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6520 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

 6520 

XX 
Nr Działania związane z ochroną czynną 
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 {97E84CC2-E2B0-4E2C-B4BC-

54E91C6AD920} 

{495AC990-B324-4C49-A33A-

DC699617D76C} 

{353AD149-F553-4F74-A044-

3EAAE934B71C} 

{981995D3-2963-4F36-A407-

31C658FE6E0B} 

{12FE311D-F9C9-4ADA-9476-

2F4700EB4B49} 

{37D4A790-EFA2-48B3-9BE7-

CA90A4D83742} 

{39F19744-512B-439F-AB47-

0B09762B4460} 

{0C88188D-233E-44D5-9032-

14EA39EDEB22} 

{717A9730-CCC9-4077-B33F-

D8AFCE4E8276} 

{47962FD0-63D8-4728-9019-

D769668D0604} 

{9CD78766-56D4-447A-B74D-

B651671D49D4} 

{F83B4532-9291-4EC7-894D-

093FBFBAE1AE} 

{2728602E-EF78-4CEC-8BE2-

95BA6E898B62} 

{78505C4C-AF18-400D-9866-

C880E95E21D7} 

{A3CBF48F-E4AA-4A1D-

9CCB-9D03EC619255} 

{BC93B52C-7C91-4844-876D-

BA85F8370F90} 

{10C8451C-AD5E-4221-A835-

E8D5DEDD1EA7} 

{01B6F25A-0B29-4E0F-A92D-

A8865E127D62} 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6520 

 obręby: 

Rędziny, 

Pisarzowice

, Czarnów, 

Leszczyniec

, 

Marciszów, 

Szarocin, 

Raszów, 

Wieściszowi

ce, 

Ciechanowi

ce, 

Miedzianka, 

Mniszków, 

Ogorzelec, 

Janowice 

Wielkie. 

 

  Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



169 

 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

 7230 

U1 

{74A14763-E1F1-41C0-9CA2-

9F1BA73E1165} 

{ADFDB4AA-2B3D-4641-B205-

EE55D8228986} 

{4D982147-7443-4ECC-A202-

89703AA429B8} 

 

 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Usunięcie podrostu 

drzew i krzewów, a 

następnie koszenie 

powierzchni nie 

rzadziej niż raz na 2-

3 lata. 

 

 Rędziny, dz. 

95/85, 107/5 

  Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 

DZPK lub 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obszaru. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 Rędziny, dz. 

95/85, 107/5 

  organ 

sprawującu 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 7230 

U2 

9E837F46-938D-466F-869A-

A48219284EC5} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Zachowanie siedliska 

w obszarze. 

Koszenie 

powierzchni nie 

rzadziej niż raz na 2-

3 lata. 

Likwidacja rowów 

powodujących 

nadmierne osuszanie 

terenu 

 Rędziny, dz. 

126/2 

  Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 

DZPK lub 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obszaru 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 Rędziny, dz. 

126/2 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 7230 

XX 

{A2D3882E-BBE4-4A3D-885E-

C337CBFE5B0A} 

{8952B424-17E8-4BDD-BE4E-

4605576D64A8} 

{F527EE82-1D17-473C-ACE1-

09D3BE9A99D6} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Zachowanie siedliska 

w obszarze. 

Koszenie 

powierzchni nie 

rzadziej niż raz na 2-

 Mniszków, 

dz. 30/1, 

31/3, 

Czarnów, 

dz. 230 

  Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 

DZPK lub 

organ 

sprawujący 
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3 lata. 

 

nadzór nad 

obszarem w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obszaru 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

    organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

 8220 

wszystkie płaty siedliska 

XX  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

występowaniu i 

stanie zachowania 

przedmiotu ochrony. 

Określenie stanu 

ochrony zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

zagrożeń istniejących 

i potencjlanych oraz 

działań ochronnych.  

 obręby: 

Pisarzowice, 

Wieściszowi

ce, Janowice 

Wielkie, 

Rędziny, 

Raszów, 

Kamienna 

Góra, 

Marciszów, 

Czarnów 

Realizacja w 

trakcie 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 8230 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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 U1 

{9017ED71-12F5-49EB-9D57-

A4B3ABFE0F60} 

 

U2 

{72062E75-643B-473A-BBB1-

4A817761E175} 

 Zachowanie siedliska w obszarze. 

Usuwanie skutków sukcesji wtórnej 

poprzez eliminację podrostu drzew i 

krzewów. 

dz. 1141/90 

13-12-1-04-

90-a-00 

 

dz. 98 obręb 

Pisarzowice 

do 3 lat od 

momentu 

zatwierdzenia 

PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Kamienna Góra 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 dz. 1141/90 

13-12-1-04-

90-a-00 

 

dz. 98 obręb 

Pisarzowice 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

 9110 

U2 

{14F119E9-FD76-4C95-A571-

AAE17CBD0380} 

{05595C03-D753-4A6F-B169-

80D12EB0CCBB} 

 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  Każdorazowo 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

pielęgnacyjnych i 

rębnych na 

powierzchniach 

leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym 

pozostawiać drzewa 

martwe i zamierające 

z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi 

 Nadleśnictw

o Śnieżka 

13-25-2-09-

55 

13-25-2-09-

54 

(dz. ew. 

776/54, 

777/55 

  Nadleśnictwo 

Śnieżka  
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i ich mienia oraz 

trwałości 

drzewostanu. 

Zwiększenie 

zróżnicowania 

struktury pionowej i 

przestrzennej 

drzewostanu poprzez 

planowanie cięć 

rębnych przy 

zastosowaniu rębni z 

długimi i bardzo 

długimi okresami 

odnowienia i długimi 

okresami nawrotu 

cięć. 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

oraz ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ w 6 i 9 

roku obowiązywania 

PZO. 

 

 Nadleśnictw

o Śnieżka 

13-25-2-09-

55 

13-25-2-09-

54 

(dz. ew. 

776/54, 

777/55) 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

        

 9130 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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 U1 

{26FEA576-6E91-4D8D-ABED-

ED30967C3B04} 

 Każdorazowo 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

pielęgnacyjnych i 

rębnych na 

powierzchniach 

leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym 

pozostawiać drzewa 

martwe i zamierające 

z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi 

i ich mienia oraz 

trwałości 

drzewostanu. 

