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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dobromierz 

Kod obszaru PLH020034 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Załącznik do projektu dokumentacji Planu 

Położenie Województwo dolnośląskie, powiaty wałbrzyski – gmina Stare Bogaczowice i świdnicki – gminy Dobromierz 

i Świebodzice 

Powierzchnia obszaru (w ha) 1162,1 ha 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 został zatwierdzony przez Komisję 

Europejską na mocy Decyzji 2009/93/WE Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Unii 

Europejskiej L 43/63 z dnia 13 lutego 2009)  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

9-03-2012r.  

Termin zatwierdzenia Planu 09-05-2014 r. 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 728 942 176.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML
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Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl , +48721 468 852, 

Sprawujący nadzór RDOŚ we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy1, 50-153 Wrocław. 

 

 

 

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] 

 Obszar częściowo pokrywa się z 

Książańskim Parkiem Krajobrazowym. 

Nie ma on jednak ustanowionego planu 

ochrony. 

brak Nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie  

przyrody, które uzasadniałyby  

nieobejmowanie całości obszaru  

projektem Planu, tzn.:  

obszar Natura 2000 

Dobromierz PLH020034 nie 

posiada planu ochrony, o którym 

mowa w art. 29 ustawy;  

nie pokrywa się z innego 

rodzaju obszarowymi formami 

przyrody (rezerwatem, parkiem 

narodowym, parkiem 

krajobrazowym), dla których 

ustanowiono plan ochrony 

uwzględniający zakres, o którym 

mowa w ust. 10 art. 28;  

853,0229 (73,40%) 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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nie pokrywa się z obszarem 

rezerwatu przyrody lub parku 

narodowego dla którego 

ustanowiono zadania ochronne 

uwzględniające zakres, o którym 

mowa w ust. 10 art. 28;  

nie leży na terenie obszaru 

morskiego dla którego nie ma 

obowiązku tworzenia planu 

zadań ochronnych.  

 

 

Teren objęty PZO: cały obszar PZO PLH020034 Dobromierz o powierzchni 1162,1 ha  

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji Planu.  
 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  Dobromierz zajmujący powierzchnię 1162,1 ha, 

zatwierdzony został decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12.12.2008 r. jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.  

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.) oraz art. 4 „dyrektywy ptasiej”-(DYREKTYWA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z 

dnia 26 stycznia 2010 r.). Administracyjnie położony jest na terenie powiatów wałbrzyskiego – gmina Stare Bogaczowice i świdnickiego – 

gminy Dobromierz i Świebodzice w województwie dolnośląskim.  
W granicach ostoi zidentyfikowano występowanie piętnastu typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, które stanowią łącznie ok. 60% powierzchni Obszaru oraz ośmiu gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

7 
 

Rady 92/43/EWG. 

Lista przedmiotów ochrony jest weryfikowana w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych (PZO).  

Projektem planu zadań ochronnych objęty jest cały obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034. Teren Obszaru pokrywa 

się częściowo z Książańskim Parkiem Krajobrazowym, dla którego nie ustanowiono planu ochrony. 

Plan zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym 

w formie zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na okres 10 lat, tworzy ramy prawne do działania 

wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. 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 Natura 2000; 

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 Bierutów PLH020065; 

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 Dobromierz PLH020034, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których 

wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

• 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. 
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Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 będzie trwała wówczas, kiedy 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 uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu planistycznego. Stąd 

też, utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących w trakcie 

cyklu spotkań dyskusyjnych, praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu. Niezwykle ważne jest aby w warsztatach brali udział 

wszyscy interesariusze dla opracowywanego projektu Planu. Każda z grup, której Plan dotyczy, będzie mogła uczestniczyć w jego tworzeniu. 

 

 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

S1 

3260 Nizinne i 

podgórski

e rzeki ze 

zbiorowis

kami 

włosienic

zników 

Ranunculi

on 

fluitantis 

0,7    C B C C 

Ocenę ogólną 

utrzymano, 

ocenę 

względnej 

powierzchni  

zmieniono na 

C 

S2 

3270 Zalewane 

muliste 

brzegi 

rzek  

 

0,36    C B C C 
Oceny 

utrzymano 

S3 

6110 Skały 

wapienne 

i 

neutrofiln

e z 

roślinnośc

Alysso-

Sedion 

0,01    B B B A 
Oceny 

utrzymano 
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ią 

pionierską  

S4 

6210 Murawy 

kseroterm

iczne - 

prioryteto

we są 

tylko 

murawy z 

istotnymi 

stanowisk

ami 

storczykó

w  

Festuco-

Brometea 

0,00    B B C B 

Oceny 

utrzymano 

Podana 

powierzchnia 

wynika z 

tego, że w sdf 

podane są 

wartości do 

setnej części 

procenta 

powierzchni 

obszaru, 

prawdopodob

nie znana 

powierzchnia  

siedliska była 

mniejsza. 

S5 

6230 Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczko

we płaty 

bogate 

florystycz

nie 

Nardion 

0,63    B B C B 

W wyniku 

prac nad 

planem 

obniżono 

ocenę stanu 

zachowania 

na C i ocenę 

ogólną na C. 

S6 

6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczn

e  

Adenostyl

ion 

alliariae, 

Convolvul

etalia 

sepium 

1,47    B C C C 
Oceny 

utrzymano. 
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S7 

6510 Niżowe i 

górskie 

świeże 

łąki 

użytkowa

ne 

ekstensyw

nie  

Arrhenath

erion 

elatioris 

8,95    C B C C 

W wyniku 

prac nad 

planem 

podwyższono 

ocenę 

reprezentatyw

ności i ogólną 

na B. 

S8 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowisk

a 

zasadowe 

o 

charakterz

e młak, 

turzycowi

sk i 

mechowis

k  

 

0,21    C C C C 
Oceny 

utrzymano. 

S9 

8150 Środkowo

europejski

e 

wyżynne 

piargi i 

gołoborza 

krzemiano

we  

 

0,00    A A C A 

W wyniku 

prac nad 

planem 

obniżono 

ocenę stanu 

zachowania i 

ocenę ogólną 

do B. Podana 

powierzchnia 

wynika z 

tego, że w sdf 

podane są 

wartości do 

setnej części 

procenta 
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powierzchni 

obszaru, a to 

siedlisko 

zajmuje 

mniejszą 

powierzchnię.  

S10 

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemiano

we ze 

zbiorowis

kami z 

Androsaci

on 

vandelii  

Androsaci

on 

vandelii 

0,05    A A C A 
Utrzymano 

oceny. 

S11 

9170 Grąd 

środkowo

europejski 

i 

subkontyn

entalny  

Galio-

Carpinetu

m, Tilio-

Carpinetu

m 

40,08    B B C B 
Utrzymano 

oceny. 

S12 

9180 Jaworzyn

y i lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

Tilio 

plathyphy

llis-

Acerion 

pseudopla

tani 

3,81    A A C A 
Utrzymano 

oceny. 

S13 

9190 Pomorski 

kwaśny 

las 

brzozowo

-dębowy 

Betulo-

Quercetu

m 2,09    B B C C 

Podwyższono 

ocenę ogólną 

do B. 
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S14 

91E0 Łęgi 

wierzbow

e, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetu

m albae, 

Alnenion 

0,77    B B C B 
Utrzymano 

oceny. 

S15 

91I0 Ciepłolub

ne 

dąbrowy  

Quercetali

a 

pubescent

i-petraeae 

1,08    C B C C 

Do siedliska 

zaliczono 

również 

powierzchnie 

zaliczane 

wcześniej do 

9190,  

podwyższono 

ocenę stanu  

zachowania i 

ocenę ogólną  

do A. 

pS16  

40A0 Subkontyn

entalne 

zarośla 

peri-

pannoński

e  

 

 

    C C C C 

Siedlisko 

wykazane 

podczas prac 

WZS  

pS17 8230 

Pionierski

e murawy 

na 

skałach 

krzemiano

wych  

Arabidops

idion 

thalianae 

    C C C C 
Siedlisko 

priorytetowe 

pS18 6190 

murawy 

naskalne z 

kostrzewą 

bladą  

Asplenio 

septentrio

nalis-

Festucion 

 

   B C A B 

Weryfikacja 

stanowiska 

murawy  

wcześniej 
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pallentis sklasyfikowan

ej jako 8220  

pS2 9110 
Kwaśne 

buczyny 
 

 

   B B C B 

Siedlisko 

wykazane 

podczas prac 

terenowych 

Z1 1308 
Mopek 

Barbastell

a 

barbastell

us 

 1-10 os.   D    

Gatunek 

stwierdzony 

w Obszarze, 

nie będący 

przedmiotem 

ochrony 

(zarejestrowa

no dwa 

przeloty 

gatunku, nie 

odłowiono w 

sieci oraz nie 

odnaleziono 

dziennych 

kryjówek ani 

kolonii 

rozrodczych)  

Z2 1318 
Nocek 

łydkowłos

y 

Myotis 

dasycnem

e 

 1-10 os.   C B C C 

Gatunek 

stwierdzony 

w Obszarze 

podczas 

wszystkich 

kontroli 

terenowych, 

uznany za 

przedmiot 

ochrony 
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Z3 1321 Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginat

us 

 P   D    

Gatunek 

stwierdzony 

w Obszarze, 

nie będący 

przedmiotem 

ochrony 

(zarejestrowa

no dwa 

przeloty 

gatunku, nie 

odłowiono w 

sieci oraz nie 

odnaleziono 

dziennych 

kryjówek ani 

kolonii 

rozrodczych) 

Z4 1324 Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 
 5-10 os.   C B C C 

Gatunek 

stwierdzony 

w Obszarze 

podczas 

wszystkich 

kontroli 

terenowych, 

uznany za 

przedmiot 

ochrony 

ponieważ 

stwierdzono 

rozród 

gatunku na 

terenie 

Obszaru 
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Z5 
1337 Bóbr 

europejski 

Castor 

fiber 

 
5-10i   C B C C 

Utrzymano 

oceny 

Z6 

1355 Wydra 

europejsk

a 

Lutra 

lutra 

 

5-10i   C B C C 
Utrzymano 

oceny 

Z7 

 

1059 

Modrasze

k teleius 

Maculine

a teleius 

 

1 loc   C B C C 

Podczas prac 

terenowych 

nie 

znaleziono 

stanowisk 

gatunku 

Z8 

6179 

(daw

niej 

1061

) 

Modrasze

k 

nausitous 

 

Phengaris 

nausithou

s dawniej 

Maculine

a 

nausithou

s 

 

1 loc   C B C C  

pZ9 

1323 Nocek 

Bechstein

a 

Myotis 

bechsteini

i 

 

1-5 os.   D    

Gatunek, 

który do tej 

pory nie był 

stwierdzony w 

Obszarze, nie 

będący 

przedmiotem 

ochrony 

(zarejestrowa

no trzy 

przeloty 

gatunku, nie 

odłowiono w 

sieci oraz nie 

odnaleziono 

dziennych 
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kryjówek ani 

kolonii 

rozrodczych) 

 

 

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 30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: 

dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla 

przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Gmin Stare Bogaczowice, 

Dobromierz oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Kolejnym obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w 

tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu,   a także zostało opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i 

wrocławskim i 11 maja 2012 r. w wydaniu opolskim. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz Urzędów Gmin w 

Starych Bogaczowicach i Dobromierzu. 

