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Zamówienie zrealizowane w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 

działania 5.3 priorytetu V. 
 

Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie w województwie dolnośląskim 
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Wzgórza Kiełczyńskie 

Kod obszaru PLH020021 

Opis granic obszaru Mapa z granicami obszaru (w załączniku nr 1 - plik *.shp; soon2k_lft.shp) 

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych (w załączniku nr 2 - plik *.pdf; PLH020021.pdf) 

Położenie woj. dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, gmina Dzierżoniów, powiat świdnicki, gmina Marcinowice 

Powierzchnia obszaru (w ha) 403,64 

Status prawny Obszar uznany za mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzją Komisji Europejskiej z dn.12.12.2008 r. w sprawie 

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji 2009/93/WE nr aktu 

notyfikacyjnego C(2008/8039), DZ.U.L 43/63 z dn. 13.02.2009 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

01.01.2013 r. 

Termin zatwierdzenia Planu 13.06.2014 r. 

Koordynator Planu Irena Woś, iwos@rdos.wroclaw.pl, 713406810 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 721 468 852 

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

 

mailto:jan.nowak@poczta.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 Ślężański Park Krajobrazowy  Uchwała Nr XVI/331/11 

Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 27 

października 2011 r. w 

sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla Ślężańskiego 

Parku Krajobrazowego 

(2011- 2030) 

Nie stwierdzono przesłanek określonych w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody, które uzasadniałyby 

nieobejmowanie jakiejkolwiek części obszaru projektem 

Planu, a mianowicie: 

 dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 nie 

ustanowiono planu ochrony, 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa się 

w całości lub w części z obszarem parku 

narodowego, rezerwatu przyrody lub parku 

krajobrazowego, dla których ustanowiono plan 

ochrony uwzględniający zakres planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000, 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa się 

w całości lub w części z obszarem parku 

narodowego lub rezerwatu przyrody, dla których 

ustanowiono zadania ochronne uwzględniające 

zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000, 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie pokrywa się 

w całości lub w części z obszarem będącym w 

zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony 

plan urządzania lasu uwzględnia zakres planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

3 136,8 

Teren objęty PZO: cały obszar o powierzchni 403,6 [ha] 
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1.3.Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów 

ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992, ze zm.). 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 o powierzchni 403,6 ha został zatwierdzony na podstawie 

Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 

C(2008) 8039) opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lutego 2009r. (Dz. U. L 43 z 13.2.2009, str. 63—244).) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0093:PL:HTML 

Administracyjnie ostoja znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie dzierżoniowskim, gminie Dzierżoniów oraz w 

powiecie świdnickim, gminie Marcinowice. Przedmiotem ochrony w obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i 

roślin: 

6210 Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea  

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

9190 Kwaśne dąbrowy Quercetea robori - petraeae 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych.  

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, 

którym w przypadku obszaru Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 ustanawia, w drodze aktu 

prawa miejscowego w formie zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, kierując się koniecznością utrzymania 

i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021. 

Struktura i zawartość planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0093:PL:HTML
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2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym 

w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie 

PLH020021; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, 

których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone.  

W tym celu konieczne było: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze, 

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 będzie trwała tylko wtedy, jeżeli będzie oparta na 

„wspólnym zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanych. Dlatego w procesie 

sporządzania projektu planu, za kluczowe należy uznano zbudowanie takiego zrozumienia. Służyło temu transparentność i uspołecznienie 

procesu planistycznego. Stąd też, utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej 

Współpracy) wypracowujących praktyczne założenia do sporządzanego projektu planu. Każda z grup, której plan dotyczy, mogła 
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uczestniczyć w jego tworzeniu.  

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób 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, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze oraz 

przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021.  

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych 

pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw. 

Powstający projekt planu zadań ochronnych był udostępniany na bieżąco na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu  i/lub stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w 

tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 

mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.) do materiałów 

gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

ająca się 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  Pow. 

względna 

Ocena 

ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

S1 6210 

Murawy 

kserotermic

zne 

Festuco -

Brometea -  

Festuco -

Brometea 
0,14    

 

C C C C  

pS2 6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywn

ie 

Arrhenathe

rion 

elatioris 

0,06    

 

D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony/ nie 

będzie 

omawiany w 

dalszej 

części 
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dokumentacj

i (niewielka 

powierzchni

a 0,23 ha 

jedynego 

stanowiska 

koło wsi 

Kiełczyn - 

nie 

weryfikowan

e dane ALP) 

pS3 8150 

Środkowoe

uropejskie 

wyżynne  

piargi i 

gołoborza 

krzemiano

we 

 0,025    

 

D    

Podczas 

prac nad 

planem 

odnaleziono 

siedlisko w 

obszarze 

S4 8220 

Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemiano

we ze 

zbiorowisk

ami z 

Androsacio

n vandelli 

 0,42    

 

A C A A  

pS5 9170 

Grąd 

środkowoe

uropejski i 

subkontyne

ntalny 

Galio-

Carpinetu

m, Tilio-

Carpinetu

m 

0,46    

 

D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony/ nie 

będzie 

omawiany w 

dalszej 

części 

dokumentacj
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i (dwa 

stanowiska o 

powierzchni 

1,86 ha w 

północnej 

części 

obszaru - nie 

weryfikowan

e dane ALP) 

S6 9190 
Kwaśne 

dąbrowy 

Quercetea 

robori-

petraeae 

10,99    

 

B C B C  

pS7 91I0 
Ciepłolub-

ne dąbrowy  

Querceta-

lia pube-

scenti 

petraeae 

7,39    

 

C C C C 

Podczas 

prac nad 

planem 

odnaleziono 

siedlisko w 

obszarze 

R1 4066 

Zanokcica 

serpentyno

wa 

Asplenium 

adulterinu

m 
 P   

 

A B C A 

Około 80% 

populacji 

krajowej 

Z1 1324 
Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 
  

100 – 200 

i 
 

 

C B C C 

Gatunek 

regularnie 

stwierdzany 

w obszarze, 

potwierdzon

o przelot na 

teren 

obszaru 

około 1/4 

osobników 

wylatującej z 

kolonii w 

Kiełczynie 

oraz 
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odłowiono 

karmiące 

samice w 

okresie 

rozrodu.  

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. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Pierwsze spotkanie informujące samorząd gminny o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów planów zadań ochronnych (PZO). Następnie 28 lutego 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz 1 marca 2011 r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu 

województw: dolnośląskim, ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Dzierżoniowie i Marcinowicach. Kolejnym 

obwieszczeniem z dnia 28 listopada 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o przystąpieniu do 

opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało 

umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu, a także zostało 

opublikowane w dniu 29 listopada 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu dolnośląskim. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu 

jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Dzierżoniowie i Marcinowicach oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił w 2012 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach 

przyrodniczych obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony przedmiotów 

ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną obszaru. Listę stron przekazano Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich interesariuszy o planowanych spotkaniach z 

odpowiednim wyprzedzeniem.  

Pierwsze spotkanie po przystąpieniu przez Wykonawcę do sporządzenia planu odbyło się 15 października 2013 r. w świetlicy wiejskiej 
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we wsi Włóki 76, gmina Dzierżoniów. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli RDOŚ Wrocław, wzięli udział przedstawiciele lokalnego 

samorządu, Nadleśnictwa Miękinia oraz Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”. Na pierwszym spotkaniu poinformowano kluczowe grupy 

interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, trybie jego sporządzania i zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem 

planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie przedstawicieli samorządu lokalnego i struktur terenowych PGL LP w proces 

sporządzania PZO było kluczowe dla powodzenia procesu tworzenia dokumentu i zaplanowania odpowiednich, skutecznych działań ochronnych 

dla poszczególnych przedmiotów ochrony Obszaru. W trakcie trwania spotkania przedstawione zostały informacje ogólne o obszarze Wzgórza 

Kiełczyńskie, przebieg granicy obszaru oraz szczegółowo omówione przedmioty ochrony występujące w obszarze – siedliska przyrodnicze, 

gatunki roślin i zwierząt oraz ich uwarunkowania środowiskowe, stan ochrony, podstawowe zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji. Spotkanie 

przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu projektu zostały osiągnięte. Ponadto w dniu 15 października 2013 r. 

przeprowadzono wizje terenową miejscowości Książnica i Gogołów. Podczas wizji terenowej zweryfikowano występowanie siedliska 6210 

Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea w zachodniej części obszaru. Zaprezentowano stanowisko rośliny z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej - zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum, siedliska 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii oraz 6210 Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea. Omówiono zagrożenia i działania ochronne oraz perspektywy 

ochrony ww. siedlisk. Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu 

PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w proces tworzenia projektu planu. 

Drugie spotkanie odbyło się 9 stycznia 2014 r. w. W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące jednostki samorządu lokalnego oraz 

państwowe jednostki organizacyjne. Celem spotkania było zaangażowanie różnych podmiotów – lokalnych grup interesu przedstawicieli 

nadleśnictw, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organów zainteresowanych obszarem w prace przy tworzeniu projektu Planu Zadań 

Ochronnych oraz zaprezentowanie zagrożeń oraz celów działań ochronnych i działań ochronnych zaproponowanych dla siedlisk przyrodniczych 

i gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony w obszarze. Zaplanowano również prezentację granicy oraz wniosków z analizy 

dokumentów planistycznych oraz decyzji administracyjnych, których ustalenia mogłyby mieć wpływ na przedmioty ochrony obszaru. 
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Spotkanie 15.10.2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Włóki - 

Pan Tomasz Gottfried – ekspert chiropterolog przedstawia 

informacje dotyczące populacji nocka dużego Myotis myotis 

(Fot. A. Ruszlewicz) 

Wizja terenowa w obszarze Wzgórza Kiełczyńskie  15.10.2013 r. 

(Fot. I. Woś) 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

1 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja 

regionu, udostępnianie informacji, prowadzenie polityki w 

zakresie ochrony krajobrazu, tworzenie parków 

krajobrazowych 

Wybrzeże Słowackiego 

12-14, 

50-411 Wrocław 

email umwd@dolnyslask.pl 

tel. 71 776-90-54 

fax. 71 341-81-48 

Uczestnicy II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie 

PLH020021 9.01.2014 r. (Fot. I. Woś) 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
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2 
Starostwo Powiatowe  

w Dzierżoniowie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja polityki 

ochrony środowiska na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu, sporządzania uproszczonych 

planów urządzania lasów niepaństwowych 

Rynek 27, 

58-200 Dzierżoniów 

email 

powiat@pow.dzierzoniow.pl 

tel. 74 832-18-64 

fax. 74/832-18-60 

3 Urząd Gminy Dzierżoniów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępniania informacji 

Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 

email 

sekretariat@ug.dzierzoniow.pl 

tel 74 832 56 95 

fax. 74 832 56 94 

4 
Starostwo Powiatowe w 

Świdnicy 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja polityki 

ochrony środowiska na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu, sporządzania uproszczonych 

planów urządzania lasów niepaństwowych 

Marii Skłodowskiej - 

Curie 7 

58-100 Świdnica 

email 

starostwo@powiat.swidnica.pl 

tel. 74 85 00 400 

fax. 74 85 30 927 

5 Urząd Gminy Marcinowice 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępniania informacji 

Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

email 

gmina@marcinowice.pl 

tel.  74 85 85 226 

fax. 74 85 85 231 

6 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, użytkowanie 

siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i promocja, sporządzanie 

projektów Planów Urządzania Lasu 

ul. Grunwaldzka 90, 

50-357 Wrocław 

email 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel: 71 377 17 00 

7 Nadleśnictwo Miękinia 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, użytkowanie 

siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i promocja, 

wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody w obszarze 

Natura 2000 

ul. Sportowa 2, 

55-330 Miękinia 

email 

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel: (0-71) 314-00-63 

fax: (0-71) 317-81-84 

8 
Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi objętymi 

ochroną na terenie woj., promocja i udostępnianie informacji 

w tym zakresie, nadzór nad rezerwatem przyrody i 

ustanawianie jego planu ochrony 

plac Powstańców 

Warszawy 1, 

50-153 Wrocław 

email 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

tel: 71 340 - 68 - 07, 

fax: 71 340 - 68 - 06 

9 Dolnośląski Zespół Ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i ul. Puszczykowska 10, email wroclaw@dzpk.pl 

mailto:powiat@pow.dzierzoniow.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
mailto:wroclaw@dzpk.pl
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Parków Krajobrazowych 

Oddział Wrocław 

historycznych Dolnego Śląska, Zarządzanie Parkami 

Krajobrazowymi Dolnego Śląska 

50-559 Wrocław tel. 71 364 27 58 

faks: 71 336 72 89 

10 PTPP pro Natura Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
ul. Podwale 75, 

50-449 Wrocław 

email 

pronatura@pronatura.org.pl 

tel. 71 343-09-58 

11 Klub Przyrodników Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
ul. 1 Maja 22, 

66-200 Świebodzin 

email kp@kp.org.pl 

tel. 68 382-82-36 

fax. 683 82-82-36 

12 
Stowarzyszenie „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Tuszyn 47, 58-207 

Tuszyn 
tel. 74 -832-41-90 

13. PTTK Oddział Wrocławski Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
Rynek Ratusz 

11/12,  50-106 Wrocław 

email: 

biuro@pttk.wroclaw.pl 

tel. 71 343 03 44 

fax. 71 343 67 46 

 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 

Kontakt 

1. Katarzyna Łyszkiewicz Przedstawiciel Nadleśnictwa Miękinia Nadleśnictwo Miękinia katarzyna.lyszkiewicz@

wroclaw.lasy.gov.pl 

2. Krzysztof Szydłowski Przedstawiciel Nadleśnictwa Miękinia, 

Leśnictwo Uliczno 

Nadleśnictwo Miękinia krzysztof.szydlowski@w

roclaw.lasy.gov.pl 

3. Elżbieta Kędzierska-

Dydo 

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 

Stowarzyszenie „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 

ela.dydo@gazeta.pl 

4. Kamila Zawadzka Przedstawiciel Urzędu Gminy Dzierżoniów Urząd Gminy Dzierżoniów ochronasrodowiska@ug.

dzierzoniow.pl 

5. Barbara Urbas Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 

Dzierżoniowie 

Starostwo Powiatowe w 

Dzierżoniowie 

przyroda@pow.dzierzoni

ow.pl 

6. Tomasz Gottfried Przedstawiciel firmy Ekoznawca Firma Ekoznawca gottfri@wp.pl 

mailto:pronatura@pronatura.org.pl
mailto:kp@kp.org.pl
mailto:%20biuro@pttk.wroclaw.pl


 

16 

 

7. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

aruszlewicz@rdos.wrocl

aw.pl 

8. Wojciech Lewandowski Przedstawiciel fimy Biolingua Fima Biolinqua biolinqua@gmail.com 

9. Krystyn Chudoba Przedstawiciel PTTK Oddział Wrocławski PTTK Oddział Wrocławski krystyn.chudoba@up.wr

oc.pl 

10. Agnieszka Zielińska Przedstawiciel Urzędu Gminy Dzierżoniów Urząd Gminy Dzierżoniów a.zielinska@ug.dzierzoni

ow.pl 

11. Olga Zając Przedstawiciel Nadleśnictwa Miękinia Nadleśnictwo Miękinia olga.zajac@wroclaw.lasy

.gov.pl 

12. Irena Woś Koordynator PZO z ramienia Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

iwos@rdos.wroclaw.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do danych 

1. 

Materiały 

publikowane 

Opracowanie Ekofizjograficzne 

dla Województwa 

Dolnośląskiego. Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego, 

Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu. 

Wrocław, 2009 

Opracowanie określające 

przyrodnicze uwarunkowania 

dla zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. 

Wysoka 
http://eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php?o

ption=com_frontpage&Itemid=1 

2. 