 

Zwiększenie 

zróżnicowania 

struktury pionowej i 

przestrzennej 

drzewostanu poprzez 

planowanie cięć 

rębnych przy 

zastosowaniu rębni z 

długimi i bardzo 

długimi okresami 

odnowienia i długimi 

okresami nawrotu 

cięć. 

 13-12-1-03-

54-f-00 

dz.697/55 , 

696/54, 

703/49 

Marciszów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płaty 

sidliska 

zlokalizowa

ne w 

leśnictwach 

Marciszów, 

Wieściszowi

ce (13-12-1-

02, 13-12-1-

03) 

  Nadleśnictwo 

Kamienna Góra 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       Nadleśnictwo 
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Kamienna Góra 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

oraz ocena stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ w 6 i 9 

roku obowiązywania 

PZO. 

 

 13-12-1-03-

54-f-00 

dz.697/55 , 

696/54, 

703/49 

Marciszów 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

        

 9130 

XX 

{D8A5BE6E-08A7-4DF9-A302-

2EB0E45FB319} 

{C29AA821-A9F1-45F6-8393-

40043F22E4F8} 

{EF774379-B57F-433D-8AB0-

FCED7F4880F6} 

{6C140061-FC29-4753-A90D-

5C9A278B26A4} 

{AC7E9770-F654-4E96-8DA0-

B99A95E66F63} 

{7908070D-F68D-4ABC-BD67-

9648C268DDF0} 

{653AF9DD-F955-48DF-B32C-

AD42C0A02118} 

{23924288-DF84-422B-8EEB-

1FDE3191EC2E} 

{A245E47A-7795-4C82-AB87-

89A9E9F76D9A} 

{81B544DE-FE07-44FC-ACFE-

9F2D4706C7ED} 

{E7A3BF77-88B5-49BE-A62A-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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6D9C7DF5F2E2} 

{D948AFC0-A437-46E4-BCFD-

BFB911AB61EE} 

{080F2B2D-1253-4479-AC66-

67E4CA50B548} 

{7BF333EA-F583-4092-B4EF-

80F9AB740F9F} 

{DE2C6E79-431A-40D9-A378-

1BB01932C84B} 

{8537FEE1-19A3-4921-8447-

0341EFBF83E0} 

{657B0D68-0E5A-4364-8842-

DF83337FE099} 

{52C489CA-79E3-41EB-ADA2-

F5BEF49DE6DD} 

 9180 

XX 

{D589306A-EC74-4348-B827-

B365844D479F} 

{C8A4A9FF-6656-4859-98B9-

176C8DEF9559} 

{81835DF3-9C0E-4172-A64E-

233E27E8E2EF} 

{5276736A-F6AE-4B37-A66E-

5346E23ED6FE} 

{6471C387-4413-4E98-8260-

0B63C67E7DF6} 

{6D613EFB-C313-44FF-AF73-

5F7FEABA3F99} 

{99EB2A56-1034-4502-86ED-

C55DFD20921B} 

{7C53D811-478D-4A53-967C-

2176B694B118} 

{B9505D15-8559-438C-A740-

311FA374F85F} 

{EEA05B69-5719-46B7-95A4-

026497D47FB0} 

{C55B6ACA-1486-4789-B2C0-

1A789325621D} 

{41DD5321-C650-45F4-904E-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

występowaniu i 

stanie zachowania 

przedmiotu ochrony. 

Określenie stanu 

ochrony zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

zagrożeń istniejących 

i potencjlanych oraz 

działań ochronnych. 

 obręby: 

Pisarzowice, 

Leszczyniec, 

Kamienna 

Góra, 

Debrznik, 

Marciszów 

 

 

Nadleśnictw

o Kamienna 

Góra 

13-12-1-05 

13-12-1-04 

w trakcie 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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4A9BF9534EF3} 

{5828D726-59B4-4D20-89C7-

F70B789339C9} 

{2BA30BB8-43B5-4C6A-A864-

8CD5D29A78CB} 

{C7E88A9D-3DAA-4F40-A478-

1F6F397E4D3E} 

{850FB130-1CA4-4D81-80A5-

CCA2749CCB78} 

13-12-1-02 

 9190 

XX 

{09E5BE86-D43D-42E5-9BFD-

3591CF5285FE} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

występowaniu i 

stanie zachowania 

przedmiotu ochrony. 

Określenie stanu 

ochrony zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

zagrożeń istniejących 

i potencjlanych oraz 

działań ochronnych. 

 obręb 

Kamienna 

Góra, dz. 

71/40 

 

Nadleśnictw

o Kamienna 

Góra 

13-12-1-02-

40-d-00 

w trakcie 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 91E0 

XX 

4977DE57-EC39-4998-91FC-

E233A29031B7} 

{48A9340C-DE6E-42E5-952A-

CB023A01CB69} 

{611F6125-CE95-4472-B016-

170849327B86} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 {62798D22-CC64-432F-A7AA-

BDADF4B208AB} 

{7D9A02EB-AE0D-4D26-9212-

F1AE3AE9C0C1} 

{4369C84E-D532-4F75-B932-

CAE550B506EF} 

{D5CF9A83-8BCE-4437-AF58-

3CE226BE22FA} 

{D656E374-007A-4B25-8B6B-

42B9FC851AC3} 

{3CD62EA4-AA0F-451F-A207-

29C3F1B2811B} 

{9714C166-F92B-489E-B7E2-

7F52216BD4B4} 

{731DCEB4-A852-4128-ABE4-

B4A3376DCBCD} 

{A7B19F83-728C-4640-82DB-

996345E38C03} 

{56A7F9B8-6DEC-45B7-A5C6-

8F5CCE57A692} 

{8AD891EF-EC3E-4374-8F87-

C808681C8492} 

{E98BF6AF-A75A-4BC2-B2B7-

3E6DEA9683EE} 

{30776DD0-8C86-4DFF-9B89-

D07D2FE84BDD} 

{6E60C0D8-F373-4008-B133-

3853E735FDE5} 

{472FD4BF-B2A4-45F5-BAF4-

892E3BF9949D} 

 

 Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

występowaniu i 

stanie zachowania 

przedmiotu ochrony. 