 

Spotkanie informujące samorząd gmin Stare Bogaczowice, Dobromierz oraz Świebodzicach 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 9 maja 2012r w Gminnym 

Centrum Edukacyjno – Społecznym w Starych Bogaczowicach. W dniu 31 października w Urzędzie Gminy w Dobromierzu odbyło się pierwsze 

spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, rolę dokumentu i tryb jego 

sporządzania. Podczas prelekcji ekspertów botanika i chiropterologa przedstawiono stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru, 

zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych z utrzymaniem lub poprawą stanu ochrony. Obecni byli między innymi 

przedstawiciele Nadleśnictwa Jawor i Nadleśnictwa Wałbrzych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele samorządów 

gmin, tereny których obejmuje obszar, przedstawiciel Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz osoby prywatne. 27 lutego 2013 
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roku w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach odbyło się drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy, na którym przypomniano 

charakterystykę przedmiotów ochrony oraz wspólnie dyskutowano nad zagrożeniami dla przedmiotów ochrony i sposobami ich minimalizowania 

lub wyeliminowania. Po spotkaniu w sali, członkowie ZLW pojechali na most nas Strzegomką w Chwaliszowie, aby w terenie omówić m.in. 

siedlisko wydry oraz ziołorośli nadrzecznych.   potkania przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu 

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

 

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

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa / Urząd 

Marszałkowski 

polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, udostępnianie informacji  
 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-

411 Wrocław  
 

Tel.: 71 776 90 53, 

umwd@dolnyslask.pl  
 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

 

Gospodarka nieruchomościami, sporządzanie 

uproszczonych planów urządzania lasów 

niepaństwowych realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu  

 

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 

58-100 Świdnica 

Tel.: 74 85 00 400, fax: 74 85 

30 927, 

starostwo@powiat.swidnica.pl  

Starostwo Powiatowe 

w Wałbrzychu 

Gospodarka nieruchomościami, sporządzanie 

uproszczonych planów urządzania lasów 

niepaństwowych realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu  

Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24 

58-300 Wałbrzych  

Tel. +48 74 846 07 00 

fax +48 74 842 45 17 

Urząd Miejski w Świebodzicach 

 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępnianie informacji  

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice   Tel 74666-95-17 

Fax: 666-95-09,  E-mail: 

swiebodzice@swiebodzice.pl  

 

Urząd Gminy Dobromierz 

 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępnianie informacji  

58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24 Tel.: 7485-86-217, fax.: 74 

85-86-460, e-mail:  

  ug@dobromierz.pl  

mailto:starostwo@powiat.swidnica.pl
mailto:swiebodzice@swiebodzice.pl
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Urząd Gminy Stare Bogaczowice 

 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępnianie informacji  

ul. Główna 132 

58-312 Stare Bogaczowice 

 

Tel. (74) 845-22-20, 845-22-

45 

fax (74) 845-22-66 
urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

 
ul. Grunwaldzka 90, 50-357 

Wrocław 

Tel: (71) 377 17 00 e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział 

Wałbrzych 

ochrona najcenniejszych wartości 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych 

Dolnego Śląska  

 

ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100 

Świdnica 

t 

Tel./faks: 74 850 88 11 

e-mail: walbrzych@dzpk.pl  

Nadleśnictwo Jawor  

 

zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu 

na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki 

życia  

i zdrowia człowieka oraz na równowagę 

przyrodniczą 

Ul. Myśliborska 3 

59-400 Jawor 

Tel. (076) 871 16 00 

Fax (076) 871 16 02 
e-mail:jawor@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Wałbrzych  

zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu 

na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki 

życia  

i zdrowia człowieka oraz na równowagę 

przyrodniczą 

Ul. Miła 2 

58-372 Boguszów-Gorce  

Tel: 074 844 95 80 

fax: 074 844 95 84 

e-

mail: walbrzych@wroclaw.las

y.gov.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu  

zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadao z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW  
 

ul. Matejki 5, 50-333 Wrocław Tel.: 71-322-66-81 do 83, 

faks: 71-322-79-29, e-mail: 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Realizacja zadań z zakresu gospodarowania 

wodami 

Ul. Norwida 34 

50-950 Wrocław 

Tel. 71 337 88 88 

Fax. 71328 50 48 

mailto:urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:walbrzych@dzpk.pl
mailto:jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
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Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

objętymi ochroną na terenie woj., promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie  
 

pl. Powstańców Warszawy1, 50-153 

Wrocław 

Tel. 71 340 68 07, 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl  
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu, PZD 

Świdnica 

doradztwo rolnicze, obejmujące działania w 

zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 

domowego, wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich 

 

ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 

Świdnica 

 

Tel./fax 74/ 852 20 21 

pzd.swidnica@dodr.pl  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu, PZD 

Wałbrzych 

doradztwo rolnicze, obejmujące działania w 

zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 

domowego, wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich 

ul. B. Chrobrego 14, 58-300 

Wałbrzych 

 

Tel./fax 74/842 62 72 

pzd.walbrzych@dodr.pl  

Polski Związek Łowiecki, Zarząd 

Okręgowy w Wałbrzychu  

 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badao z zakresu łowiectwa na 

terenach leśnych  
 

ul.1 Maja 158 

58 Wałbrzych 

 

Tel.748425062, fax. 

748485957, e-mail: 

zo.walbrzych@pzlow.pl 

Dolnosląska Izba Rolnicza podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy 

struktury agrarnej, kształtowanie świadomości 

ekologicznej producentów rolnych, 

współpraca z administracją publiczną w 

zakresie ochrony środowiska, zdrowia i 

wiejskiego dziedzictwa kulturowego 

ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław  Tel. (+48) 71 339-98-26; 508-

087-735,  e-

mail: sekretariat@izbarolnicz

a.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa – oddział 

regionalny w Wałbrzychu 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych  
 

 

ul. Uczniowska 21, 58-300 

Wałbrzyska 

Tel.: 748461306 
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Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa – oddział 

regionalny w Świdnicy 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych  

 

ul. Saperów 25b, 58-100 Świdnica Tel.: 748511190 

Agencja Nieruchomości Rolnych, 

Oddział terenowy we Wrocławiu 

zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa  
 

ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław Tel. 71 356-39-00 

fax 71 357-90-97, e-

mail:wroclaw@anr.gov.pl 

Instytut Rozwoju Terytorialnego realizacji zadań z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego na 

poziomie regionalnym 

ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław Tel. 71-344-52-45, fax 71-

344-52-45, e-mail: 

wroc@wbu.wroc.pl  

Polski Związek Wędkarski Okręg 

w Wałbrzychu 

ochrona wód przed niszczeniem oraz 

nadmiernym wyrybianiem, kontrola stanu 

zarybienia wód 

ul. Kościelna 6a 
58-300 Wałbrzych 

Tel.: 748422818, fax.: 

748499084, e-mail: 

pzw.walbrzych@wp.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania “Kwiat Lnu” 

promocja regionu poprzez realizację różnych 

projektów przyrodniczych i informacyjnych 

na Dolnym Śląsku  
 

ul. Dworcowa 33 

58-420 Lubawka 

Tel. 75 741 1804 

fax. 75 741 1804 

e-mail: biuro@kwiatlnu.eu 

Polski Związek Wędkarski Koło 

Zakładowe "Termet" S. A. 

 

Ochrona zasobów rybnych, monitoring stanu 

ichtiofauny i wód, promowanie 

odpowiedzialnej postawy wędkarskiej 

ul. Wałbrzyska 33 

58 - 160 Świebodzice 

Tel. 661 858 328 

Forum Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych 

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć 

związanych z promocją Gminy Świebodzice. 
ul. Bolesława Chrobrego 1E/6 

58-160 Świebodzice 

 

Klub Przyrodników 

 

działalność na rzecz ochrony przyrody i 

edukacji ekologicznej społeczeństwa 
ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin Tel.: 683828236, 684756611, 

fax. 683828236, 

kp@kp.org.pl 

Fundacja Ekologiczna „Zielona 

Akcja” 

promocja regionu poprzez realizację różnych 

projektów przyrodniczych i informacyjnych 

na Dolnym Śląsku  
 

ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica Tel. (76) 723 81 01 

fax (76)721 24 96 

email: biuro@zielonaakcja.pl 
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Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-

UNIA 

realizacja różnych projektów przyrodniczych i 

informacyjnych na Dolnym Śląsku  
 

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 

Wrocław 

Tel./fax +48 71 344 22 64, e-

mail:info-ekounia@eko.org.pl 

Fundacja Eko-Rozwoju realizacja różnych projektów przyrodniczych i 

informacyjnych na Dolnym Śląsku  

 

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 

Wrocław 

Tel/fax: 713430849, 

713445948  

biuro@eko.org.pl 

Rolnicy i prywatni użytkownicy 

gruntów 

Właściciele i użytkownicy gruntów    

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny RDOŚ we Wrocławiu aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Marta Łysiak Przestawiciel RDOŚ RDOŚ we Wrocławiu 713406839, 

Mysiak@rdos.wroclaw.pl 

Wojciech 

Lewandowski 

Koordynator planu Wykonawca planu URS Polska Sp z o.o. wojciech.lewandowski@urs.co

m, 728942176, , URS Polska 

Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 

02-516 Wrocław 

Małgorzata Rudy Ekspert botanik Wykonawca planu  

Paweł Kmiecik Ekspert chiropterolog Wykonawca planu  

Magdalena Zbroniec Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Miejski w Świebodzicach 0746669531, Rynek 1 

Świebodzice, 

magdalena.zbroniec@swiebodz

ice.pl 

Anna Ganczarek-Jarza Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Miejski w Świebodzicach 0746669533, Rynek 1 

Świebodzice, Anna.ganczarek-

jarza@swiebodzice.pl 

Janusz Kierul Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Polski Związek Wędkarski, okręg Wałbrzych 58-300 Wałbrzych, Kościelna 

6a 
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Marek Nogawka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Nadleśnictwo Wałbrzych 0748880574, 

marek.nogawka@wroclaw.lasy.

gov.pl 

Iwona Polak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  PZD Świdnica 748522021, ul. Wałbrzyska 25, 

Świdnica, 

Iwona.polak@dodr.pl 

Jadwiga Kamińska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  PZD Wałbrzych 748426272, ul. Chrobrego 14, 

Wałbrzych, 

Jadwiga.kaminska@dodr.pl 

Leszek Mazur Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  DZPK oddział Wałbrzych 748508811; 502692047,  

walbrzych@dzpk.pl 

Edmund Staniewski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  DZPK oddział Wałbrzych 748508811, 

Staniewski@onet.pl, 

Piotr Zalewski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  ZWiK Sp. z o.o. Świebodzice 748541304, 

Zalewski@zwik.swiebodzice.pl 

Kamila Pasieczna Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  ZWiK Sp. z o.o. Świebodzice 748541304, 

pasiecznai@zwik.swiebodzice.

pl 

Grażyna Góral Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu  

502783918, 

Grazyna.goral@wroclaw.lasy.g

ov.pl 

Gabriel Grobelny Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Nadleśnictwo Wałbrzych Gabriel.grobelny@wroclaw.las

y.gov.pl 

Beata Nowak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Gminy Dobromierz Nowak@dobromierz.pl 

Agnieszka Pasieka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Gminy Stare Bogaczowice 0748452165, ul. Główna 132, 

58-312 Stare Bogaczowice, 

rig@starebogaczowice.ug.gov.

pl 

Paweł Blyskosz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Gminy Dobromierz pblyskosz@dobromierz.pl, 

748586217, wew 18 

Piotr Wierzbicki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Nadleśnictwo Jawor 605640326, 

mailto:walbrzych@dzpk.pl
mailto:pblyskosz@dobromierz.pl
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Piotr.wierzbicki@wroclaw.lasy.

gov.pl 

Tomasz Gajda Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Nadleśnictwo Jawor Tomasz.gajda@wroclaw.lasy.g

ov.pl 

Agnieszka Świerk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Gminy Dobromierz  aswierk@dobromierz.pl 

Zbigniew Sadowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  RZGW Wrocław zb.dobromierz@rzgw.wroc.pl 

Tomasz Merchut Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Miasta Świebodzice Tomasz.merchut@swiebodzice.

pl 

Renata Łojko Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Wykonawca planu  

Roman Trębacz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Sołtys Wsi Cieszów 074 8464993 

Zbigniew Adamus Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  DZMiUW Oddział w Świdnicy Zbigniew.adamus@dzmiuw.wr

oc.pl 

Kazimiera Foszcz-

Pączek  

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  DZMiUW Oddział w Świdnicy  
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

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

Materiały 

publikowane 

Szczęśniak E. 1996. Szata 

roślinna północno-zachodniej 

części Pogórza Wałbrzyskiego 

Cz.I Lista florystyczna oraz 

gatunki chronione i rzadkie. Prace 

Botaniczne t. LXIX. 

Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego  

Rozmieszczenie 

gatunków chronionych i 

rzadkich 

średnia Biblioteka UWr. 

 Szczęśniak E. 1997. Szata 

roślinna północno-zachodniej 

części Pogórza Wałbrzyskiego 

Cz.II Zbiorowiska leśne. Prace 

Botaniczne t. LXXIII. 

Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Rozmieszczenie i 

charakterystyka 

zbiorowisk na terenie 

obecnego obszaru. 

wysoka Biblioteka UWr. 

 Szczęśniak E.1998. Szata roślinna 

północno-zachodniej części 

Pogórza Wałbrzyskiego Cz.III. 

Zbiorowiska nieleśne. Prace 

Botaniczne t. LXXIV. 

Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Rozmieszczenie i 

charakterystyka 

zbiorowisk na terenie 

obecnego obszaru. 

wysoka Biblioteka UWr. 
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 Szczęśniak E. 2011. Muflony w 

Polsce – aktualne problemy i 

kontrowersje. Chrońmy Przyrodę 

Ojczystą t.67, zeszyt 2. Instytut 

Ochrony Przyrody 

Analiza zagrożenia 

związanego z muflonami  

wysoka powszechny 

 Lewandowski W. 2009. Nowe 

dane o występowaniu wydry 

Lutra Lutra w Sudetach w latach 

2006-2008. Przyroda Sudetów t. 

12 (2009): 75-86. 

Informacje nt. 

występowania gatunku w 

obrębie Sudetów, w tym 

na Dzikiej Orlicy.  

Niska – pojedyncza 

informacja o 

występowaniu gatunku 

w granicach obszaru.  

Powszechny. Muzeum 

Przyrodnicze w Jeleniej Górze 

 Romanowski J., Zając T., 

Orlowska L. 2010. Wydra. 

Ambasador czystych wód. 

Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych, Kraków.  

Popularnonaukowa 

monografia gatunku.  

Niska.  
http://wspolistnienie.eco.pl/mai

n.php?id=20#  

 Romanowski J., Zając T., 

Orlowska L. 2011. Program 

ochrony wydry Lutra lutra w 

Polsce. Krajowa strategia 

gospodarowania wydrą. SGGW, 

Warszawa.  

Krajowy program działań 

dla ochrony gatunku.  Niska.  http://smz.waw.pl/files-

gatunki/program_ochrony_wydr

y_PROJEKT_28_11_2011.pdf  

 

Materiały 

niepublikowane 

Świerkosz K., Szczęśniak E. 

Ocena występowania w Polsce 

siedliska przyrodniczego 6190 

siedliska przyrodniczego 6190 - 

murawy naskalne z kostrzewą 

bladą (Asplenio septentrionalis-

Festucion pallentis) na podłożach 

bezwapiennych, w celu 

Szczegółowy opis 

jednego stanowiska  w 

obszarze 

wysoka Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 
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uzupełnienia sieci Natura 2000 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

27 
 

 
Świerkosz K., Reczyńska K., 

Pielech R. 2011. 

Kontrola jakości siedliska 

przyrodniczego 6210* murawy 

kserotermiczne oraz jego 

rozmieszczenia na terenie obszaru 

Dobromierz PLH020034 

 

Kompleksowe 

opracowanie terenu, o 

który został powiększony 

obszar 

wysoka Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 
Reczyńska K. 2013. 

Zróżnicowanie, rozmieszczenie i 

stan zachowania dąbrów 

acydofilnych i ciepłolubnych  

(Cl. Quercetea robori-petraeae, 

O. Quercetalia pubescenti-

petraeae) na terenie Sudetów, ich 

Pogórza i Przedgórza. Muzeum 

Przyrodnicze, Uniwersytet 

Wrocławski, Mscr., 239 ss. 

Zróżnicowanie, 

rozmieszczenie i stan 

zachowania dąbrów 

acydofilnych i 

ciepłolubnych 

wysoka Muzeum Przyrodnicze, 

Uniwersytet Wrocławski 

 
Łupicki D. 2007. Inwentaryzacja 

chiropterologiczna. Nadleśnictwo 

Wałbrzych.  

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

niska Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

 
Szkudlarek R. Inwentaryzacja 

chiropterologiczna. Nadleśnictwo 

Jawor. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

niska Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

 
Standardowy Formularz Danych 

dla obszaru Natura 2000 

Dobromierz PLH020034 

Dokument 

przedstawiający opis 

obszaru Natura 2000 

wysoka Plik PDF 

Plany/programy/stra

tegie/projekty 

Studium przestrzennych 

uwarunkowań rozwoju energetyki 

wiatrowej  

w województwie dolnośląskim. 

Ocena przyrodniczo-

przestrzennych, 

prawnych i technicznych 

uwarunkowań 

wysoka http://www.wbu.wroc.pl/pliki/T

ekst%20Studium.pdf 
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Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu. 

Wrocław 2009. 

związanych z możliwymi 

lokalizacjami farm 

wiatrowych na terenie 

województwa 

dolnośląskiego. 
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Furmankiewicz J., Gottfried I. 

2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna  

dla określenia przyrodniczych 

uwarunkowań  

lokalizacji elektrowni wiatrowych  

w województwie dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu, 

Wrocław. 

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/S

EW_ekspertyza%20Chiro.pdf 

 
Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Jawor na okres od 1 

stycznia 2008 r. do 31 grudnia 

2017r. 

Inwentaryzacja walorów 

przyrodniczych, 

identyfikacja zagrożeń i 

propozycje działań 

ochronnych na terenie 

Nadleśnictwa Jawor. 

średnia Plik PDF 

 
Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Jawor na okres od 1 

styczna 2008r. do 31 grudnia 2017 

r. Program ochrony przyrody. 

Analiza wpływu zapisów 

planu urządzenia lasu i 

programu ochrony 

przyrody Nadleśnictwa 

Jawor na stan 

środowiska. 

niska Plik PDF 

 
Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Wałbrzych na okres 

od 1 styczna 2009r. do 31 grudnia 

2018 r. 

Inwentaryzacja walorów 

przyrodniczych, 

identyfikacja zagrożeń i 

propozycje działań 

ochronnych na terenie 

Nadleśnictwa Wałbrzych. 

średnia Plik PDF 

 
Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Wałbrzych na okres 

od 1 styczna 2009r. do 31 grudnia 

2018 r. Program ochrony 

Analiza wpływu zapisów 

planu urządzenia lasu i 

programu ochrony 

przyrody Nadleśnictwa 

niska Plik PDF 
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przyrody. Wałbrzych na stan 

środowiska. 
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Raporty 
Rudy M. Raport z prac 

terenowych dla obszaru Natura 

2000 Dobromierz PLH020034 - 

Siedliska przyrodnicze.  

 

Informacja o 

rozmieszczeniu i stanie 

siedlisk w obszarze 

Zadowalająca 
RDOŚ Wrocław 

 

 
Malkiewicz A. Raport z prac 

terenowych dla obszaru Natura 

2000 Dobromierz PLH020034 – 

Owady.  

 

Informacja o 

rozmieszczeniu 

gatunków i stanie ich 

siedlisk w obszarze 

Zadowalająca 
RDOŚ Wrocław 

 

 Lewandowski W. Raport z prac 

terenowych dla obszaru Natura 

2000 Dobromierz PLH020034– 

ssaki. URS Polska  

Weryfikacja 

występowania gatunku w 

granicach obszaru. Ocena 

znaczenia obszaru dla 

krajowej populacji 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

 
Furmankiewicz J., Kmiecik A., 

Kmiecik P. Raport z prac 

terenowych dla obszaru Natura 

2000 Pątnów Legnicki 

PLH020052 – nietoperze. URS 

Polska 

Weryfikacja 

występowania gatunku w 

granicach obszaru. Ocena 

znaczenia obszaru dla 

krajowej populacji 

gatunku 

Zadowalająca RDOŚ Wrocław 

Opinie     

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa dolnośląskiego. 

Gmina Stare Bogaczowice. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby, zwierzęta oraz zieleń 

wysoka – parki podworskie, 

cmentarze i aleje. Fundacja 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej oraz 

florystycznej, bez 

inwentaryzacji 

chronionych siedlisk  

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 
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Ekologiczna „Zielona Akcja”, 

2005, Legnica. 

 
Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa dolnośląskiego. 

Gmina Dobromierz. Opracowanie 

tekstowe. Rośliny, grzyby, 

zwierzęta oraz zieleń wysoka – 

parki podworskie, cmentarze i 

aleje. Fundacja Ekologiczna 

„Zielona Akcja”,2005, Legnica. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej oraz 

florystycznej, bez 

inwentaryzacji 

chronionych siedlisk 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 
Szczęśniak 2005 Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Województwa dolnośląskiego – 

Miasto Świebodzice. Rośliny i 

grzyby. Fulica - Jankowski 

Wojciech. Wrocław  

Inwentaryzacja 

najcenniejszych walorów 

przyrodniczych gminy 

średnia 
 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

A.Szlachetka. Ekspertyza 

przyrodnicza na potrzeby 

Programu Rolnośrodowiskowego 

Charakterystyka łąk i 

muraw kserotermicznych 

na terenie gospodarstwa 

w Cieszowie 

wysoka Materiały własne właściciela 

gospodarstwa 

Informacje ustne Kamila Reczyńska Charakterystyka 

kwaśnych i 

światłolubnych dąbrów. 

wysoka  

 Dr Ewa Szczęśniak Charakterystyka i 

rozmieszczenie 

najcenniejszych siedlisk  

wysoka  

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
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Położenie 

Obszar - zajmujący według SDF powierzchnię 1162,1 ha - położony jest  w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar położony jest w województwie dolnośląskim, w granicach powiatów wałbrzyskiego – gmina Stare Bogaczowice, 

świdnickiego – gminy Dobromierz i Świebodzice. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (według Kondrackiego), obszar położony jest w prowincji Masyw Czeski, podprowincji 

Sudety, makroregionie Pogórze Zachodniosudeckie, mezoregionie Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie, mikroregionach Pogórze Bolkowskie 

(między dolinami Nysy Szalonej i Strzegomki) i Pogórze Świebodzickie (między doliną Strzegomki a Górami Sowimi). 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg Tramplera i in.) obszar należy do Krainy Śląskiej, dzielnicy Sudetów Środkowych. 

Według jednostek podziału geobotanicznego, charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej (wg Matuszkiewicza) las należy do państwa 

Holarktyka, obszaru Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, prowincji Środkowoeuropejskiej, podprowincji Środkowoeuropejskiej 

Właściwej, działu Sudeckiego, krainy Przedgórza Sudeckiego.  

  

Geologia i gleby 

Obszar leży w obrębie niecki tektonicznej tzw. depresji Świebodzic. Od południa i południowego zachodu ograniczają ją dyslokacje Szczawienka 

i Strumyka, a od północnego wschodu – Sudecki Uskok Brzeżny. Podłoże badanego terenu stanowią prekambryjskie skały magmowe: diabazy i 

łupki zieleńcowe oraz silnie przeobrażone skały wulkaniczne: kataklazyty i mylonity. W dolinach rzek występują czwartorzędowe osady 

aluwialne. 