Materiały 

publikowane 
Świerkosz, Szczęśniak 2003 

Wielkość populacji Asplenium 

adulterinum 
Średnia 

ŚWIERKOSZ K. & SZCZĘŚNIAK E. 2003. 

Stan populacji i zagrożenia wybranych 

gatunków naskalnych na Dolnym 

Śląsku  [w:] Z. KĄCKI [red.] Zagrożone 

gatunki flory naczyniowej Dolnego 

Śląska. pp. 69-83. Instytut Biologii 

Roślin UWr – PTOP “pro Natura”, 

Wrocław 
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3. 

Materiały 

publikowane 

Ludwik Żołnierz, Krystyna 

Kromer, Krzysztof Świerkosz 

2008 

Informacje o rozmieszczeniu i 

statusie ochronnym zanokcicy 

serpentynowej, stanowiącej 

główny przedmiot ochrony w 

obszarze 

Wysoka 

Ludwik Żołnierz, Krystyna Kromer, 

Krzysztof Świerkosz 2008. Ladder 

spleenwort (Asplenium adulterinum 

Milde) in Poland - distribution, 

population state and conservation plan 

framework : Zanokcica serpentynowa 

(Asplenium adulterinum Milde) w 

Polsce - rozmieszczenie, stan 

zachowania populacji i założenia 

programu ochrony / // W: Club mosses, 

horsetails and ferns in Poland - 

resources and protection / Ewa 

Szczęśniak, Edyta Gola (editors) : 

Polish Botanical Society ; Institute of 

Plant Biology University of Wrocław. P. 

29-45 

4. 
Materiały 

publikowane 

Świerkosz K., Żołnierz L., 

Kromer K., Kordiak E., 

Malinowski B., Góral G., 

Drozdowska M., Zając O, Mazur 

L., Dzięcielski J., Zaremba W., 

Cieślak M., Śnigucki P. 2007 

Informacje o rozmieszczeniu i 

statusie ochronnym zanokcicy 

serpentynowej, stanowiącej 

główny przedmiot ochrony w 

obszarze; propozycje działań 

ochronnych dla poszczególnych 

stanowisk gatunku 

Wysoka 

Świerkosz K., Żołnierz L., Kromer K., 

Kordiak E., Malinowski B., Góral G., 

Drozdowska M., Zając O, Mazur L., 

Dzięcielski J., Zaremba W., Cieślak M., 

Śnigucki P. 2007 Krajowy plan 

zarządzania gatunkiem zanokcica 

serpentynowa Asplenium adulterinum. 

Ministerstwo Środowiska pp. 1-23. 

http://wroc.academia.edu/Krzysztof%C

5%9Awierkosz 

http://wroc.academia.edu/Krzysztof%C5%9Awierkosz
http://wroc.academia.edu/Krzysztof%C5%9Awierkosz
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5. 

Materiały 

niepublikowa

ne 

Standardowy Formularz Danych 

dla obszaru Natura 2000 

PLH020021 Wzgórza 

Kiełczyńskie 

Dokument przedstawiający opis 

obszaru Natura 2000. 
Wysoka Plik PDF 

6. 

Materiały 

niepublikowa

ne 

Reczyńska K. 2013. Diversity, 

distribution and conservation 

status of acidophilous and 

thermophilous oak forests (Cl. 

Quercetea robori-petraeae, O. 

Quercetalia pubescenti-petraeae) 

in the Sudety Mts and their 

foreland 

Informacje o statusie 

ochronnym dąbrów świetlistych 

występujących na podłożach 

serpentynitowych 

Wysoka  

https://www.researchgate.net/publicatio

n/235610198_Diversity_distribution_an

d_conservation_status_of_acidophilous

_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._

Quercetea_robori-

petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-

petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_thei

r_foreland?ev=prf_pub 

7. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Wójcicka-Rosińska A., 

Kowalczyk B. 2012. Plan 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Miękini na okres od 1 stycznia 

2012 r. do 31 grudnia 2021 r. Opis 

ogólny lasów nadleśnictwa 

elaborat. Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej Oddział w 

Brzegu, Brzeg, str. 307, 381. 

Określenie zakresu działań 

gospodarki leśnej realizowanej 

na terenie Nadleśnictwa 

Miękinia. 

Wysoka 

Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu oraz 

Nadleśnictwa Miękinia 

8. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Wójcicka-Rosińska A. 2012. Plan 

urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Miękinia na okres od 1 stycznia 

2012 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Prognoza oddziaływania na 

środowisko dla projektu planu 

urządzania lasu. Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 

Brzegu, Brzeg, str. 248. 

Analiza wpływu zapisów planu 

urządzenia lasu i programu 

ochrony przyrody Nadleśnictwa 

Miękinia na stan środowiska w 

tym gatunki będące 

przedmiotami ochrony w OZW 

Wzgórza Kiełczyńskie. 

Wysoka 

Zasoby Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu oraz 

Nadleśnictwa Miękinia 

https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
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9. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Zając K., Malkiewicz A., Majtyka 

T., Ogrodowczyk A., Gottfried T., 

Zając T. 2010. Plan ochrony 

Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego. Operat ochrony 

zwierząt. Narodowa Fundacja 

Ochrony Środowiska, Warszawa, 

Wrocław. 

Zestawienie wyników 

inwentaryzacji 

chiropterologicznej terenu 

Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Średnia 
Zasoby Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 

10. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Gmina Dzierżoniów Studium 

uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego. 

Tekst studium ujednolicony. 

Część III Zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dzierżoniów. Pracownia 

urbanistyczno-architektoniczna 

„Urb-bis” 58-200 Dzierżoniów, 

Rynek 37/4 tel./faks (074) 831-

86-72 - uchwała nr XXXV/325/06 

z dnia 15 lutego 2006r. Rady 

Gminy Dzierżoniów w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego północnej części 

gminy Dzierżoniów. 

Określenie celów polityki 

przestrzennej gminy. 
Wysoka 

http://www.ug.dzierzoniow.pl/zagosprze

st/uchwaly/studium3.pdf 



 

21 

 

11. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Kiełczyn. Uchwała Nr 

XL/378/06 Rady Gminy 

Dzierżoniów z dnia 13 

października 2006r. W sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części Gminy Dzierżoniów – 

obręb Kiełczyn. 

Określenie sposobu 

zagospodarowania części terenu 

gminy. 

Średnia 
http://www.ug.dzierzoniow.pl/zagosprze

st/uchwaly/uch_kielczyn.pdf 

12. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Książnica. Uchwała Nr 

XXXIX/367/06 Rady Gminy 

Dzierżoniów z dnia 1 września 

2006r. W sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego części Gminy 

Dzierżoniów – obręb Książnica. 

Określenie sposobu 

zagospodarowania części terenu 

gminy. 

Średnia 
http://www.ug.dzierzoniow.pl/zagosprze

st/uchwaly/uch_ksiaznica.pdf 

13. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

wsi Jędrzejowice. Uchwała Nr 

XXXIX/368/06 Rady Gminy 

Dzierżoniów z dnia 1 września 

2006r. W sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego części Gminy 

Dzierżoniów – obręb 

Jędrzejowice. 

Określenie sposobu 

zagospodarowania części terenu 

gminy. 

Średnia 
http://www.ug.dzierzoniow.pl/zagosprze

st/uchwaly/uch_jedrzejowice.pdf 
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14. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Studium uwarunkowań i 

kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Marcinowice. Uchwała Nr 

XXIX.166.13 Rady Gminy 

Marcinowice z dnia 22 lutego 

2013r. 

Określenie celów polityki 

przestrzennej gminy. 
Wysoka 

http://bip.marcinowice.pl/zalaczniki/146

/Tekst_Jednolty_-

_Studium_warunkowan_i_kierunkow_z

agospodarowania_Gminy_Marcinowice

_-_zal._nr_1.pdf 

15. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Wirki. Uchwała nr 

XXXI / 187 /05 rady gminy 

Marcinowice z dnia 23 września 

2005r w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Wirki. 

Określenie sposobu 

zagospodarowania terenu 

gminy. 

Wysoka http://bip.marcinowice.pl/?id=718 

16. 

Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Program ochrony środowiska 

gminy Marcinowice. 2005. BMT 

Polska Sp. z o.o. Wrocław. 

Analiza i ocena aktualnego 

stanu środowiska oraz 

określenie zadań ochrony 

środowiska na terenie gminy. 

Niska 
http://bip.marcinowice.pl/zalaczniki/135

6/POS_gminy_Marcinowice.pdf 

17. Raporty 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Wiry. Uchwała nr 

XXXI / 186 /05 rady gminy 

Marcinowice z dnia 23 września 

2005r w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Wiry. 

Określenie sposobu 

zagospodarowania terenu 

gminy. 

Wysoka http://bip.marcinowice.pl/?id=717 
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18. 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województw

a, gminy) 

Powszechna Inwentaryzacja 

Przyrodnicza Lasów 

Państwowych 2007-2008 

Rozmieszczenie siedlisk 

leśnych wytypowane w oparciu 

o opisy taksacyjne lasu. 

Wymaga 

weryfikacji 

terenowej. 

Powszechna Inwentaryzacja 

Przyrodnicza Lasów Państwowych 

2007-2008 

19. 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Studium przestrzennych 

uwarunkowań rozwoju energetyki 

wiatrowej w województwie 

dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu. 

Wrocław 2009, str. 121. 

Ocena przyrodniczo-

przestrzennych, prawnych i 

technicznych uwarunkowań 

związanych z możliwymi 

lokalizacjami farm wiatrowych 

na terenie województwa 

dolnośląskiego. 

Wysoka 
http://www.wbu.wroc.pl/pliki/Tekst%20

Studium.pdf 

20. 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 

2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych 

w województwie dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu, 

Wrocław, str. 86. 

Wyznaczenie obszarów 

nieodpowiednich lub 

konfliktowych do lokalizacji 

farm wiatrowych w 

województwie dolnośląskim ze 

względu na ich znaczenie dla 

chiropterofauny. 

Wysoka 
http://www.wbu.wroc.pl/pliki/SEW_eks

pertyza%20Chiro.pdf 

21. 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Żołnierz L. 2009. Raport roczny 

dla gatunku na stanowisku. 

Monitoring GIOŚ.IOŚ 

Szczegółowy opis stanu 

populacji Asplenium 

adulterinum w roku 2009, wraz 

z określeniem zagrożeń, opisem 

wskaźników i parametrów 

stanu ochrony. 

Wysoka 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monit

oring/Baza/Rosliny/Stanowisko.aspx?j=

2&jID=4066&sID=256 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/Baza/Rosliny/Stanowisko.aspx?j=2&jID=4066&sID=256
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/Baza/Rosliny/Stanowisko.aspx?j=2&jID=4066&sID=256
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/Baza/Rosliny/Stanowisko.aspx?j=2&jID=4066&sID=256
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22. 

Inwentaryzac

ja 

przyrodnicza 

gminy 

Czerny M. (red). Inwentaryzacja 

przyrodnicza gminy Dzierżoniów 

ogólna charakterystyka 

środowiska przyrodniczego. 

Krameko sp. z o. o. Kraków. mscr. 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

gminy Dzierżoniów 

uwzględniająca stanowiska 

nietoperzy na terenie obszaru 

Natura 2000 Wzgórza 

Kiełczyńskie 

Niska 
Zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

 

Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 został zatwierdzony Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 12 

grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lutego 2009 r. (Dz.U. L 43 z 13.2.2009, str. 63—244). 

Obszar stanowi enklawę Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje Pasmo Wzgórz Kiełczyńskich, położone na Przedgórzu Sudeckim, na 

zachód od Masywu Ślęży. Zbudowane z serpentynitu wzgórza stanowią pasmo zalesionego terenu rozciągniętego wrzecionowato ze wschodu na 

zachód ze skalistym wierzchołkiem Szczytna o wysokości 466 m n. p. m. Obszar obejmuje głównie siedliska leśne z licznymi wychodniami 

skalnymi. Kluczowy przedmiot ochrony w obszarze paproć zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum) występuje w Polsce wyłącznie na 

Dolnym Śląsku, a 90% populacji (około 500 okazów) utrzymuje się w obszarze Wzgórz Kiełczyńskich.  

 

Położenie 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 położony jest w całości na terenie województwa dolnośląskiego, w 

powiecie dzierżoniowskim i świdnickim, na terenie gminy Dzierżoniów i Marcinowice.  

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: Przedgórze Sudeckie (332.1), 
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Mezoregion: Masyw Ślęży (332.13) 

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

Region: Kraina Śląska (V) 

Dzielnica: Przedgórze Sudeckie i Płaskowyż Głubczycki (V.3) 

Mezoregion: Przedgórze Sudeckie (V.3a) 

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

Prowincja Subatlantycka Górska 

Podprowincja Hercyńsko-Czeska 

G. Dział Sudecki 

G.2. Kraina Przedgórza Sudeckiego  

G.2.1. Okręg Strzegomsko-Strzeliński 

G.2.1.c Masyw Ślęży 

 

Gleby 

Wzgórza zbudowane są ze skał metamorficznych, powstałych z przeobrażenia skał ultrazasadowych, tworzą go serpentynity z żyłkami 

magnezytu, kwarcu, chalcedonu i opalu. Łagodniejsze stoki wzgórz pokryte są formami poglacjalnymi i utworami młodszymi, przeważnie 

czwartorzędowymi. W utworach czwartorzędowych występują plejstoceńskie utwory lessopodobne, piaski i żwiry lodowcowe oraz gliny 

zwałowe.  

Klimat 

Klimat obszaru Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 został zaliczony do regionu klimatycznego przedgórskiego (wg Schmucka, wg Wosia): 

obejmuje tereny położone do wysokości 350 - 400 m n.p.m., charakteryzujące się mało zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi. Jest to 

region o średniej rocznej temperaturze 7,5 - 8,0°C; średnim okresie trwania zimy 50 - 70 dni i lata: 50 - 75 dni. Opad roczny wynosi około 600 - 

700 mm. Okres wegetacji trwa około 210 - 220 dni, a średnia temperatura okresu wynosi 14°C. Liczba dni z pokrywa śnieżną wynosi 60 - 80 

dni, a dni przymrozkowych jest od 100 do 120, 

 

Wody powierzchniowe 

Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Największą rzeką zbierającą 
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wody ze wzgórz jest Piława odwadniająca swoimi dopływami południowe zbocza i Czarna Woda odwadniająca północne zbocza. 

Piława stanowi jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP) Piława od źródła do Gniłego Potoku (PRLW60006134489), leży w regionie 

wodnym Środkowej Odry, na obszarze dorzecza Odry. Piławę zaklasyfikowano jako potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6), o statusie silnie zmieniona część wód, w złym stanie ekologicznym gdzie osiągnięcie celów środowiskowych 

jest zagrożone. Cele środowiskowe - osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego dla Piławy od źródła do Gniłego Potoku podlegają derogacjom 

(derogacja 4(4)-1 stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągniecie założonych 

celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie cza-

su). 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru 

Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 leży na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego Rozporządzenie 

Wojewody Dolnośląskiego Nr 17 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj Dol. z dnia 24 

listopada 2008 r. Nr 303, poz. 3495). 

W granicach obszaru mającego znacznie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 zlokalizowane są użytki ekologiczne: Paprocie 

serpentynitowe w Masywie Ślęży, w gminie Dzierżoniów stanowiska nr 2 (0,26 ha), nr 3 (0,22 ha) i nr 5 (0,2 ha) oraz w gminie Marcinowice 

stanowiska nr 1 (0,1 ha) i nr 4 (0,3 ha) utworzone na mocy Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z 12 grudnia 2003 r. w sprawie uznania 

za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 17 grudnia 2003 r. Nr 236, poz. 3828). 