Określenie stanu 

ochrony zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

zagrożeń istniejących 

i potencjlanych oraz 

działań ochronnych. 

 obręby: 

Janowice 

Wielkie, 

Wieściszowi

ce, 

Marciszów, 

Dębrznik, 

Raszów, 

Kamienna 

Góra, 

Leszczyniec

, 

Pisarzowice 

 

Nadleśnictw

o Śnieżka 

13-25-2-09 

13-25-2-13 

Nadleśnictw

o Kamienna 

Góra 

13-12-1-02 

13-12-1-03 

 

w trakcie 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 1308 

U2 

 

{B0F1C728-2C03-40A7-A010-

346E854E1A3B} 

{496A8954-EB12-4C4C-96FC-

852A9F91F8DC} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Zachowanie 

stanowisk gatunku w 

obszarze. 

Zabezpieczenie 

obiektów przed 

penetracją przez 

 obręby: 

Miedzianka, 

Ciechanowi

ce 

 

niezwłocznie, 

do 3 lat od 

momentu 

ustanowienia 

PZO 

 DZPK 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Kamienna Góra 
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1323 

U1 

{AF9E01D7-DE27-4DB2-AF40-

CA71179672F2} 

 

1324 

U1 

{85AFCF2A-58CA-4C20-A26F-

6E1DE3560CD7} 

 

ludzi poprzez 

zamontowanie krat 

na wejściach do 

sztolni stanowiących 

zimowiska gatunku. 

 

Nadleśnictw

o Kamienna 

Góra: 

13-12-1-02 

13-12-1-03 

Nadleśnictw

o Śnieżka 

13-25-2-09 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

  Uprzątnięcie 

odpadów w obrębie 

zimowiska. 

 

 niezwłocznie, 

w 1 roku 

obowiązywan

ia PZO i 

potem stale 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Monitoring 

liczebności 

nietoperzy 

zimujących w 

sztolni. Coroczne 

zimowe liczenia 

nietoperzy w sztolni. 

 

Monitoring stanu 

zimowiska i jego 

otoczenia. Podczas 

kontroli należy 

sprawdzić 

zabezpieczenia 

obiektów i drożność 

wlotów dla 

nietoperzy. 

 Sztolnia 

Helena I, 

Sztolnie w 

Kolorowych 

Jeziorkach, 

Sztolnia nad 

Potokiem, 

Sztolnia w 

Antonówce 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 1163 

U1 

{80DE2E53-D707-418E-978E-

B7B66D0F37B4} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 udrożnienie 

korytarza 

migracyjnego 

likwidacja 

barier w 

migracji przy 

przebudowie, 

rozbudowie 

lub 

modernizacji 

istniejących 

obiektów 

piętrzących 

rzeka Bóbr 

w granicach 

obszaru 

Natura 2000 

przez cały 

okres 

obowiązywan

ia PZO 

 Wójt Gminy 

Marciszów, 

Wójt Gminy 

Janowice 

Wielkie, 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

   ograniczenie 

dopływu 

zanieczyszcze

ń do Bobru 

poprzez 

uregulowanie 

gospodarki 

ściekowej w 

Gminie 

Marciszów 

 

rzeka Bóbr 

w granicach 

obszaru 

Natura 2000 

do 5 lat od 

momentu 

zatwierdzenia 

PZO 

 Wójt Gminy 

Marciszów 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

    ograniczenie 

wpływu 

gatunków 

stanowiących 

naturalna 

konkurencję 

dla głowacza 

poprzez 

konsultowanie 

ilości i 

rzeka Bóbr 

w granicach 

obszaru 

Natura 2000 

przez cały 

okres 

obowiązywan

ia PZO 

 PZW we 

współpracy z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 
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gatunków 

planowanych 

do zarybienia 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
        
 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

         

 6177 

FV 

{26633075-A25A-45DD-8C76-

BEA61A7E4AAF} 

{B0096A4C-D836-4BAD-8852-

B6D71E56ADF2} 

{419FD60F-45E3-4C73-AE19-

955A122E86D2} 

{52F8F280-23DD-48D9-A980-

E595C94A25D8} 

{0749613C-E1E0-418B-AB94-

AAC1748CB91C} 

{180F7078-033F-4189-BFA3-

CABEEAC7C498} 

{C16BCDA9-5CBE-4D37-9F22-

7B4100B27A3F} 

{02808C80-7654-40C6-B3D1-

0E4C49F30FC9} 

{3E508DBB-AA50-4AB0-8F49-

6FAE25792450} 

{2B034166-B987-4B60-A0AD-

CF73F80DA6A4} 

{40ABCAEF-3430-410D-B7AB-

63E0919976C1} 

{35644DE4-7C9D-49FC-8FFB-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

 obręby: 

Raszów, 

Marciszów, 

Ciechanowi

ce, 

Leszczyniec 

przez cały 

okres 

obowiązywan

ia PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów 

wsparcia z 

tytułu 
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75B2E5B39EAC} 

{71352C80-AC10-47E1-90B3-

AE2ECFD56C2F} 

 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

gatunku. 

 

dochodowości 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 wszystkie 

stanowiska 

gatunku w 

obszarze 

obręby: 

Raszów, 

Marciszów, 

Ciechanowi

ce, 

Leszczyniec 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w 

okresie pierwszych 

trzech lat 

obowiązywania 

planu badań 

mających na celu 

określenie 

parametrów 

 wszystkie 

stanowiska 

gatunku w 

obszarze 

obręby: 

Raszów, 

Marciszów, 

Ciechanowi

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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populacji, jej 

zagrożeń i działań 

ochronnych. 

ce, 

Leszczyniec 

 1060 

FV 

{976A7894-3479-49F9-B11D-

F00AC5BEC6A4} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

 dz. 107/5 

obręb 

Rędziny 

  Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 
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ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

gatunku. 

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 dz. 107/5 

obręb 

Rędziny 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w 

okresie pierwszych 

trzech lat 

obowiązywania 

planu badań 

mających na celu 

określenie 

parametrów 

populacji, jej 

zagrożeń i działań 

ochronnych. 

 dz. 107/5 

obręb 

Rędziny 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 1060 

XX 

{9B7CA3D5-572A-47E5-975D-

95518F3A0549} 

{9359F904-551C-4BA6-A486-

FE756903BB8F} 

{127F72D3-389A-420F-8431-

8D43D9B05568} 

{69941ED3-E90E-45B7-8CA0-

6782BF4A8E4B} 

{3D7BB80E-A687-4338-87D6-

05F4C2C526A1} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

 dz. 65 

Leszczyniec

, dz. 126/2, 

126/4, 

329/3, 25/3 

obręb 

Rędziny 

  Właściciel lub 

posiadacz tere-

nu na podsta-

wie umowy 

zawartej z or-

ganem sprawu-

jącym nadzór 

nad obszarem 
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położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

gatunku. 