Większość terenu pokrywają gleby brunatne kwaśne. Na wierzchowinach i stromych stokach występują gleby płytkie i silnie szkieletowe, w 

niższych partiach stoków i w dolinach – gleby średniopłytkie i średnioszkieletowe. Warstwa próchniczna jest cienka lub nie wykształca się. 

Gleby te szybko przepuszczają wodę i tracą wilgoć. 

Wzdłuż strumieni występują niewielkie powierzchnie gleb mułowo-glejowych. 

 

Klimat 

Obszar leży w regionie klimatycznym wałbrzyskim, należącym do klimatu oceanicznego. Ponieważ region wałbrzyski leży pomiędzy wyższymi 

Karkonoszami, a górami otaczającymi Kotlinę Kłodzką, i dodatkowo jest niejednorodny morfologicznie, jego klimat ma cechy 

nieskrystalizowane. Dane pochodzące ze stacji Świebodzice i Szczawno Zdrój pokazują, że maksymalna ilość opadów występuje w lipcu (ok. 

95mm), a minimalna w lutym (ok. 23 mm), rocznie spada ok. 650 mm. Pokrywa śnieżna zalega przez około 60 dni, tylko przez 5 miesięcy w 

roku nie zdarzają się opady śniegu. Podobnie jak w całych Sudetach przeważa wiatr o kierunkach południowo-zachodnim, zachodnim i 

północno-zachodnim. Średnia temperatura roczna dla Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego waha się od 7,4 °C (Szczawno Zdrój) do 8,2°C 

(Świdnica). W ciągu roku przeważają dni mroźne lub z przymrozkami, co wpływa na skrócenie okresu wegetacyjnego na Pogórzu Bolkowsko- 

Wałbrzyskim do 28 tygodni. 
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Wody powierzchniowe 

Obszar należy do zlewni Bystrzycy. Największymi rzekami obszaru są Strzegomka i wpływająca do niej niedaleko Chwaliszowa Czyżynka. Obie 

rzeki w granicach obszaru zasilane są przez szereg mniejszych, często bezimiennych i okresowo wysychających cieków. Na Strzegomce 

utworzony został w 1986 roku zbiornik spełniający funkcję przeciwpowodziową oraz rezerwuaru wody pitnej. Znajduje się on na północy 

obszaru. Początek z niego bierze Szymanowski Potok, którego początkowy odcinek znajduje się w granicach obszaru. 

 

Struktura krajobrazu 

 

W krajobrazie obszaru można wyróżnić trzy komponenty – lasy, pokrywające większość terenu, sztuczny zbiornik wodny na Strzegomce oraz 

tereny rolnicze – łąki oraz pola. Na zróżnicowanie krajobrazowe wpływa też duża liczba wzniesień oraz obecność głębokich dolin rzecznych 

Czyżynki i Strzegomki, na zboczach których znajdują się malownicze wychodnie skalne.  

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Obszar Dobromierz znajduje się ok. 1,5 km na północny zachód od obszaru Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020. Obszar Natura 2000 

Dobromierz w większości, a Przełomy Pełcznicy pod Książem w całości leżą na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Oba obszary leżą 

w granicach mezoregionu Pogórze Wałbrzyskie i występują w nich podobne typy siedlisk. Są oddzielone grzbietem utworzonym pomiędzy 

doliną Czyżynki a doliną Szczawnika (obszar Przełomy pod Książem). Rzeki te nie łączą się – są dopływami odpowiednio Strzegomki i 

Pełcznicy. Oba obszary są terytorium prawdopodobnie jednego stada muflonów. 

Obszar Dobromierz jest również powiązany z odległym o około 40 km obszarem Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą. Oba obszary obejmują 

fragment doliny rzeki Strzegomki, która na terenie tego drugiego wpada do Bystrzycy. 

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju 

Obszar znajduje się w sąsiedztwie miast Świebodzic oraz Wałbrzycha, jednak nie jest mocno wykorzystywany turystycznie. Na terenie obszaru, 

ani w jego sąsiedztwie nie są zlokalizowane żadne zakłady przemysłowe. Większość terenu pokrywają lasy należące do Lasów Państwowych. 

Główna działalność w obszarze to rolnictwo. Dużą część powierzchni zajmuje zbiornik Dobromierz, który jest zbiornikiem wody pitnej dla 

Świebodzic i nie jest wykorzystywany turystycznie.  

 

Korytarze ekologiczne 
Obszar należy do Korytarza Zachodniego w sieci korytarzy ekologicznych Polski. 

Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie ma także wyjątkowo duże znaczenie jako część korytarza ekologicznego Przedgórza Sudeckiego w silnie 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

35 
 

zurbanizowanych i uprzemysłowionych okolicach Wałbrzycha. 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 

dane zgeneralizowane 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy – dane zgeneralizowane Skarb Państwa 822,34 70,76% 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

Grunty orne dane zgeneralizowane 161,87 13,93% 

Pastwiska trwałe dane zgeneralizowane 67,30 5,79% 

Wody stojące dane zgeneralizowane 110,32 9,49% 

Grunty zabudowane dane zgeneralizowane 0,25 0,02% 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Trwałe użytki zielone  prywatna 19.24 3.1  Ekstensywna gospodarka na łąkach i 

pastwiskach 

Trwałe użytki zielone  prywatna 32,63 5.7 Półnaturalne łąki świeże 

Trwałe użytki zielone  prywatna 9,10 5.5 Murawy ciepłolubne 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Dobromierz 

Uchwała Nr VIII/44/03 z 

dnia 28 marca 2003 r. w 

sprawie: uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Dobromierz z 

wyłączeniem Wsi 

Szymanów. 

Rada Gminy Dobromierz / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Dobromierz 

- Działki nr AR_2.275 oraz część działek nr AR_2.325, 

część działki nr AR_1.258 obręb Jaskulin- teren 

planowanych dolesień 

 

 

 

 

 

 

 

 -Możliwe 

oddziaływania na 

przedmioty 

ochrony Obszaru:  

siedlisko 91I0 – 

zalesienie obcymi 

gatunkami lub 

niezgodnymi z 

siedliskiem może 

negatywnie 

wpłynąć na skład 

gatunkowy 

sąsiadującego 

siedliska leśnego. 

 

 

 

 

 

W dokumencie brak, 

proponowane minimalizacje - 

nasadzenia wyłącznie 

występującymi lokalnie 

gatunkami drzew liściastych 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Uchwała XXII/127/12 z 

dnia 29 sierpnia 2012 r. w 

sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Dobromierz 

Rada Gminy Dobromierz / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Dobromierz 

Brak zagrożeń  - - 

Uchwała Nr 

XLVIII/293/06 z dnia 24 

maja 2006 r. w sprawie: 

uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Szymanów 

Rada Gminy Dobromierz / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Dobromierz 

Brak zagrożeń  

 
- - 

Uchwała Nr XI/59/11 z 

dnia 31 sierpnia 2011 r. w 

sprawie zmiany Uchwały 

Nr XV/110/99 Rady 

Gminy Dobromierz z dnia 

29 października 1999 r. w 

sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy 

Dobromierz 

Rada Gminy Dobromierz / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Dobromierz 

Brak zagrożeń  

 
- - 

Uchwały Nr XXV/150/04 

z dnia 18 sierpnia 2004 r. 

Plan Rozwoju Lokalnego 

na lata 2004-2006 i 2007-

2013 

Rada Gminy Dobromierz 

- Planowana melioracja cieków – jako jeden z celów 

rozwoju lokalnego gminy, plan nie wskazuje dokładnej 

lokalizacji planowanych działań 

 

- Pozytywne oddziaływanie stanowić będzie planowana 

budowa kanalizacji na terenie całej gminy 

Niemożliwe do 

określenia 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Świebodzice 

Uchwała Nr 

XXXIII/181/08 z dnia 27 

sierpnia 2008 r. w sprawie 

zmiany studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Świebodzice zmieniona 

Uchwałą Nr XX/111/2012  

z dnia 16 lutego 2012 r.  

Rada Miejska w Świebodzicach / 

Wykonanie: Burmistrz Miasta 

Świebodzice 

- Planowany przebieg autostrady A-8 przecina obszar 

N2000 na działce AR_1.901 obręb Pełcznica 2, przy 

czym zmiana studium przewiduje w tym samym 

miejscu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 

zagrodową  

 

-Możliwe 

oddziaływania na 

przedmioty 

ochrony Obszaru:  

siedlisko 9170, 

9190, 91I0 

 W dokumencie brak. Na 

etapie prac projektowych w 

ramach procedury oceny 

oddziaływania na 

środowisko należy 

wykonać szczegółową 

analizę wystąpienia i 

istotności oddziaływań na 

przedmioty ochrony 

obszaru oraz zapewnić 

ochronę przed antropopresją 

siedlisk 9170, 9190, 91I0 

Uchwała Nr 

LXV/346/2010 z dnia 10 

sierpnia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. 

Kamiennogórskiej i ul. 

Jeleniogórskiej w 

Świebodzicach  

 

Rada Miejska w Świebodzicach / 

Wykonanie: Burmistrz Miasta 

Świebodzice 

Brak zagrożenia - - 

Gmina Stare Bogaczowice 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Rada Gminy Stare Bogaczowice 
 

- Wnioskowany suchy zbiornik retencyjny Cieszów na 

rzece Czyżynce, działka nr 420, obręb Struga 

 

- Możliwe 

oddziaływania na 

przedmioty 

 

W dokumencie brak. 

Szczegółowa analiza 

wystąpienia oddziaływań na 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Stare 

Bogaczowice, 

zatwierdzonego uchwałą 

nr XXVI/179/01 z 

 dnia 29 czerwca 2001 r z 

późniejszymi zmianami 

 

ochrony Obszaru: 

siedlisko 9180, 

91E0, 3260 

przedmioty ochrony obszaru 

do przeprowadzenia na etapie 

prac projektowych w ramach 

procedury oceny 

oddziaływania na środowisko 

-  Zabudowa wiejska wielofunkcyjna (zagrodowa, 

mieszkaniowa, usługowa itp.) - działki nr 60, 61, 62, 

63/1, 21/5, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/2 

- Możliwe 

oddziaływania na 

przedmioty 

ochrony Obszaru: 

siedlisko 6510 

W dokumencie brak. Na 

etapie wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

lub tworzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego należy 

wykonać analizę istotności 

wpływu na siedliska 

przyrodnicze. 

-  Zabudowa wiejska wielofunkcyjna (zagrodowa, 

mieszkaniowa, usługowa itp.) oraz zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

działki nr 142/1, 142/2, 130, 132/2, 131 

- Możliwe 

oddziaływania na 

przedmioty 

ochrony Obszaru: 

siedlisko 6510 

W dokumencie brak. Na 

etapie wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

lub tworzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego należy 

wykonać analizę istotności 

wpływu na siedliska 

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

zweryfikowane 

  

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 

Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia 

z prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

 

      

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis  

C 2,57 1 Odpowiednie dla 

występowania 

siedliska są obie 

rzeki obszaru -   

Strzegomka i 

Czyżynka. Na obu  

były notowane w 

przeszłości 

niewielkie 

stanowiska 

włosieniczników 

Batrachium sp.  

średni 80 procent długości rzek 

3270 Zalewane muliste 

brzegi rzek  

C 1,26 2 Stanowiska 

znajdują się przy 

ujściu Strzegomki 

i Szymanowskiego 

Potoku do 

zbiornika 

Dobromierz  

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r. 