 

Struktura krajobrazu 

Obszar obejmuje pasmo wzgórz położonych na Przedgórzu Sudeckim, na zachód od Masywu Ślęży. Wzgórza stanowią niewielkie, zbudowane z 

serpentynitu, pasmo zalesionego terenu rozciągniętego wrzecionowato ze wschodu na zachód. Najwyższa ich część to skalisty wierzchołek 

Szczytna (466 m n. p. m.).Otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo. 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszar Natura 2000  Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Kiełczyn PLH020099. Ponadto w pobliżu zlokalizowane są inne obszary mające dla Wspólnoty Masyw Ślęży PLH020040, 

Wzgórza Niemczańskie PLH020082 oraz Modraszki koło Opoczki PLH020094. 

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  
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Obszar mający znacznie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 w większości stanowią siedliska leśne na gruntach Skarbu Państwa 

w zarządzę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miękinia z tego względu stan przedmiotów ochrony 

związany jest ze sposobem i rodzajami prac wykonywanych w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Na działkach w sąsiedztwie Obszaru 

zaznacza się presja związana z budownictwem jednorodzinnym.   

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 404,5 99,9 

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Inne   

Grunty orne    

Łąki trwałe    

Pastwiska trwałe    

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące    

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne (drogi) Gmina Dzierżoniów 0,53 0,1 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe 

W granicach obszaru Wzgórza Kiełczyńskie nie jest prowadzona działalność objęta 

dopłatami UE. 

Lasy komunalne 

Lasy prywatne 

Inne 

Sady   

Trwałe użytki zielone   

Wody  

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
 

Inne (drogi)  

 

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

L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraża

nie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego. Tekst studium ujed-

nolicony. Część III Zmiana studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Dzierżoniów. - uchwała nr 

XXXV/325/06 z dnia 15 lutego 2006r. Rady 

Gmina Dzierżoniów Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 
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Gminy Dzierżoniów w sprawie zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego północnej części gminy 

Dzierżoniów (Pracownia urbanistyczno-

architektoniczna „Urb-bis”). 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kiełczyn. Uchwała Nr 

XL/378/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 

października 2006r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

Gminy Dzierżoniów – obręb Kiełczyn. 

Gmina Dzierżoniów Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

  

3. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Książnica. Uchwała Nr 

XXXIX/367/06 Rady Gminy Dzierżoniów z 

dnia 1 września 2006r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

Gminy Dzierżoniów – obręb Książnica. 

Gmina Dzierżoniów Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

  

4. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jędrzejowice. Uchwała Nr 

XXXIX/368/06 Rady Gminy Dzierżoniów z 

dnia 1 września 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

części Gminy Dzierżoniów – obręb 

Jędrzejowice. 

Gmina Dzierżoniów Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

  

5. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Marcinowice. Uchwała Nr XXIX.166.13 Rady 

Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2013r. 

Gmina Marcinowice Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

  

6. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Wirki. Uchwała 

nr XXXI/187/05 Rady Gminy Marcinowice z 

Gmina Marcinowice Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 
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dnia 23 września 2005r .w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Wirki. 

7. Strategia rozwoju gminy Dzierżoniów na lata 

2007 – 2013. 

Gmina Dzierżoniów Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

  

8. Strategia rozwoju gminy Marcinowice (Anna 

Urbańska-Makuch, 2000 r.). 

Gmina Marcinowice Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

  

9. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Miękinia na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 

grudnia 2021 r. (Wójcicka-Rosińska A., 

Kowalczyk B., 2012 r.). 

Nadleśnictwo Miękinia Modyfikacja gospodarki 

leśnej  w granicach siedlisk 

przyrodniczych. 

  

 

 

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

L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

1. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion 

septentrionalis-

Festucion pallescentis) 

C 0,43 2 

Zachowane już 

tylko  

w zachodniej czę-
ści obszaru. 

Bardzo dobry (100% 

powierzchni 

weryfikowanych w 

latach 2009-2013). 

Nie dotyczy 

2. 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

A 1,38 7 

Rozproszone na 

całym terenie w 

opuszczonych 

kamieniołomach 

Dobry (weryfikacją 

objęto 40% 

stanowisk). 

Wskazane uzupełnienie o stan za-

chowania stanowisk w części 

wschodniej. 
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serpentynitu. 

3. 
9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

C 12,51 4 

Rozproszone, 

głównie we 

wschodniej części 

obszaru. 

Niski (nie 

weryfikowane w 

terenie – dane 

administracji Lasów 

Państwowych, 

aktualne z 2012 r.) 

Rozmieszczenie na podstawie da-

nych administracji Lasów Pań-

stwowych weryfikowanych w roku 

2012 

4. 
91I0 Ciepłolubne dą-

browy (Quercetalia pu-

bescenti petraeae) 

C 29,81 7 

Rozproszone, 

głównie we 

wschodniej części 

obszaru – głównie 

na stokach o 

wystawie 

południowej i 

wierzchowinach. 

Dobry (weryfikacją 

objęto 50% 

stanowisk). 

Wskazane uzupełnienie o stan za-

chowania stanowisk w części 
wschodniej. 

5. 
4066 Zanokcica 

serpentynowa 

Asplenium adulterinum 

A 300-500i 7 

Zachodnia część 

obszaru w 

opuszczonych 

kamieniołomach i 

na skałach 

śródleśnych. 

Bardzo dobry (100% 

powierzchni 

weryfikowanych w 

latach 2006-2012). 

Dane o rozmieszczeniu i 

zróżnicowaniu gatunku uzyskano 

na podstawie prac terenowych 

wykonywanych permanentnie w 

latach 2006-2012, szczególnie w 

oparciu o monitoring prowadzony 

przez L. Żołnierza na potrzeby 

GIOŚ/IOP. 

6. 1324 Nocek duży 

Myotis myotis 
C Cały obszar 

Natura 2000 

Żerowiska 

na terenie 

całego 

obszaru 

Natura 2000 

Żerowiska na 

terenie całego 

obszaru Natura 

2000. 

średni 

Dla zbadania stopnia 

wykorzystania żerowisk na 

obszarze wykonano dwukrotne 

odłowy i czterokrotne nasłuchy na 

transektach i punktach 

nasłuchowych. Ze względu na 

prowadzone przez krótki okres 

czasu (czerwiec – lipiec) badania 

trudno ocenić rzeczywisty stopień 
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wykorzystania obszaru przez 

populację nocków dużych. 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco Brometea) 

 

Krótka charakterystyka 

Murawy kserotermiczne występowały niegdyś często na siedliskach okrajkowych, skrajach lasów i polanach śródleśnych obszaru. Do dziś za-

chowały się tylko we fragmentach, na granicy pomiędzy lasem a polami oraz na jednej z polan w szczytowej partii zachodniej części wzgórz. 

Fragment murawy kserotermicznej nad nieczynnym kamieniołomem koło Książnicy jest obsadzony sosną zwyczajną Pinus sylvestris. Wystę-

pują tu gatunki ciepłolubne takie jak strzęplica nadobna Koeleria macrantha, kostrzewa owcza Festuca ovina, goździk kartuzek Dianthus car-

thusianorum, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides – w murawach tych ma swoje ostatnie znane stanowisko na Dolnym Śląsku leniec 

alpejski Thesium alpinum. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z postanowieniami art. 17. 

1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

 

Ranga w obszarze 

Wartościowe z uwagi na ekstrazonalny charakter oraz na wysoką wartość dla różnorodności biologicznej obszaru, silnie zagrożone wskutek za-

przestania użytkowania (głównie wypasu) oraz sukcesji naturalnej. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Płaty poddane kontroli zachowane w stanie złym U2 (2 płaty). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze 

 Zaprzestanie użytkowania 
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 Eutrofizacja 

 Zmiany składu gatunkowego wskutek sukcesji naturalnej 

 Nasadzenia i plantacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leniec alpejski Thesium alpinum w murawie kserotermicznej (Fot. K. Świerkosz) 
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8220 - Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii 

 

Krótka charakterystyka 

W szczelinach skalnych – zarówno na skałach naturalnych jak i w odkrywkach dawnych kamieniołomów - rozwijają się pionierskie zbiorowiska 

paproci skalnych z udziałem zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum, zanokcicy klinowatej Asplenium cuneifolium, zanokcicy skalnej 

Asplenium trichomanes i paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare. Stanowiska te, z uwagi na największą w kraju populację zanokcicy serpenty-

nowej Asplenium adulterinum, są szczególnie ważne dla różnorodności biologicznej obszaru. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z postanowieniami art. 

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U1. 

 

Ranga w obszarze 

Siedlisko kluczowe dla zachowania populacji zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum. 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu złym (U2).  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Występowanie gatunków inwazyjnych – robinia akacjowa Robinia pseudacacia, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora; 

 Plądrowanie stanowisk roślin (obserwowano nagłe zanikanie części populacji, co spowodowane mogło być tylko zbiorem osobni-

ków, prawdopodobnie do celów handlowych – sprzedaż do zielników kolekcjonerskich); 

 Niekontrolowane wykorzystanie rekreacyjne terenu starych kamieniołomów; 

 Sukcesja naturalna, powiązana z nadmiernym zacienianiem stanowisk i depozycją martwej materii organicznej. 
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8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii (Fot. K. Świerkosz) 
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9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

 

Krótka charakterystyka 

Na terenie Wzgórz Kiełczyńskich Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) stwierdzone zostały w ramach powszechnej inwentaryzacji La-

sów Państwowych z roku 2007. Zakwalifikowano tu zarówno dojrzałe drzewostany dębowe, jak i lasy gospodarcze z wysokim udziałem sosny, a 

nawet olchy. Część z tak zakwalifikowanych wydzieleń została wyłączona z listy siedlisk. Pozostałe wymagają weryfikacji. Wszystkie drzewo-

stany dębowe zweryfikowane w latach 2010-2013 wykazały przynależność do siedliska 91I0.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 

tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

 

Ranga w obszarze 

Prawdopodobnie siedlisko o niewysokiej randze w obszarze, jednak nie zweryfikowane wydzielenia mogą należeć do siedliska 91I0, stąd wyłą-

czenie go z przedmiotów ochrony nie jest zalecane. 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu złym (U2). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazja gatunków obcych (robinia akacjowa Robinia pseudacacia, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora); 

 Pinetyzacja (wysoki udział sosny zwyczajnej Pinus sylvestris); 

 Eutrofizacja (w całym obszarze w zbiorowiskach leśnych notuje się wysoki udział gatunków nitrofilnych). 
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*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae) 

 

Krótka charakterystyka 

Na terenie Wzgórz Kiełczyńskich Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae) występują na stokach południowych oraz na kopu-

łach szczytowych, w miejscach gdzie podłoże serpentynitowe jest pokryte cienką warstwą gleby. Zgodnie z najnowszą analizą syntaksonomicz-

ną (Reczyńska, 2013) należą one do zbiorowiska Galium verum-Quercus petraea, zbliżonego do niżowych dąbrów świetlistych Potentillo al-

bae-Quercetum. Charakteryzuje je występowanie, nawet w niewielkich liczebnościach, gatunków takich jak zanokcica klinowata Asplenium 

cuneifolium, lepnica rozdęta Silene vugaris czy przytulia właściwa Galium verum. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 

tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U1. 

 

Ranga w obszarze 

Siedlisko o wysokiej randze w obszarze, ponieważ stwierdzona tu postać geograficzno-ekologiczna ciepłolubnych dąbrów związana z podłożem 

serpentynitowym występuje w Polsce wyłącznie w obszarach Natura 2000 „Wzgórza Kiełczyńskie” oraz „Masyw Ślęży”.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania zły (U2). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazja gatunków obcych (robinia akacjowa Robinia pseudacacia, czeremcha amerykańska Padus serotina, niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora); 

 Pinetyzacja (wysoki udział sosny zwyczajnej Pinus sylvestris); 

 Eutrofizacja (wysoki udział gatunków nitrofilnych, w tym perz właściwy Agropyron repens, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, glistnik 

jaskółcze ziele Chelidonium majus, bodziszek cuchnący Geranium robertianum i innych). 
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*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae) (Fot. K. Świerkosz) 



 

39 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

 

4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek paproci ściśle związany z siedliskami serpentynitowymi, występujący w Polsce wyłącznie na Dolnym Śląsku w Sudetach i na ich 

Przedgórzu. Łącznie znanych jest nie więcej niż 600 kęp tego gatunku, przy czym około 80% populacji (około 500 osobników) utrzymuje się w 

obszarze Wzgórza Kiełczyńskie. Na terenie objętym opracowaniem gatunek znany jest z 7 stanowisk (wg. Żołnierz 2006, npbl.): 

 

1. 16º 35' 40.6''E 50º 49' 23.5''N. Stanowisko antropogeniczne. Ściana skalna o wystawie północno-wschodniej i przyległa skarpa z zalegającą 

zwietrzeliną w wyrobisku kamieniołomu. Stanowisko ocienione przez skupienie czereśni ptasich Cerasus avium, sosen zwyczajnych Pinus sy-

lvestris, brzóz Betula pendula i leszczyn Corylus avellana. Nieckę wyrobiska wypełnia woda, co sprzyja utrzymaniu wysokiej wilgotności po-

wietrza na stanowisku paproci. Paprocie gęsto porastają rumosz zalegający na pochyłej części skały i szczeliny skalne. Północna część ściany 

skalnej zajęta jest przez populację zanokcicy klinowatej Asplenium cuneifolium. Obydwa gatunki konkurują o miejsce w szczelinach skalnych w 

części stanowiska, gdzie stykają się obie populacje. Istnieją wolne mikrosiedliska (szczeliny, zwietrzelina i rumosz), które mogą być zasiedlone 

przez paprocie. Do gatunków konkurujących należą: zanokcica skalna Asplenium trichomanes, bluszcz pospolity Hedera helix, śmiałek pogięty 

Deschampsia flexuosa, siewki jarząba Sorbus aucuparia i bzu czarnego Sambucua nigra. Areał populacji gatunku 0,004 ha. 

 

2. 16º 35' 36.9''E 50º 49' 20.8''N. Naturalne odsłonięcie skał o wystawie północnej ocienione przez brzozy Betula pendula i leszczyny Corylus 

avellana. Populacja zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum zasiedla szczeliny skalne. W części stanowiska paprocie konkurują z in-

nymi roślinami zielnymi. Istnieją mikrosiedliska (szczeliny, zwietrzelina), które mogą być zasiedlone przez paprocie po wyeliminowaniu konku-

rencyjnych gatunków roślin naczyniowych i mchów (Hypnum cupressiforme). atunki konkurujące: jeżyny Rubus sp., poziomki Fragaria vesca, 

paprotka pospolita Polypodium vulgare, dzwonek okrągłolistny Campanula rotundifolia, bez czarny Sambucus nigra, trędownik bulwiasty 

Scrophularia nodosa, Hypnum cupressiforme. Areał populacji gatunku 0,0008 ha. 

 

3. 16º 35' 39.9''E 50º 49' 21.5''N. Naturalne odsłonięcie skał o wystawie północno-zachodniej, ocienione przez sosny Pinus sylvestris, brzozy 

Betula pendula i leszczyny Corylus avellana. Populacja zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum zasiedla szczeliny skalne. W dolnej 

części stanowiska zanokcice rosnące w rozproszeniu są wolne od konkurencji. W górnej części stanowiska paprocie silnie konkurują z innymi 

roślinami zielnymi. W górnej części paprocie są pod silną presja konkurentów: lepnicy rozdętej Silene vulgaris, paprotki zwyczajnej Polypo-

dium vulgare, zanokcicy klinowatej Asplenium cuneifolium, trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea, jeżyn Rubus sp., nerecznicy sam-
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czej Dryopteris filix-mas i rokietu Schrebera Pleurozium schreberi. Areał populacji gatunku 0,025 ha. 