 

 

Natura 2000 

albo na pod-

stawie zobo-

wiązania pod-

jętego w 

związku z ko-

rzystaniem 

z programów  

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 dz. 65 

Leszczyniec

, dz. 126/2, 

126/4, 

329/3, 25/3 

obręb 

Rędziny 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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  Przeprowadzenie w 

okresie pierwszych 

trzech lat 

obowiązywania 

planu badań 

mających na celu 

określenie 

parametrów 

populacji, jej 

zagrożeń i działań 

ochronnych. 

 dz. 65 

Leszczyniec

, dz. 126/2, 

126/4, 

329/3, 25/3 

obręb 

Rędziny 

do 3 lat od 

momentu 

zatwierdzenie 

PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 6179 

FV 

{7E8E23E2-224D-4733-84D8-

DE3AE6874B18} 

{6CE98A46-2675-4573-A9ED-

C7162219C556} 

{38C488C9-A281-4C0B-953F-

078DA7B063E6} 

{0ED098C7-3E29-4F7D-8EE8-

1FAF0D0F1CEE} 

{227EC517-A079-44A5-95A1-

173A527924C0} 

{237BEDBE-A5E4-407B-9D04-

8F77258A2CB0} 

{F059D093-587E-4B0B-AC34-

E9A122F77A3B} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania 

obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

Działania 

 dz. 446/1 

Raszów, dz. 

705/44  

(Nadleśnict

wo 

Kamienna 

Góra 13-12-

1-02-44-b), 

38, 39, 68 

Marciszów 
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fakultatywne: 

 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  odpowie

dniego  pakietu 

rolnośrodowiskoweg

o w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

gatunku. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 

 dz. 446/1 

Raszów, dz. 

705/44  

(Nadleśnict

wo 

Kamienna 

Góra 13-12-

1-02-44-b), 

38, 39, 68 

Marciszów 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Przeprowadzenie w 

okresie pierwszych 

trzech lat 

obowiązywania 

planu badań 

mających na celu 

określenie 

parametrów 

 dz. 446/1 

Raszów, dz. 

705/44  

(Nadleśnict

wo 

Kamienna 

Góra 13-12-

1-02-44-b), 

  organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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populacji, jej 

zagrożeń i działań 

ochronnych 

38, 39, 68 

Marciszów 

 1355 

Wydra 

Lutra lutra 

{339F8978-473C-480B-A4B2-

E22D8FD372E2} 

{5CD98CCE-7236-4808-B18F-

F90558E20764} 

{492E3FF7-758E-4D12-BBB4-

DDDFC277C1D7} 

{8CC497A0-C42A-46A4-80B2-

3E113A6F4D5D} 

{4FA83708-73A0-4C61-9957-

42DC20890BA8} 

{0BA05C68-C81B-4B90-96F0-

8D1D9DBC92FA} 

{35683BDC-03EA-46EA-B585-

84289233F74C} 

{BBDFD1A0-60CC-451C-90A7-

097B7B1E344F} 

{E09D38EE-81B8-4F14-9F57-

117080D45497} 

{F6CA7575-5C8E-424C-9225-

2CFA04435B2B} 

{303C9DAE-14B4-42D2-A4B5-

C7397E0BD46E} 

{E2EDA83F-854B-4920-B96D-

D9D03555C199} 

{DB43FFE5-7A2C-42DB-8ED3-

E947C466CC10} 

{979DECA8-E5F4-420C-BB27-

84EB1A339504} 

{F717EDE3-010E-4FFD-9AF1-

E61ACFD524E1} 

{B52DA92E-2248-463C-BE3B-

25517721A8CC} 

{B2409E7B-0BD1-4483-B305-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

   

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

występowaniu 

i stanie 

zachowania 

przedmiotu 

ochrony. 

Określenie 

stanu ochrony 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ, zagrożeń 

istniejących i 

potencjalnych 

oraz działań 

ochronnych. 

 wszystkie 

stanowiska 

gatunku w 

obszarze 

e trakcie 

obowiązywani

a PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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A0E11A5B4DC6} 

{AB854507-100D-4AC5-8604-

77C0117B60C5} 

{8C6F3DC2-C3B2-455A-B745-

12C4CF1F5C27} 

{88112696-1661-4151-AEFC-

56EE36F90FA6} 

{7D503623-1764-4BC0-932D-

505BBF5E41F4} 

{7314D594-03CF-42AA-9DCE-

357E3269FABA} 

{387DF788-EC1F-4A79-86C1-

DB83225787D6} 

{32ACFCBA-3896-4941-8A55-

B06F4BE31004} 

 

 *1084 

Pachnica dębowa Osmoderma 

eremita (Osmoderma barnabita)  

 

1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

 

6110 

Skały wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską (Alysso – 

Sedion) 

 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  aktualizacja sdf 

poprzez usunięcie 

gatunków i siedliska 

z listy przedmiotów 

ochrony 

  w 1 roku 

obowiązywan

ia PZO 

 organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

 

1163 

Minóg strumieniowy 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne. UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie 

informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13. 

 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych  
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringow

ych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsc

e 

Podmiot 

odpowiedzia

lny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1.  

3260 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

  aktualizacja sdf 

poprzez zmianę 

oceny 

reprezentatywności 

siedliska/populacji 

gatunku na ocenę D 
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2.  

6130 

Murawy 

galmanowe 

Violetalia 

calaminariae –  

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

zachowanie 

płatu siedliska 

poprawa stanu 

zachowania do 

stanu U1 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

3.  

6230 

Bogate 

florystycznie 

górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - płaty 

bogate 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 



192 

 

florystycznie) 

        

4.  

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

zachowanie 

płatu siedliska 

ci najmniej w 

stanie U1. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

5.  

6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

 

 

6.  

6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

co 5 lat w 

okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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7.  