6110 Skały wapienne i 

neutrofilne z roślinnością 

pionierską (Alysso-Sedion)  

A 0,98 6 Stanowiska 

znajdują się w 

rozproszeniu na 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 
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terenie całego 

obszaru. 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

*6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea) - priorytetowe 

są tylko murawy z 

istotnymi stanowiskami 

storczyków  

B 13,45 7 Stanowiska 

znajdują się w 

centralnej części 

obszaru na 

stokach wzgórz 

Sosnowica i Wały 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

*6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardion - płaty bogate 

florystycznie)  

C 4,46 2 Stanowiska 

znajdują się w 

okolicy wsi 

Cieszów 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium)  

C 0,18 2 Siedlisko 

występuje na 

brzegach 

Strzegomki i 

Czyżynki 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

B 81,56 14 Rozproszone 

stanowiska na 

całym obszarze, 

największa 

powierzchnia w 

pobliżu wsi 

Cieszów 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk  

C 1,38 1 Stanowisko w 

obniżeniu terenu 

przy drodze 

Chwaliszów – 

Cisów 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i gołoborza 

B 0,17 1 Na stromym stoku 

doliny Czyżynki 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 
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krzemianowe  wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii  

B 2,89 21 Stanowiska 

występują w 

rozproszeniu na 

terenie całego 

obszaru 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum)  

B 202,72 9 

 

 

Na całym 

obszarze tworząc 

mozaikę z innymi 

siedliskami 

leśnymi 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

*9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach 

i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani)  

A 41,70 17 Występują na 

całym obszarze na 

najbardziej 

stromych stokach. 

Najwięcej 

stanowisk 

występuje w 

dolinie Czyżynki i 

Strzegomki. 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

9190 Pomorski kwaśny las 

brzozowo-dębowy (Betulo-

Quercetum) C 

B 181,11 10 Na całym 

obszarze tworząc 

mozaikę z innymi 

siedliskami 

leśnymi 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion  

B 14,08 3 Siedlisko 

występuje wzdłuż 

Strzegomki i 

Czyżynki niemal 

na całym odcinku 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  
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w granicach 

obszaru 

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae)  

A 48,77 8 Na całym 

obszarze tworząc 

mozaikę z innymi 

siedliskami 

leśnymi 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r.  

40A0 Subkontynentalne 

zarośla peri-pannońskie  

 

B 0,39 1 Nad wschodnim 

brzegiem 

zbiornika 

Dobromierz 

Niewystarczający Siedlisko wykazane zostało 

podczas prac WZS. W trakcie 

prac nad planem zostało 

potwierdzone jedno 

stanowisko na stromych 

stokach nad zbiornikiem 

Dobromierz. 

6190 murawy naskalne z 

kostrzewą bladą Asplenio 

septentrionalis-Festucion 

pallentis 

 

 B 
1,08 

2 Na skałach w 

dolinie Czyżynki 

wystarczający Kontrola części wcześniej 

wykazanych stanowisk, 

wyszukiwanie nowych 

stanowisk na transektach w 

sezonie 2012r. , Jedno ze 

stanowisk było objęte 

monitoringiem jako 8220 

Gatunki zwierząt       

1318 Nocek łydkowłosy  

Myotis dasycneme 
C  6 

Aktywność 

żerowiskową 

stwierdzono w 

sześciu rejonach 

Obszaru  

niezadowalający 

Badania terenowe do 

niniejszego planu 

prowadzono w maju i lipcu 

2012. W maju i lipcu 

wykonano całonocne odłowy 

oraz nasłuchy stacjonarne i 

podczas przejść transektów. 

Sieci zlokalizowano na 

terenie siedlisk leśnych i 

nieleśnych oraz nad rzekami. 
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W trakcie letnich badań 

skontrolowano około 20% 

powierzchni Obszaru w celu 

stwierdzenia występowania 

gatunku. Ze względu na 

ograniczenia czasowe (tylko 

1 sezon) stan rozpoznania 

gatunku w obszarze jest słaby 

i wymaga uzupełnienia w 
najbliższych latach.  

1337 Bóbr europejski 

Castor fiber 

C  

2-6 i 

Fragmenty linii 

brzegowej 

zbiornika 

Dobromierz, 

Czyżynka na całej 

długości w 

granicach obszaru 

– poszczególne 

odcinki 

użytkowane są z 

różną 

intensywnością 

dobry 

Przeprowadzono prace 

terenowe w sezonie 

wegetacyjnym 2012 r. i zimą 

2013 r. Wyszukiwanie 

obecności gatunku na 

transektach, ocean jakości 
zajmowanych siedlisk.  

1355 Wydra Lutra lutra 

 

C  

1-5 i 

Równomierny na 

terenie całego 

obszaru; cały 

zbiornik 

Dobromierz, 

Czyżynka na całej 

długości w 

granicach obszaru. 

 

Przeprowadzono prace 

terenowe w sezonie 

wegetacyjnym 2012 r. i zimą 

2013 r. Wyszukiwanie 

obecności gatunku na 

transektach, ocean jakości 
zajmowanych siedlisk.  
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6179 modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

(dawniej 1061  Maculinea 

nausithous) 

C  

1 

Jedno stanowisko 

na nieużytkowanej 

łące na południu 

obszaru. Jedno 

stanowisko 

znajduje się poza 

granicą. 

Proponowane jest 

powiększenie 

obszaru o to 

stanowisko. 

dobry 

Gatunek względnie dobrze 

rozpoznany w okresie 2006-

2007 na terenie ALP; obecnie 

weryfikowany wyrywkowo 

na siedliskach łąkowych lub 
wskazanych jako łąkowe 

 

1059 Modraszek teleius 

Maculinea teleius 

- 

 

   

Gatunek podawany na 

jednym stanowisku w okresie 

2006-2007 na terenie ALP. 

Podczas prac terenowych 

zweryfikowano to 

stanowisko. Obecności 

gatunku nie potwierdzono. 

Nie odnaleziono innych 

potencjalnych siedlisk 
gatunku. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis  

Krótka charakterystyka  
Zbiorowisko makrofitów ze związku Ranunculion fluitantis 

zakorzenionych w dnie cieków wodnych. Występuje na 

odcinkach naturalnych lub nieznacznie przekształconych, z 

naturalnym dnem. Wymaga wody czystej, szybko płynącej oraz 

odpowiednich warunków przepływu wody miedzy doliną 

rzeczną a korytem. Siedlisko to zajęte jest głównie przez 

rośliny naczyniowe zakorzenione w dnie o pędach 

zanurzonych, niekiedy z liśćmi pływającymi po powierzchni. 

Są to przede wszystkim gatunki rodzaju Batrachium. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 

2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 

wystawiono jedenaście ocen ogólnych FV  i jedną U2. 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony, siedlisko zajmuje nieprzekształcone 

koryta rzek płynących na południu obszaru. 

Powierzchnia 

wg SDF 8,13 ha, po weryfikacji 2, 58 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, 

ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: 

CBCC, natomiast po weryfikacji odpowiednio: CCCB  

 

Odpowiednie dla występowania siedliska są obie rzeki obszaru - Strzegomka i Czyżynka. Na obu  były notowane w przeszłości niewielkie 

stanowiska włosieniczników Batrachium sp. Rzeki te mają naturalny charakter i nie zidentyfikowano istniejących obecnie zagrożeń dla 

Strzegomka w pobliżu ujścia Czyżynki, fot. M. Rudy 
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siedliska. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie stanu obecnego, monitoring czystości wód. 

 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek  
Krótka charakterystyka  

Zbiorowiska zajmujące muliste, okresowo wysychające brzegi wód.  W płatach często obecne są rośliny wieloletnie, jednak decydującą rolę w 

siedlisku odgrywają rośliny jednoroczne wykorzystujące od odbycia cyklu życiowego sezonowe odsłonięcia gleby podczas niedoborów wody. 

Siedlisko charakterystyczne dla dolnych i środkowych odcinków dużych i średnich cieków. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 – nieznany, nie prowadzono monitoringu GIOŚ w tym siedlisku. 

 Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony, występujący na płytkich brzegach zbiornika Dobromierz przy niskich stanach wód. 

Powierzchnia 

wg SDF 4,18 ha, po weryfikacji 1,26 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: CCBC, po 

weryfikacji ocenę utrzymano. 

Siedlisko wykształca się przy ujściu Strzegomki do zbiornika oraz w tej części zbiornika, skąd uchodzi Szymanowski Potok. Są to miejsca, 

gdzie brzegi zbiornika są łagodne i przy niskim stanie wody w zbiorniku tworzą się powierzchnie, które mogą być zajęte przez siedlisko.   

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie stanu obecnego 

6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) - siedlisko priorytetowe  
 

Krótka charakterystyka  

Ciepłolubne pionierskie murawy naskalne skał zasadowych wykształcają się na bazaltach, zieleńcach i wapieniach o wystawach 

południowych, południowo-zachodnich i zachodnich. Optimum rozwoju w Polsce mają w zakresie wysokości 200-400m n.p.m. W roślinności 

duży udział mają sukulenty, rośliny jednoroczne oraz mszaki. Występują na miejscach suchych, o bardzo ubogiej pokrywie glebowej. W Polsce 

siedlisko bardzo rzadkie. Swoje optimum osiąga w południowo-zachodniej Europie. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Ocena ogólna: U1. Najgorzej oceniano parametr „specyficzna struktura i funkcja”, natomiast nieznacznie lepiej, ale również jako „U1”, 

oceniono „powierzchnię” – co jest związane z niewielką powierzchnią badanych płatów. Odsetek dobrze zachowanych stanowisk wynosi 

zaledwie 21 %, podobna cześć stanowisk uzyskała ocenę U2. 

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony. Siedlisko wykształcone na wielu stanowiskach w obszarze. Ze względu na odpowiednie podłoże oraz wystawę  

stoków, dzięki którym siedlisko może się rozwijać w wielu miejscach na terenie całego obszaru, obszar Dobromierz PLH020034 jest kluczowy 

dla zachowania zasobów siedliska. 

 

Powierzchnia 

 wg SDF 0,12 ha , po weryfikacji 0,98 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, 

ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: 

BBBA, po weryfikacji ocenę utrzymano. 

Siedlisko rozwija się na naturalnych lub antropogenicznych 

odsłonięciach skał słabo zasadowych, obojętnych do słabo 

kwaśnych, najczęściej na stokach o ekspozycji południowo-

zachodniej; murawy zajmują szczeliny i półki skalne, oraz 

słabo utrwalony rumosz u podnóża wychodni. Dobrze 

wykształcone powierzchnie siedliska znajdują się nad brzegami 

zbiornika Dobromierz oraz na wychodniach skalnych powyżej 

wsi Cieszów. Zagrożeniem jest zacienienie muraw przez 

rosnące w pobliżu drzewa. Murawy zlokalizowane w dolinie 

Czyżynki są niszczone przez muflony. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Wyeliminowanie lub wystarczające ograniczenie presji ze strony muflonów, usunięcie zacieniających murawy drzew, usunięcie sosny na 

siedlisku w Chwaliszowie. 

 

Roślinność pionierska na wychodniach skalnych 

pomiędzy łąkami na północ od Cieszowa, fot. M. 

Rudy 
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*6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków  

 

Krótka charakterystyka  

Siedliska trawiaste z dużym udziałem roślin barwnie kwitnących, zasiedlające nasłonecznione, suche zbocza. Wiele gatunków budujących 

murawy zaliczanych jest do rzakich i zagrożonych w skali Polski. Duża różnorodność florystyczna oraz korzystne warunki mikroklimatyczne 

przekładaja się na bogatą faunę bezkręgowców występującą na siedlisku. Roślinność muraw jest stabilizowana przez tradycyjne użytkowanie 

kośno – pastwiskowe. Po zaprzestaniu użytkowania przekształcają się w drodze sukcesji wtórnej 

w zarośla, a w następnej kolejności w las.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 prowadzonym w latach 

2006 – 2008, ocenę ogólną FV uzyskało 14 % stanowisk, ocenę U1 58 % stanowisk   i ocenę U2 

28% stanowiska, przy czym najgorzej oceniano parametr „specyficzna struktura i funkcja”. 