 

4. 16º 35' 42.6''E 50º 49' 21.2''N. Naturalne odsłonięcie skał o wystawie północnej ocienione przez sosny Pinus sylvestris, czereśnie ptasie Cera-

sus avium, brzozy Betula pendula i leszczyny Corylus avellana. Szczątkowa populacja zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum zasie-

dla duże odsłonięcie skalne w większej części zajęte przez paprotkę zwyczajną Polypodium vulgare. Populacja krytycznie zagrożona z uwagi na 

znikomą liczebność. Areał populacji gatunku 0,005 ha. 

 

5. 16º 35' 52.6''E 50º 49' 15''N. Stanowisko antropogeniczne w wyrobisku kamieniołomu. Ściana skalna o wystawie zachodniej. Stanowisko 

ocienione przez skupienie czereśni ptasich Cerasus avium, brzóz Betula pendula i leszczyn Corylus avellana. Niecka wyrobiska wykorzystywa-

na jest jako miejsce pikników. Niewielka populacja zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum zasiedla szczeliny i zalegającą na półkach 

skalnych zwietrzelinę. Stanowisko usytuowane jest w trudno dostępnej części kamieniołomu i jak dotąd nie stwierdzono na nim śladów działań 

człowieka. Potencjalnym zagrożeniem może być rozwój populacji gatunków konkurencyjnych: zanokcicy skalnej Asplenium trichomanes, jeżyn 

Rubus sp. i paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare. Duży udział robinii akacjowej Robinia pseudoacacia w sąsiedztwie stanowiska może 

sprzyjać jego użyźnianiu, a tym samym stymulować rozwój populacji konkurentów. Istnieją wolne mikrosiedliska (szczeliny, zwietrzelina i ru-

mosz), które mogą być zasiedlone przez paprocie. Areał populacji gatunku 0,022 ha. 

 

6. 16º 35' 13.7''E 50º 49' 17.2''N. Stanowisko antropogeniczne w wyrobisku kamieniołomu. Ściana skalna o wystawie zachodniej. Stanowisko 

ocienione przez lipy drobnolistne Tilia cordata, sosny zwyczajne Pinus sylvestris, czereśnie ptasie Cerasus avium, dęby bezszypułkowe Quercus 

petraea. Niecka wyrobiska w części jest wypełniona wodą, co sprzyja utrzymaniu korzystnej dla paproci wilgotności. Niewielka populacja za-

nokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum zasiedla szczeliny, półki skalne i zwietrzelinę zalegającą na pochyłych fragmentach stanowiska. 

Areał populacji gatunku 0,002 ha. 

 

7. 16º 37' 12.5''E 50º 49' 8.2''N. Naturalne odsłonięcie skał o wystawie północno-wschodniej ocienione przez modrzewie Larix decidua i lesz-

czyny Corylus avellana. Stanowisko znajduje się na skraju rozległej poręby. Jej powstanie przed około 14 laty radykalnie zmieniło warunki mi-

kroklimatyczne. Druga pod względem liczebności populacja zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum zasiedla szczeliny niewielkiej 

skałki. W części stanowiska paprocie konkurują z innymi roślinami zielnymi oraz malinami i jeżynami Rubus sp. Areał populacji gatunku 

0,0005 ha. 

 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 

Monitoringowi w roku 2009 (L. Żołnierz, dane niepublikowane, IOP) poddano wszystkie stanowiska gatunku na terenie Sudetów (11 stano-

wisk), w tym 9 w obszarach Natura 2000 i 2 poza nimi. Status ochronny gatunku został oceniony jako niezadowalający (U1). 
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Ranga w obszarze 

Kluczowy przedmiot ochrony w obszarze, który został utworzony głównie z uwagi na występowanie tego gatunku. Występuje tu około 500 

osobników gatunku, co stanowi około 79% populacji krajowej. Zanokcica serpentynowa występuje na 7 stanowiskach w obszarze. 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1)  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Występowanie gatunków inwazyjnych – robinia akacjowa Robinia pseudacacia, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora; 

 Konkurencja z gatunkami rodzimymi o siedliska w szczelinach skalnych; 

 Plądrowanie stanowisk roślin (obserwowano nagłe zanikanie części populacji, co spowodowane mogło być tylko zbiorem osobników, 

prawdopodobnie do celów handlowych – sprzedaż do zielników kolekcjonerskich); 

 Niekontrolowane wykorzystanie rekreacyjne terenu starych kamieniołomów; 

 Sukcesja naturalna, powiązana z nadmiernym zacienianiem stanowisk i depozycją martwej materii organicznej. 
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4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (Fot. K. Świerkosz) 

4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (Fot. K. Świerkosz) 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Na czerwonej liście IUCN (2012.2) gatunek 

najmniejszej troski (LC). 

 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jest gatunkiem synantropijnym, a jego żerowiska zlokalizowane są najczęściej na obszarach leśnych, rzadziej na terenach otwartych. Poluje 

m.in. na owady poruszające się w leśnej ściółce np. chrząszcze biegaczowate (Carabidae). Jego głównymi zimowiskami są sztolnie i innego 

rodzaju podziemia. Jako gatunek ciepłolubny najczęściej spotykany jest w dużych kubaturowo schronieniach o stabilnym mikroklimacie. 

Pojedyncze osobniki zimują również w małych, przydomowych piwniczkach, przepustach wodnych, szczelinach mostów i dziuplach. Letnie 

schronienia kolonii rozrodczych to najczęściej ciepłe strychy budynków, sporadycznie jaskinie lub inne duże podziemia. Kolonie rozrodcze 

mogą być bardzo duże, liczące nawet do dwóch tysięcy osobników. Najczęściej jednak spotyka się takie, w których liczba dorosłych samic nie 

przekracza kilkudziesięciu. Migruje na średnie dystanse od 60 do 80 km, choć obserwowane są również dalsze przeloty – ponad 250 km. 

 

Występowanie w Polsce 

Występuje prawie w całym kraju, a zwarty zasięg geograficzny nocka dużego obejmuje południową, częściowo zachodnią i centralną Polskę. 

Obecnie populacja krajowa wydaje się stabilna (Kowalski, Wojtowicz 2004). 

 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 

W 2007 i 2008 r. przeprowadzono kontrolę w 24 obiektach pełniących rolę letnich kolonii rozrodczych nocków dużych. Stan zachowania 

gatunku w 10 badanych stanowiskach oceniono  jako właściwy (FV) w 9 niewłaściwy (U1), a w 5 koloniach na 24 uzyskało ocenę złą (U2). W 

czasie tych badań nastąpił spadek łącznej liczebności nietoperzy, w znacznej części spowodowany działalnością człowieka. Na podstawie 

ogólnopolskiego monitoringu w 2008 roku w 11 spośród 12 badanych zimowisk w Polsce stan ochrony gatunku oceniono jako właściwy (FV) z 

uwagi zarówno na stabilną (a nawet wzrastającą w niektórych przypadkach) liczbę zimujących osobników, a także dobrą dostępność i właściwe 
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zabezpieczenie schronień przed niepowołaną penetracją. Jednak ogólny stan populacji w regionie kontynentalnym oceniono jako 

niezadowalający (U1). W czasie tego monitoringu nie oceniano stanu żerowisk gatunku. 

 

Stan zachowania w Obszarze 

Ze względu na brak wcześniejszych badań na tym terenie trudno jest ocenić prawidłowo stan zachowania zarówno populacji, jak i siedliska. 

Jednym z wskaźników może być liczebność kolonii rozrodczej istniejącej przy tym obszarze. Na podstawie danych z ostatnich lat dotyczących 

kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis w Kiełczynie można uznać, iż populacja tego gatunku utrzymuje się na podobnym poziomie. W 

lipcu 2011 roku kolonia ta liczyła 120 osobników (samic i młodych) (Urban R.G. 2011 dane niepublikowane). Liczenia wylatujących samic 15 

lipca 2013 wykazały 59 wylatujących samic co przy założeniu, że większość samic ma jedno młode, wskazuje na zbliżoną liczebność. W 

przypadku oceny żerowisk nocka dużego Myotis myotis nie zostały dotychczas opracowane zasady waloryzacji takich siedlisk. Dlatego na 

potrzeby obecnego planu zadań ochronnych przygotowano uproszczoną wersję z podstawowymi wskaźnikami pozwalającymi śledzić zmiany. 

W przypadku parametru populacja oceniono stan jako niewłaściwy (U1), mimo potwierdzenia wykorzystania tego terenu jako żerowiska przez 

karmiące samice nocka dużego Myotis myotis. Przyczyną takiej oceny była przede wszystkim niska aktywność tego gatunku zarejestrowana 

podczas nasłuchów punktowych na terenie obszaru. W przypadku stanu siedliska ocena jest niemożliwa, ponieważ brak jest metodyki która 

pozwoliłaby ocenić siedliska leśne pod kątem ich jakości jako żerowiska nocka dużego Myotis myotis. Przyjmuje się, że aby las nadawał się w 

stopniu dostatecznym na żerowisko dla nocka dużego Myotis myotis, co najmniej 25% przestrzeni powinno być wolne od podszytu i 25% gruntu 

powinno być praktycznie pozbawione roślinności runa. Jako siedlisko o warunkach dobrych uznaje się lasy, w których oba te parametry 

przekraczają 50%, a jeśli przekraczają 75% – siedlisko pod względem struktury przestrzeni zbliżone jest do optymalnego. Warunki te najczęściej 

spełniają różne rodzaje buczyn (np. typy siedlisk 9110, 9130, 9150 z załącznika I Dyrektywy siedliskowej), ale także niektóre dąbrowy (np. 

9110-1), grądy (9160, 9170) i kilka innych typów lasów (Kepel 2010). Dlatego potrzebne jest opracowanie odpowiednich metod zbierania 

danych pozwalających na prawidłową waloryzację wskaźników. 

 

Zagrożenia w Obszarze 

W obecnej chwili nie stwierdzono istniejących zagrożeń mogących wpłynąć na stan obecnej na tym terenie populacji nocka dużego Myotis 

myotis. Obecność tego gatunku jest bezpośrednio związana z obecnością kolonii rozrodczej na strychu kościoła w Kiełczynie. Dlatego 

potencjalnym zagrożeniem jest opuszczenie tego stanowiska przez nietoperze. Dlatego prawidłowa ochrona tego stanowiska, które znajduje się 

w granicach obszaru Natura 2000 Kiełczyn PLH020099 jest kluczowym warunkiem zachowania populacji wykorzystującej Wzgórza 

Kiełczyńskie. Również z tego powodu celowe byłoby połączenie tych dwóch obszarów co ułatwiłoby planowanie działań ochronnych 
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koniecznych dla zachowania tego gatunku. Spośród pozostałych zagrożeń bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej powierzchni leśnej 

wolnej od podszytu i runa. Wzrost powierzchni o dużym zwarciu podszytu i runa może powodować ograniczenie powierzchni żerowisk i tym 

samym liczebności nocków dużych Myotis myotis. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć również ograniczenie drożności korytarzy 

migracyjnych w wyniku usuwania struktur liniowych (usuwanie zadrzewień, szpalerów drzew i krzewów) lub budowę przy korytarzach 

migracyjnych lub w bezpośrednim otoczeniu obszaru (do 1 km) elektrowni wiatrowych. Potencjalnym zagrożeniem może być drapieżnictwo 

puszczyka, który regularnie przebywa w pobliżu kolonii w Kiełczynie. 

 
 

 

 

 

 

 

Kolonia nocków dużych Myotis 

myotis (Fot. T. Gottfried) 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

1.  Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea i 

ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis-

Festucion 

pallescentis) 

6210 1 Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

U2 U2 U2 Murawa zarasta  

stopniowo drzewami i 

krzewami oraz 

ekspansywnymi 

gatunkami traw 

rodzimych. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

Brak 

danych 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 

Brak 

danych 

FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak 

danych 

U1 

Ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew 

Brak 

danych 

U2 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

Brak 

danych 

XX 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

Brak 

danych 

U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

3 Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

U2 U2 Murawa niemal 

całkowicie 

zdegradowana wskutek 

ekspansji gatunków 

nitrofilnych oraz 

krzewów i siewek 

drzew. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

Brak 

danych 

U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 

Brak 

danych 

U2 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak 

danych 

U2 

Ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew 

Brak 

danych 

U2 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

Brak 

danych 

U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

Brak 

danych 

U2 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

U2 

2. 4

. 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

8220 9 Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

FV FV U2 Jedno z najlepiej 

zachowanych 

stanowisk, nie podlega 

antropopresji. Struktura i Procent Brak FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

Androsacion 

vandelii 

funkcje powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

danych 

Gatunki 

charakterystyczne 

Brak 

danych 

FV 

Gatunki 

dominujące 

Brak 

danych 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 

Brak 

danych 

FV 

Pokrycie przez 

gatunki traw 

Brak 

danych 

FV 

Martwa materia 

organiczna 

Brak 

danych 

FV 

Ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew 

Brak 

danych 

FV 

Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu i bzu 

koralowego 

Brak 

danych 

FV 

Ocienienie muraw Brak 

danych 

FV 

Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

Brak 

danych 

FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

skalnych 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

Brak 

danych 

FV 

Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

Brak 

danych 

FV 

Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

Brak 

danych 

FV 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

FV 

3. 5

. 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

 

8220 12 Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

U1 U1 U2 Zagrożeniem jest stała 

obecność człowieka w 

wyrobisku 

kamieniołomu oraz 

ekspansja robinii 

akacjowej Robinia 

pseudoacacia. 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

Brak 

danych 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

Brak 

danych 

FV 

Gatunki 

dominujące 

Brak 

danych 

FV 

Obce gatunki Brak U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

inwazyjne danych 

Pokrycie przez 

gatunki traw 

Brak 

danych 

FV 

Martwa materia 

organiczna 

Brak 

danych 

U1 

Ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew 

Brak 

danych 

U1 

Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu i bzu 

koralowego 

Brak 

danych 

FV 

Ocienienie muraw Brak 

danych 

FV 

Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

Brak 

danych 

U1 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

Brak 

danych 

U1 

Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

Brak 

danych 

U1 

Inne przypadki 

dewastacji 

Brak 

danych 

U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

siedliska 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

U1 

4. 6

. 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

8220 7, 8, 10, 11, 

13, 

Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

U2 U2 U2 Stanowiska silnie 

zagrożone ekspansją 

robinii akacjowej 

Robinia pseudoacacia 

oraz procesami 

sukcesji. 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni zajęty 

przez siedlisko na 

transekcie 

Brak 

danych 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

Brak 

danych 

FV 

Gatunki 

dominujące 

Brak 

danych 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 

Brak 

danych 

U2 

Pokrycie przez 

gatunki traw 

Brak 

danych 

U1 

Martwa materia 

organiczna 

Brak 

danych 

U1 

Ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew 

Brak 

danych 

U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu i bzu 

koralowego 

Brak 

danych 

U1 

Ocienienie muraw Brak 

danych 

U2 

Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

Brak 

danych 

U1 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

Brak 

danych 

U2 

Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

Brak 

danych 

FV 

Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

Brak 

danych 

U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

U2 

5. 7

. 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 15, 16, 17, 

18 

Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

U2 U2 U2 Stanowiska o młodym 

drzewostanie z 

wysokim udziałem 

sosny Pinus sylvestris, Struktura i Charakterystyczna Brak U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

funkcje kombinacja 

florystyczna runa 

danych zagrożone przez 

wkraczanie robinii 

akacjowej Robinia 

pseudoacacia, 

czeremchy 

amerykańskiej Prunus 

serotina i niecierpka 

drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora, z 

zaburzonymi cechami 

struktury i funkcji. 

Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

warstwach 

fitocenozy 

Brak 

danych 

U1 

Udział  dębu w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U1 

Udział sosny w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U2 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U2 

Martwe drewno 

(łączne zasoby)  

Brak 

danych 

U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące  

Brak 

danych 

U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

Brak 

danych 

U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

Naturalne 

odnowienie dębu 

Brak 

danych 

FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

Brak 

danych 

U2 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

Brak 

danych 

U2 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

Brak 

danych 

U2 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

Brak 

danych 

U1 

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

Brak 

danych 

U1 

Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

Brak 

danych 

U2  
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

typowych dla 

siedliska 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

U2  

6. 8

. 