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

zachowanie 

płatów 

siedliska w 

niepogorszony

m stanie 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

poprawa stanu 

zachowania co 

najmniej do 

poziomu U1 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

8.  

8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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9.  

8230 

Pionierskie 

murawy na 

skałach 

krzemianowych 

(Arabidopsidion 

thalianae) 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

10.  

9110 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

poprawa stanu 

zachowanie 

siedliska co 

najmniej do 

stanu U1 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

11.  

9130 

Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, Galio 

odorati-

Fagenion) 

zachowanie 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

12.  

*9180 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

13.  

9190 

Pomorski 

kwaśny las 

brzozowo – 

dębowy = 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercion 

robori-petraeae) 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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14.  

*91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso- 

incanae, olsy 

źródliskowe) 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

płatów 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ. 

w okresie 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

15.  

1303 

Podkowiec mały  

Rhinolophus 

hipposideros 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony oraz 

utrzymanie 

zimowiska 

gatunku. 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ, a w 

przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowan

e przez 

eksperta (po 3, 

6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 



197 

 

16.  

1308 

Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ, a w 

przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowan

e przez 

eksperta (po 3, 

6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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utrzymanie 

zimowiska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ, a w 

przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowan

e przez 

eksperta (po 3, 

6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

17.  

1323 

Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszonym 

stanie ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ, a w 

przypadku braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta (po 

3, 6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 latach 

obowiązywa nia 

PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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utrzymanie 

zimowiska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ, a w 

przypadku braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta (po 

3, 6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 latach 

obowiązywa nia 

PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

18.  

1324 

Nocek duży  

Myotis myotis 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszonym 

stanie ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ, a w 

przypadku braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta (po 

3, 6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 latach 

obowiązywa nia 

PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

utrzymanie 

zimowiska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ, a w 

przypadku braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta (po 

3, 6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 latach 

obowiązywa nia 

PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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19.  
1355 

Wydra  

Lutra lutra 

uzupełnienie 

stanu wiedzy 

na temat 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

w trakcie 

obowiązywani

a PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

20.  

1163 

Głowacz 

białopłetwy  

Cottus gobio 

utrzymanie 

stanu 

zachowania na 

obecnym 

poziomie lub 

poprawa stanu 

zachowania  

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ, a w 

przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowan

e przez 

eksperta (po 3, 

6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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21.  

6177 

Modraszek 

telejus  

Maculinea 

teleius 

(=Phengaris 

teleius) 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszony

m stanie 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ, a w 

przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowan

e przez 

eksperta (po 3, 

6 i 9 latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa 

nia PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

22.  

1060  

Czerwończyk 

nieparek  

Lycaena dispar 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszonym 

stanie ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ, 

a w przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta 

(po 3, 6 i 9 

latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa nia 

PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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23.  

6179 

Modraszek 

nausitous  

Maculinea 

nausithous 

(=Phengaris 

nausithous) 

zachowanie 

przedmiotu 

ochrony w 

niepogorszonym 

stanie ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ, 

a w przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta 

(po 3, 6 i 9 

latach) 

po 3, 6, i 9 

latach 

obowiązywa nia 

PZO 

 

organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 

 

Monitoring wykonywany będzie w celu: 

 określenia skuteczności zaleceń ochronnych wyrażonych w PZO; 

 określenia możliwych zmian w przedmiotach ochrony zachodzących z przyczyn niezależnych od oddziaływań antropogenicznych i dla 

wdrożenia mechanizmów zapobiegającym nieprzewidzianym, a niepożądanym zmianom; 

 realizacji zobowiązań krajowych wynikających z przepisów Art. 17 Dyrektywy 92/43/EEC, która nakazuje raportowanie stanu siedlisk 

przyrodniczych w 3-letnich odstępach czasu. W przypadku siedlisk leśnych (91E0*, 9170, 91F0) zmiany w nich zachodzącesą na tyle 

wolne, że wystarczy 6-letni okres raportowania zmian ich stanu ochrony. 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 
Brak wskazań do obowiązujących opracowań planistycznych. 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
 

Sporzaądzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 „Rudawy Janowickie” nie jest konieczne. Kolejny plan zadań ochronnych powinien być 

opracowany do końca 2020 roku. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 
 

Projekt nowego SDF stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1.  Zmiana regionu 

administracyjnego (NUTS) z 

PL515 Jeleniogórski na PL51 

woj. dolnośląskie 

aktualizacja danych 

2.  siedlisko 3260 

stan 

zachowania A 

siedlisko 3260 

stan 

zachowania B 

W 2012 r., po przejściu fali wezbraniowej, znaczna część stanowisk uległa mechanicznemu 

zniszczeniu, w związku z czym obecnie stan zachowania siedliska może być uznany co najwyżej za 

dobry, pomimo faktu, iż gatunki tworzące siedlisko posiadają duże zdolności regeneracyjne i ich 

skupiska stosunkowo szybko odtwarzają się po takich zjawiskach. 

3.  siedlisko 6410 

reprezentatywn

ość B 

siedlisko 6410 

reprezentatywn

ość D 

informacje na temat występowania tego typu siedliska w obszarze podawane były m.in. w 

„Opracowaniu rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z 

załączników I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław sierpień 2006 – czerwiec 2007”. Według 

informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych (K. 

Świerkosz - informacja ustna) występowanie tego typu siedliska w obszarze, z uwagi na 

uwarunkowania siedliskowe, jest bardzo mało prawdopodobne. Wykazywane dotąd lokalizacje 

płatów tego typu siedliska, prawdopodobnie są wynikiem ich błędnej klasyfikacji. Obecnie nie 

potwierdzono występowania tego typu siedliska na żadnej powierzchni w obszarze. Ocena siedliska, 
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której efektem byłaby aktualna ocena siedliska lub jego usunięcie z SDF, wymaga przeprowadzenia 

badań terenowych. W związku z powyższym, obecnie proponuje się, aby siedlisko miało w sdf 

kategorię D. 

4.  siedlisko 6430 

stan 

zachowania B 

siedlisko 6430 

stan 

zachowania C 

zaproponowano obniżenie oceny stanu zachowania z oceny B na ocenę C z uwagi na liczną obecność 

roślin inwazyjnych, niewielką liczbę gatunków charakterystycznych oraz niewielkie powierzchnie 

płatów siedliska. 