Ranga w obszarze 

Po powiększeniu obszaru siedlisko jest jednym z głównych przedmiotów ochrony, występuje na 

nasłonecznionych stokach z płytką pokrywą glebową, niegdyś użytkowanych jako pastwiska. 

Powierzchnia 

Wg SDF mniej niż jedna setna procenta powierzchni obszaru, po weryfikacji 13,46 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione 

zostały odpowiednio na: BCBB, po weryfikacji ocenę utrzymano. 

Ogółem, stan siedliska 6210 na badanym terenie należy określić jako niezadowalający. W dużej 

części nie jest użytkowane i zarasta drzewami i krzewami. Duża powierzchnia tworząca kompleks 

z łąkami świeżymi na północ od Cieszowa jest użytkowana kośnie. 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Kluczowe dla utrzymania siedliska jest prowadzenie ekstensywnej gospodarki kośnej lub kośno-

pastwiskowej 

 

 
Nieużytkowana murawa 

kserotermiczna w pobliżu ujścia 

Strzegomki do zbiornika, fot. M. Rudy 
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*6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) - siedlisko priorytetowe  

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko muraw z dominacją bliźniczki psiej trawki, które rozwinęły się wtórnie, na ubogich i bardzo ubogich, kwaśnych glebach o 

zróżnicowanej wilgotności. Użytkowane były jako pastwiska. Nie było nawożone. Wobec zanikającej tradycji pasterskiej siedlisko to również 

zanika. Rzadko tworzy rozległe powierzchnie, zazwyczaj są to niewielkie polany, płaty na skraju lasu czy pośród łąk, gdzie występuje 

najpłytsza i najmniej urodzajna gleba. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2008 ocenę ogólną FV 

wystawiono na 35% stanowisk, U1 na 41% stanowisk i U2 na 24% stanowisk.  

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze, zidentyfikowany na dwóch stanowiskach. 

Powierzchnia 

wg SDF 7, 32 ha, po weryfikacji 4,46 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: BCBC, po 

weryfikacji oceny wynoszą odpowiednio: BCCC. 

Zidentyfikowano dwa stanowiska siedliska. Jedno tuż przy korycie Strzegomki, drugie na zboczu powyżej wsi Cieszów. Stan jest 

nieodpowiedni ze względu na brak użytkowania – zaczynają dominować ekspansywne gatunki oraz pojawiają się drzewa i krzewy.  

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Kluczowe dla utrzymania siedliska jest prowadzenie ekstensywnej gospodarki kośnej lub kośno-pastwiskowej 
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6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 
 

Krótka charakterystyka 

Roślinność przybrzeżnego pasa cieków  i 

źródlisk zajmująca bardzo wilgotne i gleby typu 

mad. Siedlisko tworzy wraz z ciekiem naturalny 

korytarz ekologiczny. Ziołorośla nadrzeczne na 

terenach nizinnych i podgórskich są budowane 

przez nitrofilne byliny takie jak pokrzywa Urtica 

dioica lub bodziszek błotny Geranium palustre 

oraz przez rośliny tworzące zbiorowiska 

welonowe wiszące na drzewach i krzewach, 

takie jak chmiel zwyczajny Humulus lupulus, 

psianka słodkogórz Solanum dulcamara czy 

kielisznik zaroślowy Calystegia sepium. Na 

terenach podgórskich i górskich, na kamienistych glebach i przy potokach o szybkim przepływie wody  występują ziołorośla lepiężnikowe 

budowane głównie przez lepiężnika białego Petasites ablus i różowego P. hybridus – rośliny o rozłożystych liściach.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 wystawiono cztery oceny 

ogólne FV, siedem U1 i pięć U2. 

Ranga w obszarze 

Siedlisko jest istotnym przedmiotem ochrony w obszarze, występuje wzdłuż nieprzekształconych brzegów rzek przecinających obszar. 

Powierzchnia 

wg SDF 17,08 ha, po weryfikacji 0,18 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia: 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: BCCC, po 

weryfikacji oceny utrzymano. 

Siedlisko wykształca się na brzegach Strzegomki i Czyżynki. Zarówno w formie zbiorowisk welonowych (w pobliżu ujścia Czyżynki do 

Strzegomki), jak i ziołorośli lepiężnikowych (nad Czyżynką). Zagrożeniem są gatunki inwazyjne, w tym rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 

Obce gatunki inwazyjne nas Strzegomką, fot. M. Rudy 
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japonica. 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Należy wyeliminować lub ograniczyć obecność obcych gatunków inwazyjnych oraz zachować naturalny charakter koryta rzecznego – nie 

przekształcać brzegów. 

 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

 

Krótka charakterystyka 

Półnaturalne siedlisko ze składem gatunkowym 

spontanicznie wykształconym podczas 

wieloletniej gospodarki kośno-pastwiskowej. 

Zajmuje świeże gleby mineralne. Łąki te w 

tradycyjnej gospodarce stanowiły podstawę 

pozyskania paszy dla zwierząt ze względu 

zarówno na wysoką produktywność, jak i  dobry 

dostęp ( np. rzadkie są zabagnienia, możliwe 

było wytyczenie wygodnej  drogi dla wozów 

zabierających siano, itp) . Dlatego tradycyjnym 

sposobem użytkowania było koszenie jedno lub 

dwukośne, niekiedy połączone z ekstensywnym wypasem.  Roślinność jest zazwyczaj bogata, z dominacją różnych gatunków traw, w 

szczególności rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius .Liczne są również gatunki kolorowo kwitnące, takie jak  na przykład dzwonek 

rozpierzchły Campanula patula,  kozibród łąkowy Tragopogon pratensis czy świerzbnica polna Knautia arvensis. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 wystawiono osiem ocen 

ogólnych FV, trzydzieści sześć U1 i siedemnaście U2. 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze. W obszarze znajdują się rozległe powierzchnie użytkowanych łąk, tworzących mozaikę z różnymi 

typami muraw. 

Łąki świeże użytkowane ekstensywnie na północ od 

Cieszowa, fot. M. Rudy 
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Powierzchnia 

wg SDF 104,01 ha, po weryfikacji 81,56 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg 

SDF  ocenione zostały odpowiednio na: CCBC, po weryfikacji oceny  wynoszą 

odpowiednio: ACBB . 

   

Powierzchnie łąkowe koncentrują w centrum obszaru -  na północ od Cieszowa, 

gdzie kompleks kilkudziesięciu hektarów jest użytkowany ekstensywnie. 

Mniejsze fragmenty łąk świeżych, z licznymi stanowiskami zimowitu jesiennego 

Colchicum autumnale występują również wzdłuż Czyżynki. Nie występuje 

problem dominacji gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia. Większość 

stanowisk jest użytkowana kośnie, dlatego stan siedliska w obszarze oceniono 

jako dobry.  

Wymogi i możliwości ochrony: 

Kluczowe dla utrzymania siedliska jest prowadzenie ekstensywnej gospodarki 

kośnej lub kośno-pastwiskowej. 

 

 

Łąki świeże z zimowitem jesiennym w dolinie 

Czyżynki, fot. M. Rudy 
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7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk  
 

Krótka charakterystyka 

Neutralne i zasadowe młaki, niskie torfowiska źródliskowe i 

przepływowe. Siedlisko jest stale wysycone wodą, poziom wód 

gruntowych jest zbliżony do poziomu gruntu (jest równy z nim, trochę 

wyższy lub nieznacznie niższy) i stosunkowo stabilny. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla 

siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 w regionie kontynentalnym 

złą ocenę ogólną uzyskało 26%, średnią 56%, a dobrą 18% 

monitorowanych stanowisk.  

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze, zidentyfikowano jedno, dość duże 

stanowisko w obszarze. 

Powierzchnia 

wg SDF 2,44 ha, po weryfikacji 1,38 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena 

ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: CCCC, po weryfikacji 

oceny  utrzymano. 

 

Podłużny płat nad niewielkim ciekiem, który w miejscu występowania 

siedliska rozlewa się szeroko i nawadnia siedlisko. Teren zajmowany 

przez siedlisko jest podłużny i znajduje się pomiędzy zarzewieniem a 

lasem, przez co szybko sukcesja może nastąpić szybko. Obecnie na brzegu 

siedliska rośną młode wierzby. Zagrożeniem jest też ekspansja roślin 

takich jak pokrzywa Urtica dioica i trzcina Phragmites australis. Płat jest 

przecięty przez drogę asfaltową i zanieczyszczenia chemiczne z tym 

Podłużny płat młaki na południu obszaru, fot. M. Rudy 
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związane mogą być zagrożeniem dla siedliska.  

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni siedliska. Ekstensywne koszenie wraz z zebraniem siana w celu ograniczenia gatunków 

ekspansywnych. Konieczne jest dobre nawodnienie siedliska – nie meliorowanie terenu. Zachowanie obecnych warunków wodnych. 

 

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe  
Krótka charakterystyka 

Rzadkie siedlisko nieleśne występujące na wyżynach i w niższych partiach gór. Tworzą je osypujące się ze skał odłamki skalne. Bloki skalne 

mogą mieć różną średnicę, od dużych głazów, do drobnego rumoszu skalnego. Bardzo duża dynamika podłoża uniemożliwia wytwarzanie 

stałej pokrywy roślinnej. Dlatego też roślinność stanowią gatunki pionierskie, w dużym stopniu gatunki roślin zarodnikowych zasiedlające 

skaliste, ruchome podłoże.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W zestawieniu wyników monitoringu w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 wszystkie 2 monitorowane 

stanowiska otrzymały ocenę ogólną FV. 

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze, razem z dąbrowami, murawami i lasami klonowo - lipowymi tworzy unikalny kompleks ciepłolubnych, 

naskalnych siedlisk na stromych stokach doliny Czyżynki. 

Powierzchnia 

wg SDF nie da się określić powierzchni, ponieważ wynosi mniej niż setna część procenta powierzchni obszaru i w związku z tym podana 

wartość wynosi „zero”, po weryfikacji 0,17 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na: ACAA, po 

weryfikacji oceny  wynoszą odpowiednio: ACBB. 

Siedlisko występuje na stromych, wschodnich stokach doliny Czyżynki. Graniczy z dąbrową oraz lasami klonowo- lipowymi i rozciąga się od 

skał znajdujących się na szczycie wzniesienia, aż do koryta rzeki. Materiał skalny jest dość drobny (5-15 cm średnicy), a roślinność bardzo 

uboga. Zagrożeniem są występujące licznie w dolinie Czyżynki muflony, które wydeptują i zgryzają roślinność oraz uruchamiają rumosz 

skalny. 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie presji ze strony muflonów. 
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8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii  
 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko zajmujące ściany skalne, zróżnicowane w zależności od wystawy i 

nasłonecznienia podłoża. W roślinności duży udział mają rośliny zarodnikowe – 

mszaki i paprocie z rodzaju zanokcica czy paprotka zwyczajna. Na stanowiskach 

bardziej nasłonecznionych występuje roślinność kserotermiczna. Skład gatunkowy 

nie zależy od tego, czy odsłonięcie skalne jest pochodzenia naturalnego czy 

antropogenicznego.   

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W zestawieniu wyników monitoringu w obszarach Natura 2000 dla siedlisk 

przyrodniczych w latach 2009-2011 7 monitorowanych stanowisk otrzymało ocenę 

ogólną FV, 7 U1 i 6 U2. 

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze, występujący w rozproszeniu na terenie 

całego obszaru.  

Powierzchnia 

wg SDF 0,58 ha, po weryfikacji 2,75 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg 

SDF  ocenione zostały odpowiednio na: ACAA, po weryfikacji oceny  wynoszą 

odpowiednio: ACAB. 

Siedlisko występuje w rozproszeniu na całej powierzchni obszaru - najczęściej w 

lasach klonowo- lipowych lub dąbrowach – zarówno kwaśnych, jak i ciepłolubnych. 