Ciepłolubne dą-

browy (Querceta-

lia pubescenti 

91I0 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25 

Powierzch

nia 

siedliska 

 Brak 

danych 

U2 U2 U2 Stanowiska często z 

młodym drzewostanem 

z domieszką sosny 

Pinus sylvestris, 

zagrożone przez 

wkraczanie robinii 

akacjowej Robinia 

pseudoacacia, 

czeremchy 

amerykańskiej Prunus 

serotina i niecierpka 

drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora, z 

zaburzonymi cechami 

struktury i funkcji. 

Masowe występowanie 

rodzimych gatunków 

nitrofilnych. Jak perz 

właściwy Elymus 

Struktura i 

funkcje 

Obecność dębu w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

Brak 

danych 

U1 

Obecność nasadzeń 

drzew  

Brak 

danych 

U1 

Zwarcie 

drzewostanu 

Brak 

danych 

FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

Brak 

danych 

U2 

Naturalne Brak U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

odnowienie 

drzewostanu 

danych repens czy pokrzywa 

zwyczajna Urtica 

dioica. Mimo to 

siedlisko godne 

ochrony z uwagi na 

występowanie 

gatunków typowych 

dla siedliska i 

ciepłolubnych. 

Zwarcie warstwy 

podszytu/podrostu 

Brak 

danych 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

Brak 

danych 

U1 

Gatunki 

dominujące 

Brak 

danych 

U2 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

Brak 

danych 

U2 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

Brak 

danych 

U2 

Gatunki 

ciepłolubne 

Brak 

danych 

U1 

Ogólna 

różnorodność 

gatunkowa runa, a 

jeżeli istnieją dane 

także np. owadów 

Brak 

danych 

XX 

Pozyskanie drewna 

i inne 

przekształcenia 

Brak 

danych 

U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

związane z 

użytkowaniem 

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

Brak 

danych 

U1 

Perspekty

wy 

ochrony 

 Brak 

danych 

U2 

Gatunki roślin 

7. 9

. 

Zanokcica 

serpentynowa 

Asplenium 

adulterinum 

4066 Stanowisko 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Parametry 

populacji 

Liczebność 500 500 U1 U1 Stanowiska obejmują 

około 80% populacji 

gatunku w Polsce. 
Typ rozmieszczenia skupisko

wy 

skupisko

wy 

Stan zdrowotny dobry dobry 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

FV FV 

Powierzchnia 

zajętego siedliska 

FV FV 

Konkurencyjne 

gatunki mszaków 

FV FV 

Ślady ognisk U1 U1 

Dewastacja U1 U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

Ocienienie FV FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 

U1 U1 

Miejsca do 

kiełkowania 

FV FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 FV FV 

Gatunki zwierząt 

8. 1

0

. 

Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 Wzgórza 

Kiełczyńsk

ie 

Stan 

populacji 

Rozród gatunku 

XX 

FV 

(2 

karmiące 

samice) 

U1 

U1 

Brak opracowanej 

metody dla oceny 

stanu żerowisk 

Aktywność 

gatunku 
XX 

U1 

(2 

przeloty/g

odz.) 

Powierzchnia 

zalesiona 
XX 

XX 

(426 ha) 

Stan 

siedliska  

Powierzchnia 

lasów liściastych 
XX 

XX 

(80 ha) 

XX 

Powierzchnia 

starodrzewów 

(drzewostanów w 

XX 
XX 

(189 ha) 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji  wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

wieku > 80 lat) 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów w 

wieku > 80 lat) 

XX 
XX 

(14 ha) 

Perspekty

wy 

ochrony/za

chowania  

Powierzchnia 

zajęta przez 

podszyt 

XX 
XX 

(167 ha) 

FV 

Ocena ekspercka XX FV 

Rozród gatunku 

XX 

FV 

(2 

karmiące 

samice) 

 

Badania nad stanem zachowania siedlisk przyrodniczych w ostoi przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb 

monitoringu siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz 

wytycznymi zawartymi w Załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. Oceny dokonano we wszystkich płatach 

siedlisk. W odniesieniu do każdego z uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny stanu siedlisk przyrodniczych 

stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły). Identyfikowano także czynniki oddziałujące na stan 

populacji i siedliska, zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości.  
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Ze względu na brak odpowiedniej metodyki umożliwiającej ocenę stanu zachowania żerowisk oraz ocenę populacji nocka dużego Myotis myotis 

zaproponowano uproszczoną metodę oceniającą podstawowe parametry, które mogą zostać łatwo powtórzone w kolejnych latach. Ze względu na 

niewielką powierzchnie ocenie poddano cały obszar. Podstawowym elementem monitoringu stanu przedmiotu ochrony była obecność 

karmiących samic na żerowisku i ich aktywność. Pierwszy wskaźnik ustalono na podstawie dwukrotnie przeprowadzonych odłowów, podczas 

których złapano dwie karmiące samice co wskazuje, że obszar ten wykorzystują osobniki z kolonii (FV). Dla sprawdzenia aktywności, która jest 

względną miarą liczebności gatunku prowadzono nagrania punktowe w sześciu miejscach obszaru. Na ich podstawie wyliczano średnią liczbę 

zarejestrowanych przelotów nocka dużego na godzinę nagrań. Brak odpowiedniej skali dającej możliwość porównania z aktywnościami tego 

gatunku w innych rejonach utrudnia prawidłową ocenę - przyjęto skalę zaproponowaną dla monitoringu mopka (Gottfried 2012). Ponieważ nocki 

duże odnotowano na wszystkich punktach, jednak nigdzie ich aktywność nie przekroczyła 5 kontaktów na godzinę wskaźnik ten oceniono jako 

niezadawalający (U1) W przypadku siedliska przyjęto ogólne wskaźniki opisujące obszar leśny stosowane przy innych gatunkach (Gottfried 

2012), a mogące mieć znaczenie przy wyborze żerowisk. Są to za razem elementy, które można odczytać z opisu taksacyjnego Nadleśnictwa 

Miękinia. Jednak w ich przypadku ocena może polegać wyłącznie na porównaniu zmian w powierzchni ze stanem zastanym podczas 

przygotowania niniejszego Planu Zadań Ochronnych. Z tego względu nie oceniono tych wskaźników. W przypadku perspektyw ochrony 

wskaźnik ten oceniono jako właściwy, co było podyktowane stałą obecnością kolonii rozrodczej przy granicy obszaru oraz brakiem istniejących 

zagrożeń mogących zagrozić trwałości żerowisk w tym obszarze. 

 
 

4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion 

pallescentis) 

{d6d4} 1. A03.03 

Zaniechanie / brak 

koszenia 

2. K02.01 Zmiana 

składu 

gatunkowego 

(sukcesja). 

3. J03.01 

Zmniejszenie lub 

utrata określonych 

X Brak zagrożeń 

1. Brak użytkowania i podstawowych zabiegów 

pratotechnicznych. 

  

2.Zarastanie murawy podrostem drzew i krzewów. 

 

3.Zmiana składu gatunkowego wskutek sukcesji 

naturalnej. 

 

3. Na siedlisku obecne są ekspansywne gatunki  

traw rodzimych oraz nasadzenia  sosny zwyczajnej 
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cech siedliska. 

4. I02 

Problematyczne 

gatunki rodzime. 

5. I01 Obce gatunki 

inwazyjne. 

Pinus sylvestris. 

 

5. Na siedlisku obecne są gatunki obce (robinia 

akacjowa Robinia pseudoacacia). 

 

 

{d458} 1. A03.03 

Zaniechanie / brak 

koszenia 

2. K02.01 Zmiana 

składu 

gatunkowego 

(sukcesja). 

3. J03.01 

Zmniejszenie lub 

utrata określonych 

cech siedliska. 

4. I02 

Problematyczne 

gatunki rodzime. 

5. I01 Nierodzime 

gatunki inwazyjne. 

 

X Brak zagrożeń 

1. Brak użytkowania i podstawowych zabiegów 

pratotechnicznych. 

  

2. Zarastanie murawy podrostem drzew i krzewów. 

 

3. Zmiana składu gatunkowego wskutek sukcesji 

naturalnej. 

 

4. Na siedlisku obecne są ekspansywne gatunki  

traw rodzimych oraz nasadzenia  sosny zwyczajnej 

Pinus sylvestris. 

 

5. Na siedlisku obecne są gatunki obce (robinia 

akacjowa Robinia pseudoacacia). 

2. 8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

{ba85}, {0873}, 

{ffd1}, {1ece}, 

{4388}, {cbe2} 

1. K02 Ewolucja 

biocenotyczna, 

sukcesja. 

2. I01 Obce gatunki 

inwazyjne. 

3. I01 Nierodzime 

gatunki inwazyjne. 

I02 

Problematyczne 

gatunki rodzime. 

1. Nadmierne zacienienie przez podrost drzew 

liściastych i dojrzały drzewostan (czereśni ptasiej 

Cerasus avium, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, 

brzozy brodawkowatej Betula pendula i leszczyny 

pospolitej Corylus avellana).  



 

62 

 

I02 Problematyczne 

gatunki rodzime. 

4. G01.04 

Turystyka górska, 

wspinaczka. 

G05.04 Wandalizm 

 

2. Cześć stanowisk silnie zagrożona ekspansją 

gatunków obcych (robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia), a także konkurencyjnych gatunków 

traw śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, 

trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. 

 

3.Cześć stanowisk może być silnie zagrożona 

ekspansją gatunków obcych (robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia), a także konkurencyjnych 

gatunków traw śmiałek pogięty Deschampsia 

flexuosa, trzcinnik leśny Calamagrostis 

arundinacea. Konkurencja o siedlisko (szczeliny 

skalne) z gatunkami obcymi. 

 

4.Obszar stanowi atrakcyjne turystycznie miejsce. 

Możliwa jest intensyfikacja eksploracji obszaru. 

Turystyka piesza jest w obszarze bardzo 

popularna, dlatego siedliska położone przy 

szlakach mogą być narażone na zniszczenia 

mechaniczne, palenie ognisk oraz zaśmiecanie. 

Niektóre skały mogą być atrakcyjne jako ścianki 

wspinaczkowe. 

3. 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

{39a5}, {67d5}, 

{ffcf}, {d7e0} 

1. I01 Obce gatunki 

inwazyjne. 

2. I02 

Problematyczne 

gatunki rodzime. 

3. J03.01 

X Brak zagrożeń 

1. Stanowiska zagrożone przez wkraczanie robinii 

akacjowej Robinia pseudoacacia i niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku).  
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Zmniejszenie lub 

utrata określonych 

cech siedliska. 

2. Wysoki udział sosny zwyczajnej Pinus sylvestris 

w siedlisku. 

 

3. Zbyt mała ilość stojących lub leżących 

martwych lub obumierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej. 

4. 91I0 Ciepłolubne dąbro-

wy (Quercetalia pube-

scenti 

petraeae) 

{58fce}, {eb38}, 

{43e3}, {2210}, 

{3c7a}, {663a}, 

{428a} 

1.I01 Obce gatunki 

inwazyjne. 

2.I02 

Problematyczne 

gatunki rodzime. 

3.J03.01 

Zmniejszenie lub 

utrata określonych 

cech siedliska. 

X Brak zagrożeń 

1. Stanowiska zagrożone przez wkraczanie robinii 

akacjowej Robinia pseudoacacia, czeremchy 

amerykańskiej Prunus serotina i niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku), z 

zaburzonymi cechami struktury i funkcji.  

 

2. Masowe występowanie rodzimych gatunków 

nitrofilnych (perz właściwy Elymus repens, 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, dąb czerwony 

Quercus rubra) oraz sosny zwyczajnej Pinus 

sylvestris. 

 

3. Zbyt mała ilość stojących lub leżących mar-

twych lub obumierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska 

i ujednolicanie jego struktury przestrzennej.  

5. 4066 Zanokcica 

serpentynowa Asplenium 

adulterinum 

Stanowiska 

{33a1}, {a221}, 

{fa45}, {50c3}, 

{6703}, {5c6d}, 

1.K02.01 Zmiana 

składu 

gatunkowego 

(sukcesja). 

4.F04.01 

Plądrowanie 

stanowisk roślin. 

5.G01.04 

1.Zmiana czynników siedliskowych w otoczeniu 

stanowiska (wąska amplituda ekologiczna 

gatunku, wymaga zacienionego i umiarkowanie 

wilgotnego siedliska).  



 

64 

 

{3aa4} 2.K03.01 

Konkurencja 

3.I01 Obce gatunki 

inwazyjne. 

I02 Problematyczne 

gatunki rodzime. 

 

Turystyka górska, 

wspinaczka. 

G05.04 

Wandalizm. 

6.J01.01 

Wypalanie. 

 

2.Słaba konkurencyjność gatunku uniemożliwia 

zasiedlanie siedlisk zajętych przez trawy.  

 

3.Cześć stanowisk silnie zagrożona ekspansją 

gatunków obcych (robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia), a także konkurencyjnych gatunków 

traw śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, 

trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. 

4.Świadome lub przypadkowe niszczenie roślin.  

 

5.Obszar stanowi atrakcyjne turystycznie miejsce. 

Możliwa jest intensyfikacja eksploracji obszaru. 

Turystyka piesza jest w obszarze bardzo 

popularna, dlatego stanowiska położone przy 

szlakach mogą być narażone na zniszczenia 

mechaniczne oraz zaśmiecanie. Niektóre skały 

mogą być atrakcyjne jako ścianki wspinaczkowe. 

6.Palenie ognisk w pobliżu stanowisk. 

6. 1324 Nocek duży Myotis 

myotis 

Cały obszar 

X Brak zagrożeń 

1.A10.01 

Usuwanie 

żywopłotów i 

zagajników lub 

roślinności 

karłowatej. 

 

2.C03.03 

Produkcja energii 

1.Usuwanie liniowych struktur w krajobrazie 

(zadrzewienia, aleje drzew, szpalery krzewów), w 

szczególności łączących obszar z Masywem Ślęży 

i Raduni. 

 

2.Fragmentacja korytarzy migracyjnych oraz 

żerowisk poprzez budowę liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm wiatrowych. Lokalizacja 

farm wiatrowych w promieniu 1 km od granic 
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wiatrowej 

 

Obszaru może powodować zwiększoną 

śmiertelność wśród osobników migrujących do lub 

z Obszaru. 

 

Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 to: 

- dla muraw kserotermicznych: 

Głównym zagrożeniem jest sukcesja naturalna, powodująca zarastanie nie użytkowanych powierzchni oraz inwazja gatunków obcych geograficz-

nie (nawłoć późna Solidago serotina, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis).  

- dla zbiorowisk naskalnych: 

Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: inwazję gatunków obcych (głównie robinii akacjowej Robiania pseudacacia oraz niecierpka drob-

nokwiatowego Impatiens parviflora), plądrowanie stanowisk roślin (obserwowano nagłe zanikanie części populacji, co spowodowane mogło być 

tylko zbiorem osobników, prawdopodobnie do celów handlowych – sprzedaż do zielników kolekcjonerskich), niekontrolowane wykorzystanie 

rekreacyjne terenu starych kamieniołomów, sukcesja naturalna, powiązana z nadmiernym zacienianiem stanowisk i depozycją martwej materii 

organicznej. 