5.  usunięcie z sdf siedliska 6110 informacje na temat tego typu siedliska w obszarze podawane były w „Opracowaniu rozmieszczenia 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z załączników I/II Dyrektywy 

92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie 

województwa dolnośląskiego Wrocław sierpień 2006 – czerwiec 2007”, jak również w metodyce 

monitoringu GIOŚ dla tego typu siedliska (badano 2 stanowiska w PLH020011), jednak późniejsze 

badania  wykazały, że płaty te były błędnie klasyfikowane (w obszarze Natura 2000 Rudawy 

Janowickie nie występują skały wapienne). Zgodnie z aktualną wiedzą, przedmiotowe płaty 

klasyfikowane są obecnie jako siedlisko 8230 pionierskie murawy na skałach krzemianowych 

(Arabidopsidion thalianae). Potwierdzeniem omyłkowego wskazywania siedliska 6110 w Rudawach 

Janowickich są także informacje zawarte w: Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. 6110* 

Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion. Biblioteka Monitoringu 

Środowiska. W związku z tym, zaproponowano usunięcie siedliska z sdf. 

6.  dodanie siedliska 8230 do listy 

przedmiotów ochrony 

siedlisko to znane było jak dotąd tylko z regionu kontynentalnego, notowane wyłącznie w 

południowo – zachodniej Polsce na niewielkich i izolowanych od siebie powierzchniach (Chojnik w 

granicach PLH020006 i Stary Książ w granicach PLH020020). W granicach obszaru Natura 2000 

Rudawy Janowickie, w wyniku błędnej klasyfikacji, stanowiska 8230 wcześniej wykazywane były 

jako stanowiska siedliska 6110 (na podstawie Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. 6110* 

Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion. Biblioteka Monitoringu 

Środowiska). W obszarze stwierdzone na 5 niewielkich stanowiskach w jego południowo – 

wschodniej części. Szacunkowa łączna powierzchnia płatów to ok. 0,16 ha.  

7.  aktualizacja danych dotyczących 

powierzchni siedlisk w obszarze 

zmiana jest wynikiem uszczegółowienia mapy siedlisk i zaktualizowania posiadanych informacji na 

temat występowania przedmiotów ochrony 

8.  modraszek telejus - zmiana 

nazwy rodzajowej z Maculinea 

na Phengaris, zmiana kodu z 

1059 na 6177 

zmiana jest wynikiem podjęcia decyzji taksonomicznej (Fric et al. 2007), zgodnie z którą obecnie 

obowiązuje nowa nazwa gatunku – Phengaris teleius. Wynikiem tego była także  zmiana kodu Natura 

2000 dla tego gatunku z 1059 na 6177 

9.  modraszek nausitous - zmiana zmiana jest wynikiem podjęcia decyzji taksonomicznej (Fric et al. 2007), zgodnie z którą obecnie 
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nazwy rodzajowej z Maculinea 

na Phengaris, zmiana kodu z 

1061 na 6179 

obowiązuje nowa nazwa gatunku – Phengaris nausithous. Wynikiem tego była także  zmiana kodu 

Natura 2000 dla tego gatunku z 1061 na 6179 

10.  usunięcie z sdf nocka 

łydkowłosego 

na terenie obszaru Natura 2000 PLH020011 Rudawy Janowickie podczas dotychczasowych badań, w 

szczególności monitoringu zimujących nietoperzy prowadzonego od dwudziestu lat przez Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, nie stwierdzono nocka łydkowłosego Myotis dasyc-

neme. W bazie zimowisk (Janik, Szkudlarek 2013) obejmującej wyniki liczeń nietoperzy obejmującej 

okres od 1993 roku w 7 znanych podziemnych obiektach na terenie Obszaru (sztolni nad Potokiem, 

sztolni w Antonówce, sztolni Helena I, sztolni Helena II, sztolni przy Purpurowym Jeziorku, sztol-

niach przy Błękitnym jeziorku) nie odnotowano dotychczas tego gatunku. Brak jest też takich infor-

macji w dostępnej literaturze omawiającej chiropterofaunę tego rejonu (Szkudlarek i in. 2002) oraz w 

inwentaryzacjach (Świerkosz 2007). Zimowe stanowisko pojedynczych osobników tego gatunku 

znajdowało się przy granicy obszaru w górze Rudnik koło Kowar (Szkudlarek, Paszkiewicz 1999). 

Prawdopodobnie z tego względu gatunek ten został uwzględniony w SDF, bez objęcia granicami Ob-

szaru samego zimowiska. Jednak od 2003 roku gatunek ten nie jest już notowany w okolicy Kowar, 

mimo braku widocznych zmian w samym stanowisku. Najbliższym miejscem regularnych stwierdzeń 

pojedynczych osobników są jaskinie w górze Połom koło Wojcieszowa. Brak jakichkolwiek stwier-

dzeń wskazuje, że nie ma żadnych naukowych podstaw do uznania nocka łydkowłosego za przedmiot 

ochrony. Brak obserwacji z zimowisk w Rudawach Janowickich, przy jednoczesnych incydentalnych 

obserwacjach w innych sztolniach na Dolnym Śląsku wskazuje na niewielkie prawdopodobieństwo 

pojawienia się go w kolejnych latach. Dodatkowo brak odpowiednich żerowisk powoduje, iż ten ga-

tunek nie będzie występował na tym obszarze w okresie letnim. Stąd zasadne jest usunięcie go z listy 

gatunków ujętych w SDF tego obszaru Natura 2000. 

11.  usunięcie  sdf pachnicy dębowej jak wynika z najnowszych danych, tj. opracowania pn. Pachnica dębowa Osmoderma eremita s. l. 

(SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) w Polsce południowo-zachodniej, w którym zawarto 

wyniki analiz literaturowych oraz badań terenowych wykonanych przez pracowników, 

współpracowników i wolontariuszy Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców 

Uniwersytetu Wrocławskiego, obecność gatunku w obszarze nie została potwierdzona. Wysoce 

prawdopodobne jest, że w przypadku potwierdzenia występowania gatunku w obszarze, populacja ta 

nie będzie miała znaczenia dla stanu jego zachowania. Brak informacji, na jakiej podstawie gatunek 

został pierwotnie uznany za przedmiot ochrony w obszarze. W związku z powyższym zaproponowano 

usunięcie gatunku z sdf. 