Częściej spotykane jest siedlisko na skałach zacienionych. Większość stanowisk jest 

w stanie dobrym, oceniona na FV i U1 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie stanu obecnego. 

 Roślinność naskalna nad Strzegomką, fot. M. Rudy 
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 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  
Krótka charakterystyka 

Siedlisko leśne na glebach świeżych, 

poza strefą zalewów wodami 

rzecznymi. W drzewostanie występuje 

grab, oba gatunki dębów oraz w 

domieszce inne gatunki takie jak buk, 

lipa, świerk czy wiąz pospolity. 

Warstwa krzewów jest zazwyczaj 

dobrze rozwinięta. Dno lasu w lecie jest 

znacznie zacienione, dlatego w runie 

często dominują geofity kwitnące 

jeszcze przed rozwojem liści drzew. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w 

sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania siedliska w 

sieci Natura 2000 w Polsce, zgodnie z 

wynikami raportu na potrzeby Art. 17 

oceniono generalnie na U1. Siedlisko 

nie było objęte szczegółowym 

monitoringiem gatunków i siedlisk 

przyrodniczych prowadzonym przez 

GIOŚ w latach 2006-2011.  

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze, jedno z siedlisk zajmujących największą powierzchnię w obszarze. 

Powierzchnia 

wg SDF 465,77 ha, po weryfikacji 202,72 ha 

 

Grąd na południu obszaru, fot. M. Rudy 
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Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na BCBB:, po 

weryfikacji oceny  utrzymano.  

Jest to siedlisko, które razem z kwaśnymi dąbrowami zajmuje największą powierzchnię w obszarze. Część lasów, które we wcześniejszej 

klasyfikacji oznaczono jako grądy, obecnie oznaczono jako kwaśne dąbrowy. Występuje na nieznacznie nachylonych lub płaskich stokach z 

dość grubą pokrywą glebową. Często trudno określić granicę pomiędzy grądem a lasami zboczowymi. Runo jest zróżnicowane. Na niektórych 

stanowiskach pokrycie jest niewielkie, natomiast są też stanowiska z większym pokryciem runa i obecnością gatunków rzadkich i chronionych 

(przy wsi Jaskulin). Ocenę obniża mała ilość martwego drewna oraz presja ze strony muflonów na stanowisku w dolinie Czyżynki. Obecność 

gatunku inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora nie obniża różnorodności gatunkowej runa. Nie jest realne 

osiągnięcie celu wyeliminowania go z flory obszaru. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

 Wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie presji ze strony muflonów. Pozostawianie martwego drewna w miarę jego wydzielania się w 

drzewostanach. 
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9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 

- siedlisko priorytetowe  
 

Krótka charakterystyka  

Są to wielogatunkowe, żyzne lasy z 

dominacją w drzewostanie jawora, lipy i 

buka. Występują na stromych stokach 

i zboczach skalnych, zazwyczaj przy 

nachyleniu 30–50º, na glebach silnie 

szkieletowych, często z obecnym 

rumoszem, głazami i blokami skalnymi 

oraz silnie działającymi procesami 

erozyjnymi. Sprzyja im chłodny i 

wilgotny mikroklimat o charakterze 

klimatu górskiego. 

Ogólny stan zachowania siedliska w 

sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych 

monitoringiem dla siedlisk 

przyrodniczych w latach 2006-2008 

wystawiono pięćdziesiąt jeden ocen ogólnych FV, dwadzieścia sześć  U1 i dwanaście U2.                                                                                                                                

Ranga w obszarze 

Jeden z głównych przedmiotów ochrony w obszarze. Obszar jest kluczowy dla zachowania zasobów siedliska.  

Powierzchnia 

wg SDF 44,28 ha, po weryfikacji 41,7 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na ACAA:, po 

weryfikacji oceny  utrzymano.  

Siedlisko występuje na stromych stokach dolin Szczawnika i Czyżynki oraz na najbardziej stromych fragmentach wzniesień w obrębie 

Lasy klonowo-lipowe w centrum obszaru, 

fot. M.Rudy 
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obszaru. Stan zachowania jest dobry i średni. Jednym z czynników obniżających ocenę jest obecność niecierpka drobnokwiatowego Impatiens 

parviflora, którego eliminacja nie wydaje się być realna. Siedlisku nie zagraża gospodarka leśna. Stanowiska w dolinie Czyżynki są zagrożone 

przez występujące tam zbyt licznie muflony, które wydeptują i zgryzają roślinność oraz uruchamiają rumosz skalny. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

 Wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie presji ze strony muflonów. 

 

9190 Kwaśne dąbrowy Betulo-Quercetum 

 

Krótka charakterystyka 

Lasy liściaste z przewagą dębów na najuboższych, często piaszczystych siedliskach z 

ubogim runem. Podczas weryfikacji terenowej do siedliska zakwalifikowano część 

drzewostanów wcześniej (podczas inwentaryzacji leśnej w 2007 roku oraz w pracach 

WZS) określanych jako grądy.  Zachowały się siedliska ze starymi okazami drzew, z 

odnawiającym się drzewostanem.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W zestawieniu wyników monitoringu w obszarach Natura 2000 dla siedlisk 

przyrodniczych w latach 2009-2011 2 monitorowane stanowiska otrzymały ocenę 

ogólną FV, 10U1 i 28U. 

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze. Obok grądów zajmują największą 

powierzchnię w obszarze.  

Powierzchnia 

wg SDF 24,29 ha, po weryfikacji 181,11 ha 

 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  

ocenione zostały odpowiednio na BCBC:, po weryfikacji oceny są następujące: 

BCBB.  

Część lasów, które we wcześniejszej klasyfikacji oznaczono jako grądy, obecnie 

oznaczono jako kwaśne dąbrowy. Z kolei część kwaśnych dąbrów, wobec 

najświeższych badań (Reczyńska 2013) została uznana za dąbrowy. Kwaśne dąbrowy 

razem z innymi siedliskami leśnymi jak ciepłolubne dąbrowy czy grądy tworzą w 

obszarze mozaikę przechodząc łagodnie jedne w drugie. Na części stanowisk ocenę 

obniża jednowiekowy drzewostan z małą ilością martwego drewna. Stanowiska w 

Kwaśna dąbrowa w centrum obszaru, fot. 

M.Rudy 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) - siedlisko priorytetowe  
 

Krótka charakterystyka 

Zbiorowisko lasów rosnących w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta rzecznego lub źródlisk, w strefie 

zalewów podczas wyższych stanów wód. Występuje 

na żyznych glebach, najczęściej typu mad. Jest 

jednym z najbogatszych gatunkowo siedlisk i spełnia 

funkcję korytarza ekologicznego w dolinie rzecznej. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 

2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w 

obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych 

w latach 2006-2008 wystawiono trzydzieści 

dziewięć ocen ogólnych FV, sto jeden  U1 i 

czterdzieści dwie U2.  

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze ze względu na stan zachowania i występowanie wzdłuż rzek przecinających obszar.  

Powierzchnia 

 wg SDF 8,95 ha, po weryfikacji 14,08 ha 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na BCBB:, po 

weryfikacji oceny utrzymano. 

Łęgi wierzbowe i jesionowe znajdują się nad Czyżynką na całym odcinku w obrębie obszaru oraz nad Strzegomką niedaleko ujścia Czyżynki. 

Są to łęgi stare i w średnim wieku, z bogatym runem i  dużą ilością martwego drewna, ograniczone do wąskiego pasa wzdłuż koryta rzeki.  

Łęgi nad Czyżynką, fot. M. Rudy 
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Największa powierzchnia łęgów wierzbowych w średnik wieku, ale w dobrym stanie zachowania występuje przy ujściu Czyżynki. Z kolei przy 

ujściu Strzegomki do zbiornika znajdują się rozległe powierzchnie łęgów młodych, regenerujących się.  

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie stanu obecnego. 

 

 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) – siedlisko 

priorytetowe 

 

Krótka charakterystyka 

Priorytetowe siedlisko budowane głównie 

przez dąb bezszypułkowy Quercus petraea, z 

ubogim podszytem i bogatym runem, często z 

rzadkimi gatunkami światłolubnymi.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci 

Natura 2000 

Zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 

17 oceniono generalnie na U1. Na 

stanowiskach objętych monitoringiem w 

obszarach Natura 2000 dla siedlisk 

przyrodniczych w latach 2006-2008 

wystawiono 32 ocen ogólnych FV, 44  U1 i 11 

U2.   

 

Ranga w obszarze 

Jeden z głównych przedmiotów ochrony w 

obszarze. Obszar jest kluczowy dla 

zachowania zasobów siedliska.  

Powierzchnia 

wg SDF 12,55 ha, po weryfikacji 48,77 ha 

Ciepłolubna dąbrowa pomiędzy Jaskulinem i 

Cieszowem, fot. M. Rudy 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

64 
 

 

  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna wg SDF  ocenione zostały odpowiednio na CCBC:, po 

weryfikacji oceny wynoszą odpowiednio: ACBA. 

Siedlisko jest bardzo cenne, ze względu na występowanie w runie wielu gatunków chronionych i rzadkich, takich jak Cephalanthera longifolia 

czy Platanthera bifolia. Występuje na nasłonecznionych stokach na niemal całym obszarze. Część siedlisk kwalifikowanych poprzednio jako 

kwaśne dąbrowy, wg najnowszych badań (Reczyńska 2013) należy zaliczyć do dąbrów ciepłolubnych. Ocenę często obniża jednowiekowy 

drzewostan i niewielka ilość martwego drewna. Z wyjątkiem obecności inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia na jednym stanowisku, 

siedlisko nie jest zagrożone. Stanowiska w dolinie Czyżynki są zagrożone przez występujące tam zbyt licznie muflony. 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie presji ze strony muflonów. 

Monitoring stanowisk. 

 

 

40A0 Subkontynentalne zarośla peri-pannońskie – siedlisko priorytetowe  
 

Krótka charakterystyka, stan zachowania i zagrożenia w obszarze 

Ciepłolubne zarośla należące do dynamicznego kręgu ciepłolubnych dąbrów wykształciły się na suchych, nasłonecznionych skałach nad 

zalewem Dobromierz. Zachowanie siedliska nad zalewem w stosunku do stanu sprzed wypełnienia zbiornika jest gorsze, jednak w obecnej 

sytuacji nie ulega dalszej degradacji. Jedynym zagrożeniem jest ekspansja drzew takich jak różne gatunki klonów czy grusza, które powinny 

być wycinane, przy czym należy zwrócić uwagę na pozostawienie krzewów. 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna ocenione zostały odpowiednio na BCBB 

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze,  ze względu na niewielki zasięg i powierzchnię, obszar jest kluczowy dla zachowania zasobów 

siedliska 

 

Powierzchnia 

0,39 ha 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
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Siedlisko nie było przedmiotem monitoringu i nie jest znana jego sytuacja w całej sieci. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

 Należy ograniczyć sukcesję gatunków drzewiastych. 

 

 

6190 murawy naskalne z kostrzewą bladą Asplenio 

septentrionalis-Festucion pallentis 
 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko rozwija się na skałach bezwapiennych różnego 

typu. Są to bazalty, serpentynity, trachity, szarogłazy 

oraz zlepieńce. Jeden skrajnie ubogi w gatunki płat 

znany jest także z gnejsów. Siedliska są silnie 

kserotermiczne i nasłonecznione, z reguły o wystawie 

południowej, rzadko zachodniej, południowo-

zachodniej lub południowo-wschodniej, stąd też 

występujące tu gatunki roślin są bez wyjątku 

kserofitami, dostosowanymi do długotrwałych okresów 

suchych. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Siedlisko nie było przedmiotem monitoringu i nie jest 

znana jego sytuacja w całej sieci. 