- dla siedlisk leśnych:  

Na terenie obszaru dominują drzewostany pochodzenia wtórnego, często młodociane, z reguły z dominacją sosny Pinus sylvestris lub gatunków 

uznawanych za pionierskie, a także drzewostany z wysokim udziałem robinii akacjowej Robinia pseudacacia, dębu czerwonego Quercus rubra i 

czeremchy amerykańskiej Padus serotina. Do wyjątków należą płaty siedlisk leśnych możliwe do identyfikacji z określonymi zbiorowiskami 

roślinnymi, będącymi ich identyfikatorami. Dlatego też trudno mówić o zagrożeniach dla siedlisk leśnych, skoro powstały one w przeważającej 

mierze z nasadzeń, i dopiero właściwa gospodarka leśna nakierowana na kształtowanie ich struktury i funkcji może wspomóc regenerację tych 

siedlisk. Dlatego do istotnych zagrożeń należy zaliczyć przede wszystkim inwazję gatunków obcych (robinia akacjowa Robinia pseudacacia, dąb 

czerwony Quercus rubra, czeremcha amerykańska Padus serotina) i na eliminacji tych gatunków należy skupić się do czasu osiągnięcia przez 

drzewostany w siedliskach leśnych odpowiedniej fazy dojrzałości.  

 

Zagrożenia dla zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum są analogiczne jak zagrożenia dla siedliska 8220 Ściany skalne i urwiska krze-

mianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Dodatkowym zagrożeniem jest konkurowanie z gatunkami rodzimymi o siedlisko (szczeliny 

skalne), gdyż gatunek ten wykazuje się niską konkurencyjnością. 

 

W obecnej chwili stwierdzono tylko pięć potencjalnych zagrożeń mogących pogorszyć stan populacji nocka dużego wykorzystującej ten obszar.  

W przypadku usuwania zadrzewień, szpalerów drzew i krzewów oraz alei może pogorszyć się stan korytarzy łączących Wzgórza Kiełczyńskie z 

innymi obszarami, gdzie ten gatunek występuje. Wyspowy charakter Wzgórz Kiełczyńskich jak i Masywu Ślęży powoduje, że każde utrudnienie 

dla migrujących osobników może doprowadzić do spadku liczebności gatunku w tych ostojach. W przypadku Wzgórz Kiełczyńskich jest to tym 
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bardziej istotne, gdyż jest to niewielki obszar pozbawiony dodatkowo zimowisk. Również budowa elektrowni wiatrowych na trasach 

migracyjnych lub zbyt blisko żerowisk może powodować przepłaszanie lub zwiększoną śmiertelność nocków dużych. Dotychczas gatunek ten 

nie był często stwierdzany wśród zabitych przez elektrownie nietoperzy, jednak lokalizacja turbin w pobliżu miejsc żerowania samic z kolonii 

rozrodczych może wpływać na zmniejszenie ich liczebności i tym samym liczby osobników w obszarze. Dlatego konieczne jest zachowanie 

bezpiecznych odległości od struktur liniowych mogących stanowić trasy migracji oraz zachowanie co najmniej 1 km od granic obszaru Natura 

2000 

 

Bardzo ważnym czynnikiem mogącym zagrozić istnieniu populacji nocka dużego Myotis myotis w obszarze Wzgórza Kiełczyńskie jest stan 

zachowania gatunku w obszarze Kiełczyn. Dlatego prawidłowa ochrona tego schronienia znajdującego się w granicach przyległego obszaru 

Natura 2000 PLH020099 Kiełczyn jest kluczowym warunkiem utrzymania populacji nocka dużego Motis myotis w rejonie Wzgórz 

Kiełczyńskich. Spadek liczebności lub zmiana przez kolonię stanowiska może spowodować całkowite opuszczenie przez ten gatunek żerowisk i 

tym samym obszaru. Dlatego ważne jest prawidłowe prowadzenie działań ochronnych, w tym właściwe przeprowadzenia remontu oraz 

odpowiednie zagospodarowanie otoczenia kościoła. Również istotnym potencjalnym zagrożeniem jest zmniejszenie dostępnych żerowisk w tym 

zmniejszenia powierzchni lasów wolnych od podszytu i gęstego runa. Nocki duże polują głównie na chrząszcze z rodziny biegaczowatych, które 

zbierają z ziemi. Zmniejszenie powierzchni dogodnych żerowisk spowoduje spadek liczby osobników wykorzystujących ten obszar. 

Potencjalnym zagrożeniem choć mogącym wpłynąć w najmniejszym stopniu może być drapieżnictwo puszczyka. Regularnie obserwowano 

obecność sowy w szpalerze drzew prowadzących od kościoła, w którym znajduje się kolonia, do lasu porastającego Wzgórza Kiełczyńskie. 

Koncentracja nietoperzy wylatujących z kolonii może sprzyjać wyspecjalizowaniu się puszczyka w chwytaniu nocków dużych i tym samym 

zmniejszać liczebność kolonii. 
 

5. Cele działań ochronnych 

 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1. 6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion 

pallescentis) 

U2 Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska, poprzez ochronę 

czynną – ekstensywne użytkowanie łąkarskie 

lub łąkarsko- pastwiskowe oraz poprawa jego 

struktury i funkcji poprzez usuwanie 

gatunków obcych geograficznie. 

10 lat 

2. 8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami 

U2 1.Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska, poprzez zabiegi 

10 lat 
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z Androsacion vandelii ochrony czynnej - eliminacja gatunków 

inwazyjnych oraz utrzymanie właściwych 

warunków ekologicznych (odpowiednie 

zacienienie i umiarkowana wilgotność). 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony w obszarze. 

3. 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 

U2 3. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony w obszarze. 

1.Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska.  

2. Ograniczenie inwazji gatunków obcych 

geograficznie w ramach prowadzonych dzia-

łań gospodarczych. 

10 lat 

4. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Qu-

ercetalia pubescenti 

petraeae) 

U2 1. Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska.  

2. Ograniczenie inwazji gatunków obcych 

geograficznie w ramach prowadzonych 

działań gospodarczych. 

3. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony w obszarze. 

10 lat 

5. 4066 Zanokcica serpentynowa 

Asplenium adulterinu 

U1 1. Utrzymanie istniejącego stanu zachowania 

gatunku (co najmniej U1) 

10 lat 

6. 1324 Nocek duży Myotis myotis U1 1. Podnoszenie wiedzy i świadomości 

lokalnego społeczeństwa o potrzebie ochrony 

gatunku. 

10 lat 

 

Przyjęte cele działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Wzgórza Kiełczyńskie 

wynikają przede wszystkim z art. 2(1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory  – zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory we właściwym stanie 

ochrony. W przypadku stanu określonego jako niezadowalający (U1) lub zły (U2) celem ochrony jest przywrócenie stanu właściwego (FV). 

Uwzględniając sposób oceny stanu ochrony, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 43, poz. 186 z późn. zm), w tab. 6 uszczegółowiono cele 
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ochrony w odniesieniu do każdego przedmiotu ochrony. 

Proponowane działania ochronne dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie w odniesieniu do nocka dużego mają na celu: 

 utrzymanie lub poprawę stanu żerowisk nocków dużych w obszarze; 

 zachowanie drożności istniejących korytarzy ekologicznych; 

 podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnego społeczeństwa o obszarze Natura 2000 leżącym na terenie ich gmin. 

Realizacja wyznaczonych celów działań ochronnych umożliwi utrzymanie liczebności gatunku w Obszarze. Dzięki zachowaniu drożności 

korytarzy migracyjnych zapewniających łączność z innymi obszarami Natura 2000 zapewniona zostanie stabilność lokalnej populacji. 

Działalności edukacyjna powinna zapewnić bezpieczeństwo nietoperzom w otoczeniu Wzgórz Kiełczyńskich i tym samym nockom dużym 

stanowiącym przedmiot ochrony. 
 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 1. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis-

Festucion 

pallescentis) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Działania obligatoryjne 

1. 

Zachowanie 

siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty 

ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

 

Stanowisko numer 1. 

{d6d4}Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-262 a). 

Współrzędne płatu  

16.59937, 50.82129 

Stanowisko numer 3. 

{d458} 

Co roku w 

okresie 

obowiązywania 

Planu 

0 

Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 
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zielonych. Działka numer 358 obręb 

Książnica (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14-262 a, 

13-17-2-14-262 b). 

Współrzędne płatu 

16.59761, 50.82132 

2. 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

Koszenie lub 

wypasanie w 

terminie od 1 maja 

do 30 października 

Stanowisko numer 1. 

{d6d4} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-262 a). 

Współrzędne płatu  

16.59937, 50.82129 

Stanowisko numer 3. 

{d458} 

Działka numer 358 obręb 

Książnica (wydzielenia 

leśne  13-17-214-262 a, 

13-17-2-14-262 b). 

Współrzędne płatu 

16.59761, 50.82132 

Co roku w 

okresie 

obowiązywania 

Planu 

0 

Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru. 

Działania fakultatywne 

3. 
Poprawa stanu 

siedliska 

Przywracanie 

właściwego stanu 

siedliska poprzez 

usunięcie zakrzaczeń 

i podrostów drzew w 

terminie 1 

października do 15 

marca. 

Stanowisko numer 1. 

{d6d4} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-262 a). 

Współrzędne płatu  

16.59937, 50.82129 

Stanowisko numer 3. 

{d458} 

Działka numer 358 obręb 

W pierwszym 

roku 

obowiązywania 

Planu 

3,0 

Zarządca nieru-

chomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków w 

zakresie ochrony 

środowiska, na 

podstawie przepi-

sów prawa albo 

w przypadku bra-
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Książnica (wydzielenia 

leśne  13-17-214-262 a, 

13-17-2-14-262 b). 

Współrzędne płatu 

16.59761, 50.82132 

ku tych przepi-

sów, na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

4. 

Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

(robinia akacjowa 

Robinia 

pseudacacia) 

Ręcznie, na całej 

powierzchni 

stanowiska. 

Należy uniemożliwić 

tworzenie odrostów 

robinii akacjowej 

Robinia pseudacacia 

poprzez  użycie 

herbicydu na 

powierzchni ściętych 

pniaków. 

Stanowisko numer 3. 

{d458} 

Działka numer 358 obręb 

Książnica (wydzielenia 

leśne  13-17-214-262 a, 

13-17-2-14-262 b). 

Współrzędne płatu 

16.59761, 50.82132 

Co roku w 

okresie 

obowiązywania 

Planu 

2,0 

Zarządca nieru-

chomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków w 

zakresie ochrony 

środowiska, na 

podstawie przepi-

sów prawa albo 

w przypadku bra-

ku tych przepi-

sów, na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000. 

5. 

Przywrócenie 

corocznego 

użytkowania 

Użytkowanie zgodnie 

z wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

w ramach 

Stanowisko numer 1. 

{d6d4} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-262 a). 

Współrzędne płatu  

Co roku w 

okresie 

obowiązywania 

Planu 

2,0/rok 

Zarządca nieru-

chomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków w 

zakresie ochrony 
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obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6210. 

(Przywrócenie 

zabiegów 

związanych z 

wypasem w obsadzie 

zwierząt od 0,4 do 

0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym 

obciążeniu pastwiska 

do 5 DJP/ha (2,5t/ha) 

w terminie od 20 

maja do 1 

października, 

dokaszanie 

niedojadów, 

Przy braku 

możliwości 

zapewnienia wypasu 

konieczne koszenie 

w terminie od 15 

lipca do 30 września 

ze zbiorem pokosu, 

wysokość koszenia 

do 10 cm.) 

16.59937, 50.82129 

Stanowisko numer 3. 

{d458} 

Działka numer 358 obręb 

Książnica (wydzielenia 

leśne  13-17-214-262 a, 

13-17-2-14-262 b). 

Współrzędne płatu 

16.59761, 50.82132 

środowiska, na 

podstawie przepi-

sów prawa albo 

w przypadku bra-

ku tych przepi-

sów, na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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 6. 

Kontrola płatów 

siedlisk w zakresie 

wykonanych dzia-

łań ochronnych co 

3 lata od roku 

ustanowienia PZO. 

 

Stanowisko numer 1. 

{d6d4} Działka 

numer 358 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-262 a). 

Współrzędne płatu  

16.59937, 50.82129 

Stanowisko numer 3. 

{d458} 

Działka numer 358 

obręb Książnica 

(wydzielenia leśne  

13-17-214-262 a, 13-

17-2-14-262 b). 

Współrzędne płatu 

16.59761, 50.82132 

Co 3 lata. 1,5 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

2. 

 

8220 Ściany skalne 

i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 9. 

Poprawa stanu 

siedliska poprzez 

wycięcie 

pojedynczych 

drzew nadmiernie 

zacieniających 

stanowiska 

Utrzymanie 

zacienienia ścian 

skalnych  

w granicach 50-

60%  w celu 

stworzenia 

odpowiednich 

warunków dla 

zanokcicy 

serpentynowej 

Asplenium 

Stanowisko numer 7. 

{ba85} Działka numer 

423 obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-250 f). 

Stanowisko numer 8. 

{0873} Działka numer 

588 obręb Wirki 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14- 246 l). 

Stanowisko numer 9. 

Jednorazowy 

zabieg. 
2,0 

Nadleśnictwo 

Miękinia/ Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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adulterinum, po 

konsultacji ze 

specjalistą 

botanikiem.. 

{aa81} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-249 c). 

Stanowisko numer 10. 

{ffd1} Działka numer 

337/261 obręb 

Książnica (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 261 

d). 

Stanowisk numer 11. 

{1ece} Działka numer 

263/256 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 256 

b, 13-17-2-14- 256 c). 

Stanowisko numer 12. 

{4388} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14- 262 a, 13-17-

2-14- 262 b). 

Stanowisko numer 13. 

{cbe2} Działka numer 

258/252 obręb 

Kiełczyn (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 252 

b) 

 10. 

Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

 

Ręczne usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

(robinia akacjowa 

Robinia 

pseudacacia). 

Stanowisko numer 8. 

{0873} Działka numer 

588 obręb Wirki 

(wydzielenia leśne  13-

17-2-14- 246 l). 

Stanowisko numer 10. 

Co roku w 

okresie 

obowiązywani

a Planu 

4,0 

Nadleśnictwo 

Miękinia/ Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Należy 

uniemożliwić 

tworzenie 

odrostów robinii 

akacjowej Robinia 

pseudacacia. 

{ffd1} Działka numer 

337/261 obręb 

Książnica (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 261 

d). 

Stanowisk numer 11. 

{1ece} Działka numer 

263/256 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 256 

b, 13-17-2-14- 256 c). 

Stanowisko numer 12. 

{4388} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14- 262 a, 13-17-

2-14- 262 b). 

Stanowisko numer 13. 

{cbe2} Działka numer 

258/252 obręb 

Kiełczyn (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 252 

b) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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11. 

Kontrola płatów 

siedlisk w zakresie 

wykonanych dzia-

łań ochronnych co 

5 lat od roku usta-

nowienia PZO. 

 

Stanowisko numer 7. 

{ba85} Działka numer 

423 obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-250 f). 

Stanowisko numer 8. 

{0873} Działka numer 

588 obręb Wirki 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14- 246 l). 

Stanowisko numer 9. 

{aa81} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-249 c). 

Stanowisko numer 10. 

{ffd1} Działka numer 

337/261 obręb 

Książnica (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 261 

d). 

Stanowisk numer 11. 

{1ece} Działka numer 

263/256 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 256 

b, 13-17-2-14- 256 c). 

Stanowisko numer 12. 

{4388} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14- 262 a, 13-17-

2-14- 262 b). 

Stanowisko numer 13. 

Raz na 5 lat. 1,0 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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{cbe2} Działka numer 

258/252 obręb 

Kiełczyn (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 

252 b) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o siedlisku, 

identyfikacja 

zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz 

propozycja działań 

ochronnych. 

Stanowisko numer 7. 

{ba85} Działka numer 

423 obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-250 f). 

Stanowisko numer 8. 

{0873} Działka numer 

588 obręb Wirki 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14- 246 l). 

Stanowisk numer 11. 

{1ece} Działka numer 

263/256 obręb 

W takcie 

obowiązywani

a PZO 

3 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 256 

b, 13-17-2-14- 256 c). 