12.  minóg minóg Gatunek nie występuje w głównej rzece obszaru, jaką jest Bóbr, a jedynie w jego dopływach 
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strumieniowy 

populacja – 

ocean C 

strumieniowy 

populacja – 

ocean D 

zlokalizowanych poza granicami ostoi. Gatunek został umieszczony w SDF w wyniku pierwotnego 

błędu naukowego. W związku z powyższym zaproponowano dla gatunku ocenę D. 

13.  aktualizacja danych w tabeli 

Inne ważne gatunki roślin i 

zwierząt, w tym m. in. dodanie 

nowych gatunków: nocek 

Natterera Myotis nattereri, 

nocek wąsatek Myotis 

mystacinus, mroczek pozłocisty 

Eptesicus nilssonii, nocek rudy 

Myotis daubentonii, gacek 

brunatny Plecotus auritus, gacek 

szary Plecotus austriacus 

zaktualizowano dane w oparciu o nowsze informacje 

14.  Zmiany wynikające z 

aktualizacji posiadanych danych: 

4.1. Aktualizacja danych w 

tabeli pokrycia klas siedlisk 

przyrodniczych. 

4.2. Aktualizacja opisu jakości i 

znaczenia Obszaru. 

4.3. Aktualizacja zagrożeń, 

presji i działań mających wpływ 

na Obszar. 

4.4. Aktualizacja danych w 

tabeli własności. 

5.2. Wskazanie powierzchni 

wspólnej z innymi formami 

ochrony przyrody na poziomie 

krajowym lub regionalnym 

(Rudawski Park Krajobrazowy). 
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6.1. Aktualizacja danych 

dotyczących organu 

odpowiedzialnego za 

zarządzanie Obszarem. 

 

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Plik PDF mapy i wektorowa 

warstwa informacyjna GIS 

Obecne granice utrudniają zarządzanie Obszarem z uwagi na przebieg w sposób nienawiązujący do 

gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami, dlatego zaproponowano zmianę granic poprzez 

objęcie granicami Obszaru całych działek ewidencyjnych (zwłaszcza tych, na których występują 

siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiące przedmioty ochrony Obszaru), co poprawi 

spójność Obszaru i stworzy lepsze perspektywy ochrony jego najcenniejszych fragmentów. 

Dociągnięcie granic Obszaru do istniejących granic działek ewidencyjnych ułatwi zaplanowanie i 

wykonanie właściwych działań ochronnych poprzez doprecyzowanie i jednoznaczne określenie 

lokalizacji miejsca zaplanowanego działania w terenie. Uprości to także relację granic Obszaru z 

planowaniem przestrzennym i użytkownikami terenu poprzez wyraźne wskazanie działek leżących w 

Obszarze. Z Obszaru wyłączono działki ewidencyjne bez wartości przyrodniczej. 

11. Zestawienie uwag i wniosków 
l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Moduł A 

 
 

  

Moduł B 
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Moduł C 

 Uwagi RDLP dotyczyły: 

 zidentyfikowanych zagrożeń siedliska 9110 i 9130 – wskaza-

no na konieczność skorygowania zapisów dotyczących ilości 

martwego drewna w obrębie ww. siedlisk  

 

Regionalna Dyrekcia 

lasów państwowych we 

Wrocławiu (RDLP) 

uwaga nie została uwzględniona zgodnie z propozycją 

RDLP, skorygowano jednak zapis dopisując „Zbyt 

mała ilość martwych  

i umierających drzew w większości płatów 

siedliska….”, ponieważ wskaźnik ilości martwego 

drewna oceniany według parametrów PMŚ nie jest 

osiągnięty w większości płatów leśnych siedlisk 

przyrodniczych. 

 

 określonych celów działań ochronnych – wskazano na ko-

nieczność uzupełnienia istniejących zapisów dla siedlisk 

9130, *9180 i 9190, tj. „uzupełnienie stanu wiedzy dla części 

płatów siedliska” o zapis „ze względu na słabe rozpoznanie 

zasięgu i występowania siedliska”  

 

RDLP uwaga nie została uwzględniona, ponieważ 

przedmiotowa część zarządzenia zawiera jedynie 

sformułowane cele działań, bez dodatkowych 

informacji o ich przyczynach czy sposobach 

osiągnięcia. 

 działań ochronnych dla siedliska  6430 – RDLP poinformowa-

ła, że w ewidencji brak siedliska we wskazanej lokalizacji  

 

RDLP uwaga dotyczy dz. nr 82 obręb Marciszów, która nie 

znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych; dane 

dotyczące lokalizacji siedliska przyrodniczego 

pochodzą z inwentaryzacji prowadzonej na potrzeby 

oceny oddziaływania na środowisko, w związku z 

czym uwaga nie została uwzględniona; 
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 działań ochronnych dla siedliska 8230 – wnioskowano o we-

ryfikację obszaru wdrażania, ponieważ zgodnie z danymi 

RDLP we wskazanej lokalizacji stwierdzono siedlisko *9180 

oraz o korektę nazwy leśnictwa  

 

RDLP uwaga została częściowo uwzględniona, tj. 

skorygowano nazwę leśnictwa zgodnie ze 

wskazaniem RDLP, pozostawiono jednak planowane 

działania we wskazanej lokalizacji, ponieważ 

obecność siedliska *9180 nie wyklucza możliwości 

występowania siedliska 8230. Siedlisko to występuje 

na niewielkich powierzchniach, które mogą być 

zlokalizowane w obrębie innych siedlisk, np. ww. 

siedliska *9180; ponadto wnioskowano o zmianę 

kolejności wskazanych podmiotów odpowiedzialnych 

za wdrażanie działań, z uwagi na fakt, iż wykraczają 

one poza gospodarkę leśną i uwaga ta została 

uwzględniona – w pierwszej kolejności organem 

odpowiedzialnym za realizację działań jest obecnie 

organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000; 

 działań ochronnych dla siedliska 9110 – wskazano na ko-

nieczność skorygowania obszaru wdrażania działań  

RDLP uwaga została częściowo uwzględniona, ponieważ 

projekt zarządzenia w wersji skierowanej do udziału 

społeczeństwa nie zawierał niektórych zapisów 

wskazanych przez RDLP jako błędne (w projekcie 

zarządzenia znajduje się właściwa nazwa obrębu, 

niewłaściwa nazwa leśnictwa została skorygowana); 

 dla siedliska 9110 wnioskowano o wykreślenie z obszaru 

wdrażania wskazanych lokalizacji z uwagi na niezgodność 

danych z danymi posiadanymi przez RDLP (brak siedliska 

RDLP uwaga nie została uwzględniona z uwagi na fakt, iż 

uznano, że zgromadzone na potrzeby projektu planu 

zadań ochronnych dane są bardziej aktualne 
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przyrodniczego, wykazywany inny typ siedliska) 