Stanowisko numer 13. 

{cbe2} Działka numer 

258/252 obręb 

Kiełczyn (wydzielenie 

leśne 13-17-2-14- 

252 b) 

3. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 12. 

Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

 

W ramach cięć 

pielęgnacyjnych 

usuwać gatunki 

obce (robinia 

akacjowa Robinia 

pseudacacia, dąb 

czerwony Quercus 

rubra). 

. 

Stanowisko numer 15. 

{39a5}  Działka 

numer 256/253 obręb 

Kiełczyn, 588 obręb 

Wirki (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-246 

c, 13-17-2-14-246 d). 

Stanowisko numer 16. 

{67d5} Działka 

numer 361, 587, 588 

obręb Wirki 

(wydzielenie 

leśne 13-17-2-14-246 

a). 

Stanowisko numer 17. 

{ffcf } Działka numer 

259/251 obręb 

Kiełczyn, 302, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14-250 c). 

Stanowisko numer 18. 

{d7e0} Działka numer 

 

W ramach 

prac 

pielęgnacyjnyc

h 

Nadleśnictwo 

Miękinia/RDOŚ 

Wrocław 
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337, 338/4, 339, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie 

13-17-2-14- 250 k). 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 13. 
 Zachowania typu 

siedliska 

Kontynuowanie 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem 

zachowania typu 

siedliska. 

 

Stanowisko numer 15. 

{39a5}  Działka 

numer 256/253 obręb 

Kiełczyn, 588 obręb 

Wirki (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-246 

c, 13-17-2-14-246 d). 

Stanowisko numer 16. 

{67d5} Działka 

numer 361, 587, 588 

obręb Wirki 

(wydzielenie 

leśne 13-17-2-14-246 

a). 

Stanowisko numer 17. 

{ffcf}  Działka numer 

259/251 obręb 

Kiełczyn, 302, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14-250 c). 

Stanowisko numer 18. 

{d7e0} Działka numer 

337, 338/4, 339, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie 

13-17-2-14- 250 k). 

  
Nadleśnictwo 

Miękinia 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

14. 

Ocena 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

inwazyjnych. 

 

Sprawdzenie: 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

inwazyjnych 

Stanowisko numer 15. 

{39a5} Działka numer 

256/253 obręb 

Kiełczyn, 588 obręb 

Wirki (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-246 

c, 13-17-2-14-246 d). 

Stanowisko numer 16. 

{67d5} Działka 

numer 361, 587, 588 

obręb Wirki 

(wydzielenie 

leśne 13-17-2-14-246 

a). 

Stanowisko numer 17. 

{ffcf} Działka numer 

259/251 obręb 

Kiełczyn, 302, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14-250 c). 

Stanowisko numer 18. 

{d7e0} Działka numer 

337, 338/4, 339, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie 

13-17-2-14- 250 k). 

W 9 roku 

obowiązywani

a PZO. 

1,0 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

15. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy o 

przedmiocie 

 

Stanowisko numer 15. 

{39a5} Działka numer 

256/253 obręb 

 3,0 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 
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ochrony Kiełczyn, 588 obręb 

Wirki (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-246 

c, 13-17-2-14-246 d). 

Stanowisko numer 16. 

{67d5} Działka 

numer 361, 587, 588 

obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-246 a). 

Stanowisko numer 17. 

{ffcf} Działka numer 

259/251 obręb 

Kiełczyn, 302, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenia leśne 13-

17-2-14-250 c). 

Stanowisko numer 18. 

{d7e0} Działka numer 

337, 338/4, 339, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie 

13-17-2-14- 250 k). 

obszarem Natura 

2000 

4. 

91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Querce-

talia pubescenti 

petraeae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 16. 

Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

 

W ramach cięć 

pielęgnacyjnych 

usuwać gatunki 

obce (robinia 

akacjowa Robinia 

pseudacacia, dąb 

czerwony Quercus 

rubra).  

Stanowisko numer 19. 

{8fce}  Działka 

numer 237/3, 262/259 

obręb Kiełczyn, 96/2 

obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 259 b, 13-

17-2-14- 259 d) 

Stanowisko numer 20. 

 

W ramach 

prac 

pielęgnacyjnyc

h 

Nadleśnictwo 

Miękinia/RDOŚ 

Wrocław 
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{eb38} Działka numer 

255/254, 260/258 

obręb Kiełczyn, 

338/260 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 258 b, 13-

17-2-14- 258 c). 

Stanowisko numer 21. 

{43e3} Działka numer 

260/258 obręb 

Kiełczyn, 338/260, 

79, 83 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-260 b). 

Stanowisko numer 22. 

{2210} Działka 

numer 99/255 obręb 

Jędrzejowice, 263/256 

obręb Kiełczyn, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 255 c) 

Stanowisko numer 23. 

{3c7a} Działka numer 

258/252, 260/258, 

261/257 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-257 

b, 13-17-2-14-252 c). 

Stanowisko numer 24. 

{663a} Działka numer 

259/251, 261/257, 
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263/256 obręb 

Kiełczyn, 423 obręb 

Wiry (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 257 

a, 13-17-2-14- 257 b, 

13-17-2-14- 251 c, 

13-17-2-14- 251 d, 

13-17-2-14-256 a, 13-

17-2-14-256 b, 13-17-

2-14-250 o). 

Stanowisko numer 25. 

{428a} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 17. 
 Zachowania typu 

siedliska 

Kontynuowanie 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem 

zachowania typu 

siedliska. 

 

Stanowisko numer 19. 

{8fce} Działka numer 

237/3, 262/259 obręb 

Kiełczyn, 96/2 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 259 b, 13-

17-2-14- 259 d) 

Stanowisko numer 20. 

{eb38} Działka numer 

255/254, 260/258 

obręb Kiełczyn, 

338/260 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 258 b, 13-

17-2-14- 258 c). 

 

W ramach 

prac 

pielęgnacy

jnych 

Nadleśnictwo 

Miękinia/ 
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Stanowisko numer 21. 

{43e3} Działka numer 

260/258 obręb 

Kiełczyn, 338/260, 

79, 83 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-260 b). 

Stanowisko numer 22. 

{2210} Działka 

numer 99/255 obręb 

Jędrzejowice, 263/256 

obręb Kiełczyn, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 255 c) 

Stanowisko numer 23. 

{3c7a} Działka numer 

258/252, 260/258, 

261/257 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-257 

b, 13-17-2-14-252 c). 

Stanowisko numer 24. 

{663a} Działka numer 

259/251, 261/257, 

263/256 obręb 

Kiełczyn, 423 obręb 

Wiry (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 257 

a, 13-17-2-14- 257 b, 

13-17-2-14- 251 c, 

13-17-2-14- 251 d, 

13-17-2-14-256 a, 13-
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17-2-14-256 b, 13-17-

2-14-250 o). 

Stanowisko numer 25. 

{428a} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

18. 

Ocena 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

inwazyjnych. 

Sprawdzenie: 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

inwazyjnych 

Stanowisko numer 19. 

{8fce}Działka numer 

237/3, 262/259 obręb 

Kiełczyn, 96/2 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 259 b, 13-

17-2-14- 259 d) 

Stanowisko numer 20. 

{eb38} Działka numer 

255/254, 260/258 

obręb Kiełczyn, 

338/260 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 258 b, 13-

17-2-14- 258 c). 

Stanowisko numer 21. 

{43e3} Działka numer 

260/258 obręb 

Kiełczyn, 338/260, 

79, 83 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-260 b). 

Po 9 latach 

obowiązywani

a PZO. 

1,0 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 



 

85 

 

Stanowisko numer 22. 

{2210} Działka 

numer 99/255 obręb 

Jędrzejowice, 263/256 

obręb Kiełczyn, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 255 c) 

Stanowisko numer 23. 

{3c7a} Działka numer 

258/252, 260/258, 

261/257 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-257 

b, 13-17-2-14-252 c). 

Stanowisko numer 24. 

{663a} Działka numer 

259/251, 261/257, 

263/256 obręb 

Kiełczyn, 423 obręb 

Wiry (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 257 

a, 13-17-2-14- 257 b, 

13-17-2-14- 251 c, 

13-17-2-14- 251 d, 

13-17-2-14-256 a, 13-

17-2-14-256 b, 13-17-

2-14-250 o). 

Stanowisko numer 25. 

{428a} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

19. 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

przedmiocie 

ochrony 

 

Stanowisko numer 19. 

{8fce} Działka numer 

237/3, 262/259 obręb 

Kiełczyn, 96/2 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 259 b, 13-

17-2-14- 259 d) 

Stanowisko numer 20. 

{eb38} Działka numer 

255/254, 260/258 

obręb Kiełczyn, 

338/260 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne  

13-17-2-14- 258 b, 

13-17-2-14- 258 c). 

Stanowisko numer 21. 

{43e3} Działka numer 

260/258 obręb 

Kiełczyn, 338/260, 

79, 83 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14-260 b). 

Stanowisko numer 22. 

{2210} Działka 

numer 99/255 obręb 

Jędrzejowice, 263/256 

obręb Kiełczyn, 423 

obręb Wiry 

(wydzielenie leśne 13-

17-2-14- 255 c) 

  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

natura 2000. 
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Stanowisko numer 23. 

{3c7a} Działka numer 

258/252, 260/258, 

261/257 obręb 

Kiełczyn (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14-257 

b, 13-17-2-14-252 c). 

Stanowisko numer 24. 

{663a} Działka numer 

259/251, 261/257, 

263/256 obręb 

Kiełczyn, 423 obręb 

Wiry (wydzielenia 

leśne 13-17-2-14- 257 

a, 13-17-2-14- 257 b, 

13-17-2-14- 251 c, 

13-17-2-14- 251 d, 

13-17-2-14-256 a, 13-

17-2-14-256 b, 13-17-

2-14-250 o). 

Stanowisko numer 25. 

{428a} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 

a). 

5. 4066 Zanokcica Nr Działania związane z ochroną czynną 
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serpentynowa 

Asplenium 

adulterinum 

 20 

Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych oraz 

konkurencyjnych 

gatunków traw. 

 

Ręcznie usuwanie 

gatunków obcych 

(robinia akacjowa 

Robinia 

pseudacacia). 

Należy 

uniemożliwić 

tworzenie 

odrostów robinii 

akacjowej Robinia 

pseudacacia 

poprzez  użycie 

herbicydu na 

powierzchni 

ściętych pniaków. 

Usuwanie 

konkurencyjnych 

gatunków traw 

(śmiałek pogięty 

Deschampsia 

flexuosa, trzcinnik 

leśny 

Calamagrostis 

arundinacea) oraz 

siewek drzew i 

krzewów (jarząb 

Sorbus aucuparia, 

bez czarny 

Sambucua nigra, 

jeżyna Rubus sp.). 

Stanowisko numer 1. 

{33a1} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 c). 
16º 35' 40.6''E 50º 49' 

23.5''N. 

Stanowisko numer 2. 

{a221} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 
16º 35' 36.9''E 50º 49' 

20.8''N. 

Stanowisko numer 3. 

{fa45} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 b). 
16º 35' 39.9''E 50º 49' 

21.5''N. 

Stanowisko numer 4. 

{50c3} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 a). 
16º 35' 42.6''E 50º 49' 

21.2''N. 

Stanowisko numer 5. 

{6703} Działka 

numer 358 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 b). 

W miarę 

konieczności 
5,0 

Nadleśnictwo 

Miękinia/ Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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16º 35' 52.6''E 50º 49' 

15''N. 

Stanowisko numer 6. 

{5c6d} Działka numer 

255/254 obręb 

Kiełczyn  

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-254 f). 
16º 35' 13.7''E 50º 49' 

17.2''N. 

Stanowisko numer 7. 

{3aa4} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 
16º 37' 12.5''E 50º 49' 

8.2''N 

Utrzymanie 

zacienienia ścian 

skalnych w 

granicach 50-60%  

w celu stworzenia 

odpowiednich 

warunków dla 

zanokcicy 

serpentynowej 

Asplenium 

adulterinum, po 

konsultacji ze 

specjalistą 

botanikiem 

W miarę potrzeby 

wycinać 

pojedyncze 

drzewa 

nadmiernie 

zacieniające 

stanowiska. 

Stanowisko numer 1. 

{33a1} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 c). 
16º 35' 40.6''E 50º 49' 

23.5''N. 

Stanowisko numer 2. 

{a221} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 
16º 35' 36.9''E 50º 49' 

20.8''N. 

Stanowisko numer 3. 

{fa45} Działka numer 

W miarę 

konieczności 
2,0 

Nadleśnictwo 

Miękinia/ 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 b). 
16º 35' 39.9''E 50º 49' 

21.5''N. 

Stanowisko numer 4. 

{50c3} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 a). 
16º 35' 42.6''E 50º 49' 

21.2''N. 

Stanowisko numer 5. 

{6703} Działka 

numer 358 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 b). 
16º 35' 52.6''E 50º 49' 

15''N. 

Stanowisko numer 6. 

{5c6d}Działka numer 

255/254 obręb 

Kiełczyn  

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-254 f). 
16º 35' 13.7''E 50º 49' 

17.2''N. 

Stanowisko numer 7. 

{3aa4} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 
16º 37' 12.5''E 50º 49' 
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8.2''N 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

20. 

Monitoring 

siedliska gatunku 

w zakresie 

wykonanych 

działań 

ochronnych (raz na 

5 lat). 

Sprawdzenie: 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

inwazyjnych 

 

Stanowisko numer 1. 

{33a1} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 c). 
16º 35' 40.6''E 50º 49' 

23.5''N. 

Stanowisko numer 2. 

{a221} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 
16º 35' 36.9''E 50º 49' 

20.8''N. 

Stanowisko numer 3. 

{fa45} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 b). 
16º 35' 39.9''E 50º 49' 

21.5''N. 

Stanowisko numer 4. 

{50c3} Działka numer 

590 obręb Wirki 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-249 a). 

Raz na 5 lat 1,0 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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16º 35' 42.6''E 50º 49' 

21.2''N. 

Stanowisko numer 5. 

{6703} Działka 

numer 358 obręb 

Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 b). 
16º 35' 52.6''E 50º 49' 

15''N. 

Stanowisko numer 6. 

{5c6d} Działka numer 

255/254 obręb 

Kiełczyn  

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-254 f). 
16º 35' 13.7''E 50º 49' 

17.2''N. 

Stanowisko numer 7. 

{3aa4} Działka numer 

358 obręb Książnica 

(wydzielenie leśne 

13-17-2-14-262 a). 

16º 37' 12.5''E 50º 

49' 8.2''N 

6. 
1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

21. 

Prowadzenie 

działalności 

edukacyjnej 

lokalnej 

społeczności. 

Przeprowadzenie 

prelekcji, 

warsztatów w 

szkołach 

podstawowych i 

gimnazjach na 

Obszar gminy 

Dzierżoniów i 

Marcinowice. 

Raz na 5 lat. 4,0 

Jednostki 

prowadzące 

działalność 

edukacyjną na 

terenie gminy 

Dzierżoniów i 
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terenie gmin. Marcinowice/Dol

nośląski Zespół 

Parków 

Krajobrazowych. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

 

Działania ochronne mają na celu utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony, tj. zachowanie powierzchni siedlisk oraz poprawę ich 

stanu poprzez ochronę czynną (dot. siedlisk 6210, 8220, 91I0 oraz siedlisk gatunku 4066), poprawę ciągłości siedlisk gatunków 1324 oraz 

uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku 9190.  

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli wykonania działań ochronnych w wybranych płatach siedlisk przyrodniczych i siedliskach 

gatunków.  

Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do siedliska 9190 konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy - nie wskazano żadnych działań ochronnych na 

etapie opracowywania przedmiotowego dokumentu. 

Realizacja wyznaczonych celów działań ochronnych umożliwi utrzymanie liczebności gatunku nocek duży w Obszarze. Dzięki zachowaniu 

drożności korytarzy migracyjnych zapewniających łączność z innymi obszarami Natura 2000 zapewniona zostanie stabilność lokalnej populacji. 

Działalności edukacyjna powinna zapewnić bezpieczeństwo nietoperzom w otoczeniu Wzgórz Kiełczyńskich i tym samym nockom dużym 

stanowiącym przedmiot ochrony. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań 

ochronnych  

Param

etr 

Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowyc

h 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzial

ny 

Szacowan

y koszt 

(w tys. zł) 

1. 6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy 

z Asplenion 

septentrionalis-

Festucion 

pallescentis) 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ.  

Poprawa stanu 

siedliska. 

Zgodni

e z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 

GIOŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wszystkie 

stanowiska  

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

Natura 2000 

2,0 

2. 8220 Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ. 

Utrzymanie 

siedliska w 

stanie nie 

pogorszonym, 

eliminacja 

gatunków 

inwazyjnych. 

Zgodni

e z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 

GIOŚ 

Co 3 lata w 

okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wszystkie 

stanowiska  

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

Natura 2000 

2,5 
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3. 9190 Kwaśne 

dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie 

z metodyką 

PMŚ. Poprawa 

stanu siedliska 

poprzez 

utrzymanie 

ochrony biernej 

Zgodni

e z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ  

W 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Wszystkie 

stanowiska  

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

Natura 2000 

2,0  

4. 91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Querceta-

lia pubescenti 

petraeae) 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie 

z metodyką. 

Poprawa stanu 

siedliska 

poprzez 

utrzymanie 

ochrony biernej. 

Zgodni

e z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

W 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Wszystkie 

stanowiska  

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

Natura 2000 

3,0 

5. 4066 Zanokcica 

serpentynowa 

Asplenium 

adulterinum 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ. 

Utrzymanie 

siedliska w 

stanie nie 

pogorszonym, 

eliminacja 

gatunków 

inwazyjnych 

Zgodni

e z 

PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring w 

zakresie stanu 

zachowania 

siedliska oraz 

populacji gatunku   

Co 3 lata w 

okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wszystkie 

stanowiska  

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

Natura 2000 

2,5 
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6. 1324 Nocek duży 

Myotis myotis  

Ocena stanu 

zachowania 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ, 

a w przypadku 

braku 

wskaźników w 

oparciu o 

wskaźniki 

zaproponowane 

przez eksperta. 

Utrzymanie lub 

wzrost 

liczebności 

gatunków w 

siedlisku 

Popula

cja 

Liczebnoś

ć 

Liczba osobników 

lecących z kolonii 

w Kiełczynie na 

żerowiska na 

Wzgórzach 

Kiełczyńskich lub 

aktywność 

gatunku na 

żerowisku. 

Co 5 lat w 

okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Obszar Natura 2000 

Wzgórza 

Kiełczyńskie 

Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne – 

w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych, 

GIOŚ. 

2,0 

 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli stanu zachowania płatów siedlisk przyrodniczych i oceny stanu populacji gatunków w czasie 

wykonywania działań ochronnych. Monitoring winien być wykonywany zgodnie z metodyką i częstotliwością wskazaną w poradnikach 

metodycznych PMŚ GIOŚ, a ocenie powinny być poddawane wszystkie parametry i określające je wskaźniki kardynalne. Organ odpowiedzialny 

za monitoring siedlisk w obszarze, tj. RDOŚ Wrocław wskaże dokładne miejsca przeprowadzenia badań, uwzględniając dodatkowe czynniki 

mogące wpływać na stan siedlisk, które mogą wystąpić w trakcie obowiązywania planu. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 

5 ustawy o ochronie przyrody) 

   

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do 

zapewnienia ochrony nockom dużym stanowiącym przedmiot ochrony w Obszarze. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1

1 

1. 

Pkt 3.1. 6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea),  % pokrycia 0,14, 

reprezentatywność C, 

powierzchnia względna C, stan 

zachowania C,  

ocena ogólna C 

Pkt 3.1. 6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy 

z Asplenion septentrionalis-Festucion 

pallescentis) , pokrycie 0,43 ha, jakość 

danych G,  reprezentatywność C, 

powierzchnia względna C, stan 

zachowania C, ocena ogólna C 

W toku przeprowadzonej weryfikacji terenowej rozmieszczenia i 

zasięgu płatów siedliska zaktualizowano powierzchnię jaką zajmuje 

siedlisko 6210 w granicach OZW. 

 

 

Pkt 3.1. Brak siedliska w 

obszarze 

Pkt 3.1. 6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris) jest skrajnie rzadkie na terenie obszaru 

(jeden płat siedliska o powierzchni 0,23 ha). Z uwagi na  występowa-
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2. pokrycie 0,23 ha, jakość danych M,  

reprezentatywność D,  

nie siedliska na skrajnie małej powierzchni i niewielką wartość 

ochronną – reprezentatywność siedliska oceniono jako nieistotną (ka-

tegoria D). 
 

3 Pkt 3.1. Brak siedliska w 

obszarze 

Pkt 3.1. 8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe 

pokrycie 0,1 ha, jakość danych G,  

reprezentatywność D 

W trakcie prac nad planem odnaleziono siedlisko w obszarze. Jedyny 

płat siedliska w obszarze o powierzchni około 0,1 ha. Gołoborze ser-

pentynitowe z licznym udziałem ciemiężyka białokwiatowego Vince-

toxicum hirundinaria i narecznicy samczej Dryopteris filix-mas. Sie-

dlisko to jest rzadkie w Polsce (znane tylko z Dolnego Śląska gdzie 

posiada obecnie 6-8 stanowisk oraz na pojedynczych stanowiskach z 

Beskidu i Bieszczad), pomimo znikomej powierzchni proponuje się 

wpisanie go do SDF z kategorią D. 

 

4. 

Pkt 3.1. 8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacetalia 

vandellii, % pokrycia 0,42 

reprezentatywność A, 

powierzchnia względna C, stan 

zachowania  A,  

ocena ogólna A 

Pkt 3.1. 8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacetalia vandellii, pokrycie 1,38 

ha, jakość danych G,  reprezentatywność 

A, powierzchnia względna C, stan 

zachowania A, ocena ogólna A 

W toku przeprowadzonej weryfikacji terenowej rozmieszczenia i 

zasięgu płatów siedliska zaktualizowano powierzchnię jaką zajmuje 

siedlisko 8220 w granicach OZW. 

 

5. 

Pkt 3.1. Brak siedliska w 

obszarze 

Pkt 3.1. 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 
pokrycie 1,86 ha, jakość danych M,  

reprezentatywność D, ocena ogólna D 

Dwa niewielkie fragmenty siedliska 9170 występują w północnej 

części obszaru (powierzchnia 1,86 ha), proponuje się więc wpisanie 

go do SDF z kategorią D. 

 

6. 

Pkt 3.1. 9190 Pomorski kwaśny 

las brzozowo-dębowy (Betulo-

Quercetum), % pokrycia 10,99, 

reprezentatywność B, 

powierzchnia względna C, stan 

zachowania B,  

ocena ogólna C 

Pkt 3.1. 9190 Kwaśne dąbrowy (Qu-

ercion robori-petraeae), pokrycie 

12,51 ha, jakość danych M,  reprezen-

tatywność B, powierzchnia względna 

C, stan zachowania B, ocena ogólna C 

W toku przeprowadzonej weryfikacji terenowej rozmieszczenia i za-

sięgu płatów siedliska zaktualizowano powierzchnię jaką zajmuje 

siedlisko 9190 w granicach OZW. Część wydzieleń została wyłączona 

z listy siedlisk (lasy gospodarcze z wysokim udziałem sosny, a nawet 

olchy). Pozostałe wymagają weryfikacji. Drzewostany dębowe zwery-

fikowane w terenie wykazały przynależność do siedliska 91I0.  
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7. 

Pkt 3.1. Brak siedliska w 

obszarze 

Pkt 3.1. *91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti petraeae) 

pokrycie 29,81 ha, jakość danych G, 

reprezentatywność C, powierzchnia 

względna C, stan zachowania CB, ocena 

ogólna C  

W trakcie prac nad planem odnaleziono siedlisko w obszarze. Siedli-

sko o wysokiej randze w obszarze, ponieważ stwierdzona tu postać 

geograficzno-ekologiczna ciepłolubnych dąbrów związana z podło-

żem serpentynitowym występuje w Polsce wyłącznie w obszarach 

Natura 2000 „Wzgórza Kiełczyńskie” oraz „Masyw Ślęży”. Z uwagi 

na rzadkość występowania w Polsce specyficznej formy tego siedliska 

występującej na skałach serpentynitowych proponuje się dodanie sie-

dliska do listy przedmiotów ochrony. 

8. Punkt 3.2.c. Ssaki  

1324 Myotis myotis: populacja 

osiadła 100-200i, ocena 

znaczenia obszaru, populacja C, 

stan zach. B, izolacja C, ogólnie 

C 

Grupa: M, kod: 1324 Myotis myotis 

typ populacji: r – wydająca potomstwo, 

wielkość: 51-100, jednostka: i – osobniki 

pojedyncze, kategoria – R, jakość danych: 

M – przeciętna, ocena znaczenia obszaru 

populacja C, stan zach. B, izolacja C, 

ogólnie C 

Zweryfikowanie danych o przedmiocie ochrony Obszaru na 

podstawie oceny liczebności kolonii rozrodczej znajdującej się przy 

granicy obszaru oraz danych w ramach prowadzonych badań w 

obszarze. 

 

9. 

Pkt 3.2. 4066 Asplenium 

adulterinum, populacja P, 

populacja A, stan zachowania B, 

izolacja C, ogólnie A 

Pkt 3.2. 4066 Asplenium adulterinum, typ 

populacji p, wielkość min. 300, wielkość 

max. 500, jednostka i, jakość danych G, 

populacja A, stan zachowania B, izolacja 

A, ogólnie A 

Aktualizacja danych o przedmiocie ochrony w obszarze. 
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10. Punkt 3.3 Pozostałe ważne 

gatunki roślin i zwierząt 

(opcjonalnie) 

Grupa: M, kod: 1314 Myotis daubentonii  

typ populacji: r – wydająca potomstwo, 

wielkość: 11-50, jednostka: i – osobniki 

pojedyncze, kategorie motywacji: IV, C 

Uzupełnienie danych o innych gatunkach obecnych w obszarze. 1314 

Nocek rudy (Myotis daubentonii). Z pośród innych gatunków 

nietoperzy najliczniej na terenie wzgórz rejestrowano nocki rude 

Myotis daubentonii i karliki malutkie Pipistrellus pipistrellus – 

gatunki nietoperzy z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej oraz 

chronione przez Konwencję Berneńską i Konwencję Bońską. Oba te 

gatunki  wykorzystują cały obszar leśny Wzgórz Kiełczyńskich jako 

żerowisko kolonii rozrodczych zlokalizowanych najprawdopodobniej 

na terenie okolicznych miejscowości. W przypadku nocka rudego 

odnotowano przelot kilku osobników koło kościoła w Kiełczynie, co 

może wskazywać na obecność kolonii w tej miejscowości. 

Punkt 3.3 Pozostałe ważne 

gatunki roślin i zwierząt 

(opcjonalnie) 

Grupa: M, kod: 1309 Pipistrellus 

pipistrellus , typ populacji: r – wydająca 

potomstwo, wielkość: 11-50, jednostka: i 

– osobniki pojedyncze, kategorie 

motywacji: IV, C 

Uzupełnienie danych o innych gatunkach obecnych w obszarze. 

1309 Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus). Z pośród innych 

gatunków nietoperzy najliczniej na terenie wzgórz rejestrowano nocki 

rude Myotis daubentonii i karliki malutkie Pipistrellus pipistrellus – 

gatunki nietoperzy z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej oraz 

chronione przez Konwencję Berneńską i Konwencję Bońską. Oba te 

gatunki  wykorzystują cały obszar leśny Wzgórz Kiełczyńskich jako 

żerowisko kolonii rozrodczych zlokalizowanych najprawdopodobniej 

na terenie okolicznych miejscowości. W przypadku nocka rudego 

odnotowano przelot kilku osobników koło kościoła w Kiełczynie, co 

może wskazywać na obecność kolonii w tej miejscowości. 
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11. Punkt 3.3 Pozostałe ważne 

gatunki roślin i zwierząt 

(opcjonalnie) 

Grupa: P, kod: Asplenium cuneifolium 

wielkość: 20-50, jednostka: i – osobniki 

pojedyncze, kategoria – V, kategorie 

motywacji: A 

Uzupełnienie danych o innych gatunkach obecnych w obszarze. Za-

nokcica klinowata Asplenium cuneifolium Gatunek paproci ściśle 

związany z siedliskami serpentynitowymi, występujący w Polsce wy-

łącznie na Dolnym Śląsku w Sudetach i na ich Przedgórzu, często 

towarzyszy zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum. Łącznie 

znamy na dziś nie więcej niż 1000 kęp tego gatunku, przy czym około 

90% populacji utrzymuje się na terenie Wzgórz Oleszeńskich i na 

Raduni (sąsiadujący obszar Natura 2000 Masyw Ślęzy), zaś populacje 

na terenie Wzgórz Kiełczyńskich podlegają podobnym zagrożeniom 

jak zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum i są bardzo nie-

liczne. Gatunek należy do gatunków kluczowych siedliska 8220 w 

Polsce. 

12. Punkt 3.3 Pozostałe ważne 

gatunki roślin i zwierząt 

(opcjonalnie) 

Grupa: P, kod: Thesium alpinum , 

wielkość: 5-10, jednostka: i – osobniki 

pojedyncze, kategoria – V, kategorie 

motywacji: D 

Uzupełnienie danych o innych gatunkach obecnych w obszarze. Le-

niec alpejski Thesium alpinum. Gatunek związany w Polsce z mura-

wami kserotermicznymi, wszystkie stanowiska znane na Dolnym Ślą-

sku w wieku XIX wydają się być obecnie wygasłe. Stanowisko na 

terenie Wzgórz Kiełczyńskich jest ostatnim ze znanych, a gatunek 

utrzymuje się tu w liczbie nie przekraczającej 10 okazów. Jest gatun-

kiem kluczowym siedliska 6210 – murawy kserotermiczne. 

13. Punkt 4.2. Wartość przyrodnicza 

i znaczenie. Jedno z kilku 

najbogatszych stanowisk 

zanokcicy serpentynowej 

(Asplenium adulterinum) w 

Polsce, występującej w 

szczelinach skał 

serpentynitowych (siedlisko 

8220). 

Obszar obejmuje najbliższe żerowisko 

dużej kolonii nocka dużego znajdującej 

się. Nocek duży populacja rozrodcza 

mająca schronienie na strychu kościoła w 

Kiełczynie nierównomiernie 

wykorzystująca cały obszar jako 

żerowisko - ocena ogólna C, w tym: 

populacja: 51-100i, co stanowi mniej niż 

1% populacji krajowej – ocena C; stan 

Zweryfikowanie części dotyczącej nocka dużego o aktualne dane. 
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zachowania: ocena B, w tym: stopień 

zachowania siedliska trudny do oceny ze 

względu na brak odpowiednich 

wskaźników dla prawidłowej oceny 

żerowisk nocka dużego; izolacja: ocena C, 

populacja nieizolowana, w obrębie 

rozległego obszaru występowania. 

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

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

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

17. Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: Status ochrony 

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

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

20. Uszczegółowieniu i rozwinięciu w stosunku do pierwotnego zapisu SDF uległa treść rozdziału: 6.1. Główne czynniki i rodzaje działalności człowieka  

oraz procent powierzchni obszaru im podlegający 

W odniesieniu do granic obszaru  

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

  

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 
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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 

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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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. 

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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