 

(dodatkowo wnioskowano o wykreślenie z obszaru 

wdrażania lokalizacji, których projekt zarządzenia nie 

zawiera (dz. nr 779/57, 773/51); 

 dla siedliska 9130 – wnioskowano o wykreślenie z obszaru 

wdrażania wskazanych lokalizacji z uwagi na niezgodność 

danych z danymi posiadanymi przez RDLP (brak siedliska 

przyrodniczego, wykazywany inny typ siedliska)  

 

RDLP uwaga nie została uwzględniona z uwagi na fakt, iż 

uznano, że zgromadzone na potrzeby projektu planu 

zadań ochronnych dane są bardziej aktualne; 

 dla siedliska 9190 – wnioskowano o weryfikację obszaru 

wdrażania z uwagi na błędnie wskazaną nazwę leśnictwa  

 

RDLP skorygowano nazwę leśnictwa; 

    

 dla siedliska 9190 - wnioskowano o wykreślenie z obszaru 

wdrażania wskazanych lokalizacji z uwagi na niezgodność 

danych z danymi posiadanymi przez RDLP (brak siedliska 

przyrodniczego, wykazywany inny typ siedliska)  

 

RDLP uwaga nie została uwzględniona z uwagi na fakt, iż 

uznano, że zgromadzone na potrzeby projektu planu 

zadań ochronnych dane są bardziej aktualne 

(dodatkowo wnioskowano o wykreślenie z obszaru 

wdrażania lokalizacji, których projekt zarządzenia nie 

zawiera (dz. nr 779/57, 773/51); 

 *91E0 – wnioskowano o wykreślenie z obszaru wdrażania wska-

zanych lokalizacji z uwagi na niezgodność danych z danymi po-

siadanymi przez RDLP (brak siedliska przyrodniczego lub wyka-

zywany inny typ siedliska)  

 

RDLP wprawdzie dane na temat występowania przedmioto-

wego siedliska nie były weryfikowane w terenie w 

trakcie prac nad PZO, jednakże w trakcie gromadze-

nia danych na potrzeby projektu planu, RDOŚ we 

Wrocławiu pozyskał nowe dane o występowaniu sie-
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dliska w obszarze, które uznano za wiarygodne; na-

tomiast wskazano na błędną nazwę leśnictwa i nazwa 

ta została skorygowana. 

Korekty ww. nazw leśnictw dokonano także w 

pozostałych załącznikach do zarządzenia. 

 dla mopka, nocka Bechsteina i nocka dużego – wnioskowano o 

skorygowanie zapisów dotyczących podmiotów odpowiedzial-

nych za wdrażanie działań w obrębie zimowisk nietoperzy 

RDLP uwaga ta została uwzględniona – usunięto Nadleśnic-

two Śnieżka, ponieważ obiekty te nie znajdują się na 

jego terenie, natomiast uwaga dotycząca kolejności 

podmiotów odpowiedzialnych została częściowo 

uwzględniona – na pierwszym miejscu pozostawiono 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, zwany 

dalej „DZPK”, z uwagi na fakt, iż zgodnie z deklara-

cją członka Zespołu Lokalnej Współpracy reprezentu-

jącego DZPK, obowiązek taki został przez nich zaak-

ceptowany i pokrywa się z zakresem odpowiedzialno-

ści wynikającym z planu ochrony Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego, natomiast zamieniono kolejnością 

Nadleśnictwo Kamienna Góra i organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000.  

 

 Uwaga RZGW dotyczyła podmiotu odpowiedzialnego za 

wdrażanie działań związanych z likwidacją barier w migracji dla 

głowacza białopłetwego w obrębie rzeki Bóbr. Wskazano, że 

rzeka ta na całej długości w granicach obszaru jest w administracji 

RZGW Skorygowano zatem listę podmiotów 

odpowiedzialnych za wdrażanie działań ochronnych – 

usunięto DZMiUW, a wpisano RZGW. 
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RZGW, natomiast jako podmiot odpowiedzialny za jedno z 

działań w obrębie cieku wskazano Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, zwany dalej „DZMiUW”.  

 Uwagi dotyczące formy zapisów GDOŚ Uwagi GDOŚ w znacznej mierze zostały 

uwzględnione – skorygowano nazwy zagrożeń 

zgodnie z najbardziej aktualną wersją instrukcji 

wypełniania SDF, uszczegółowiono zapisy dotyczące 

uzupełnienia stanu wiedzy dla niektórych 

przedmiotów ochrony, skorygowano cele działań 

ochronnych, uzupełniono opisy zidentyfikowanych 

zagrożeń przedmiotów ochrony oraz skorygowano 

opis zagrożeń, w przypadku, gdy nie są one znane. 

Natomiast nie wprowadzano zmian w zakresie oceny 

dla minoga strumieniowego, ponieważ na tym etapie 

nie można jednoznacznie stwierdzić, czy obecnie lub 

w niedalekiej przyszłości istnieje szansa na 

pojawienie się gatunku w Bobrze. 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 
 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem prac nad Planem Zadań 

Ochrony dla obszaru Natura 2000, wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji 

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie z aktualnymi wersjami „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody” autorstwa Macieja Łochyńskiego i Marcina 

Guzika oraz podręcznika do obsługi platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK) pn. „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna Plany 

Zadań Ochronnych Natura 2000 jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” autor-

stwa Jarosława Sadowskiego i Rafała Michalaka – aktualne wersje ww. opracowań dostępne są na stronie internetowej GDOŚ 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 

c. Format pliku, w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane, to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo 

formaty danych, na których pracuje dana RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5., należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

 

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 
 

Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).  
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