 

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze. 

Powierzchnia 

1,08 ha 

 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Murawy naskalne w dolinie Czyżynki, fot. M. Rudy 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

66 
 

Reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna ocenione zostały odpowiednio na BCBB 

Siedlisko wykształciło się na prawym brzegu przełomowej doliny rzecznej, wypreparowanej przez potok Czyżynka w stoku góry Czyżowej w 

obrębie Pogórza Wałbrzyskiego. Grzędy skalne przebiegają tu od dołu do górnych partii doliny, tworząc kilka wyraźnych żeber 

eksponowanych na południowy zachód, w zakresie wysokości 340 do 400 m n.p.m. Wykształciła się tu najuboższa z odnotowanych form 

muraw, co jest efektem bardziej acydofilnego podłoża siedliska. Siedlisko jest w złym stanie ze względu na zgryzanie przez muflony. 

Podejmowane są próby ochrony poprzez grodzenie siedliska przez Nadleśnictwo Jawor.  

 

 Wymogi i możliwości ochrony: 

 Wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie presji ze strony muflonów. 

 
 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

W obszarze nie występują gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme  
 

Status ochronny 

Status ochronny IUCN: NT – gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożenia (IUCN 2009). 

Status ochronny według Polskiej czerwonej księgi zwierząt: EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony wyginięciem 

(Głowaciński 2001). 
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Status ochronny według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce: EN (Głowaciński 2002).  

Gatunek chroniony według: Dyrektywy 92/43/EWG (Załącznik II i IV) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych dzikiej fauny i flory, Konwencji 

Bońskiej (Załącznik II i IV) o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Konwencji Berneńskiej (Załącznik II) o ochronie dzikiej flory 

i fauny oraz ich siedlisk. 

 

Krótka charakterystyka 

Kryjówki kolonii rozrodczych nocka łydkołwosego znajdują się głównie w budynkach: kościołach, domach mieszkalnych lub budynkach 

gospodarskich. We wschodniej części zasięgu sporadycznie obserwowano w dziuplach i skrzynkach dla ptaków i nietoperzy, jaskiniach, 

szczelinach mostów. Kolonie liczą zwykle od 50 do 300 osobników. Nocek łydkowłosy zimuje w jaskiniach, sztolniach, fortyfikacjach, 

możliwe, że w dziuplach drzew. Jest to typowy gatunek obszarów nizinnych, w górach spotykany jest głównie zimą. Gatunek ten związany jest 

z dużymi obszarami wodnymi, które stanowią jego żerowiska. Poluje nad powierzchnią wód stojących i wolno płynących, latając nisko nad 

lustrem wody i chwytając owady w powietrzu lub zbierając z powierzchni wody. Żeruje w odległości do 15 km od kryjówki. Może odbywać 

krótkodystansowe migracje (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Nocek łydkowłosy obejmuje zasięgiem całą Polskę, jednakże jego 

rozmieszczenie jest nierównomierne. Najliczniejsze populacje występują na obszarach północnych pojezierzy i w Kotlinie Biebrzańskiej – są to 

stanowiska głównie samców w okresie letnim lub osobników hibernujących. W Polsce znanych jest zaledwie kilka miejsc rozrodu tego gatunku, 

głównie na Pojezierzu Suwalskim i na Pomorzu (Sachanowicz i Ciechanowski 2005).  Na Dolnym Śląsku nocek łydkowłosy stwierdzany jest 

rzadko, głównie na żerowiskach w dolinie Odry i większych jej dopływów oraz dużych stawach hodowlanych. Znanych jest zaledwie kilka 

zimowisk pojedynczych osobników, zlokalizowanych w Karkonoszach, Górach Kaczawskich, Górach Wałbrzyskich i na ziemi kłodzkiej 

(Furmankiewicz i Gottfried 2010, J. Furmankiewicz, dane niepublikowane). 

 

Ranga w obszarze  

Średnio ważna, ze względu na małą liczbę stanowisk gatunku i małą powierzchnię obszaru.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan zimowej populacji nocka łydkowłosego w Polsce na większości stanowisk oceniono jako właściwy (FV).  Stan siedliska jest właściwy 

tylko na 6 (spośród 15) badanych zimowisk. Na większości stanowisk (w tym dwóch największych zimowiskach w kraju), stan ten oceniono 

jako niewłaściwy. Perspektywy zachowania gatunku na zimowiskach określono, jako dobre na mniej niż połowie stanowisk monitoringowych w 

regionie biogeograficznym kontynentalnym (7/15, w tym na części obszarów Natura 2000). Na czterech stanowiskach oceniono je, jako 

niewłaściwe, zaś na dwóch – jako złe (Ciechanowski 2012). 

Stan zachowania letniej populacji nocka łydkowłosego oceniano na podstawie 2 stanowisk kolonii rozrodczych: w Jeleniewie i w Młosino-

Lubni. Obie monitorowane kolonie rozrodcze znajdują się na obszarach Natura 2000. W obu przypadkach stan gatunku oceniono jako zły (U2) 

(Ciechanowski 2012). 
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Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania zarówno populacji jak i siedliska jest trudny do oceny zgodnie z metodyką GIOŚ, ponieważ w Obszarze nie stwierdzono 

zimowisk ani kolonii rozrodczych gatunku. Podczas badan terenowych zarejestrowano aktywność żerowiskową gatunku w sześciu rejonach: na 

zbiorniku zaporowym w Dobromierzu (2 stanowiska), las na górze Czartki koło Chwaliszowa (2 stanowiska), las i zadrzewienia nad 

strumieniem koło Jaskulina (2 stanowiska). Obecność dużego zbiornika wodnego stwarza dla nocka łydkowłosego dogodne warunki do 

żerowania, dlatego też gatunek ten jest przedmiotem ochrony w Obszarze. W ciągu najbliższych kilku lat, podczas przygotowywania planu 

ochrony dla Obszaru, należy uzupełnić dane o nocku łydkowłosym.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze są zanieczyszczenia wód powierzchniowych pochodzące z działalności 

związanej z rolnictwem jak i z gospodarstw domowych, które mogą wpłynąć negatywnie na żerowiska gatunku. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie obecnego stanu, ograniczenie potencjalnych zagrożeń, uzupełnienie wiedzy o gatunku 

 

 

 

 

1355 Wydra Lutra lutra  
 

Krótka charakterystyka  

Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorniki zaporowe, 

rzeki nizinne i górskie, kanały, bagna. Czynnikami determinującymi występowanie w danym siedlisku są przede wszystkim odpowiednia baza 

pokarmowa i dostępność schronień (kluczowa jest możliwość założenia odpowiedniej do wychowu młodych nory w skarpie brzegowej rzeki, 

brzegu stawu, itp.). Wydry odżywiają się głównie rybami preferując mniej mobilne gatunki o średniej wielkości, mniejszy udział w diecie mają 

płazy, na których wydry żerują głównie w okresie ich zimowej hibernacji (w warunkach podgórskich przede wszystkim żaba trawna Rana tem-

poraria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki lokalizowane są głównie w obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek i 

jezior, ale także na powierzchni wśród gęstej roślinności, trzcin, nadbrzeżnych zarośli, itp.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na FV. Na 
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terenie OZW Biała Lądecka stan zachowania gatunku określono jako U1. Ogólnie w skali kraju gatunek, po załamaniu populacji w latach 80-

tych, zaczął zwiększać liczebność i rekolonizować opuszczone obszary (Romanowski i in. 2010, Romanowski i in. 2011) w tym Sudety 

(Lewandowski 2009).  

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

Siedliska wydry w obrębie obszaru są zachowane generalnie w stanie właściwym (przeważa zróżnicowany charakter linii brzegowej – odcinki 

półnaturalne i naturalne, przede wszystkim koryta Czyżynki). W korycie rzeki występuje typowy dla górskich rzek zespół ichtiofauny 

stanowiący bazę żerowiskową wydry o średniej zasobności.  

Ocena ogólna C wyznaczona na podstawie weryfikacji terenowej (Lewandowski 2012), w tym: 

Populacja: populacja nieliczna - ocena C; 

Stan zachowania: ocena B, w tym: 

Stopień zachowania siedliska: elementy dobrze zachowane; 

Możliwość odtworzenia: nie oceniano; 

Izolacja: populacja nieizolowana - ocena C. 

Potencjalne zagrożenia dla gatunku to prowadzenie prac umocnieniowych na skarpach brzegowych Czyżynki. Prace te wiązać będą się z 

usuwaniem drzew porastających skarpy brzegowe rzeki i tym samym likwidacją kryjówek gatunku, kluczowych dla przystępowania do rozrodu 

w granicach obszaru. Aktualnie nie ma potrzeby prowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej dla poprawy lub zachowania stanu ochrony 

gatunku. Należy utrzymać aktualny stan mało przekształconych odcinków koryta rzeki i skarp brzegowych oraz zachować stare drzewa 

występujące na skarpach brzegowych Białej Lądeckiej.  

Szczególnie istotny dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony w okresie obowiązywania PZO będzie monitoring administracyjny 

przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji wód w obrębie koryta Czyżynki w zakresie ich potencjalnego wpływu na 

gatunek w obszarze i kierowanie do procedury oceny oddziaływania na OZW Dobromierz PLH020034.  

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie obecnego stanu. 
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Odchody wydry przy ujściu niewielkiego strumienia do Zbiornika Dobromierz 
 

 

 

1337 Bóbr Castor fiber  
 

Krótka charakterystyka  

Środowiskiem bobra są zarówno jego nory i żeremia, jak i tworzone przez niego stawy i rozlewiska, a wreszcie zbiorniki i cieki wodne wraz z 

ich strefą przybrzeżną. Bobry występują powszechnie na dużych rzekach, zalewach i dużych jeziorach o względnie stałym poziomie wody, na 

strumieniach, dopływach i małych ciekach o przepływie pozwalającym na spiętrzanie wody. Bobry preferują nizinny krajobraz żyznych dolin o 
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obfitym pokarmie zimowym. W takich środowiskach osiągają optymalne zagęszczenia populacji. Dobrze prosperują na niewielkich bagienkach, 

torfowiskach i w obniżeniach terenowych, gdy dostępna jest osika i wierzby. Jeśli nie są niepokojone, mogą bytować w pobliżu ludzi. Obecnie 

bóbr dzięki prowadzonej od 1974 roku reintrodukcji oraz dalszemu naturalnemu rozprzestrzenianiu się występuje w całym kraju. Najliczniejszy 

jest nadal w północno-wschodniej Polsce, w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Liczne populacje dzięki reintrodukcji 

wytworzyły się w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu Środkowym, Kujawach, Ziemi Lubuskiej oraz Mazowszu, Lubelszczyźnie i 

Podkarpaciu.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest właściwy - FV, cząstkowe oceny: zasięg, populacja, 

siedlisko oraz perspektywy ochrony oceniono jako właściwe - FV (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie  

biogeograficznym kontynentalnym. Projekty raportów do Komisji Europejskiej” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

 

Ranga w obszarze  

Ważny przedmiot ochrony w obszarze. Stanowisko gatunku na Czyżynce jest jednym z nielicznych w obrębie górskich potoków w Sudetach. 

Stanowisko istotne z punktu widzenia utrzymania górskiej populacji gatunku i jego pozytywnego oddziaływania na środowisko rzeczne (w tym 

retencję wód) w odmiennych w stosunku do nizin warunkach hydromorfologicznych i przyrodniczych.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia  

Stan zachowania w obszarze należy ocenić jako właściwy. Kluczowe elementy siedliska gatunku zachowane są w stanie dobrym i bardzo 

dobrym, wzdłuż zachodnich i południowo-zachodnich skarp brzegowych zbiornika Dobromierz występują pasy wierzb o szerokości kilku 

metrów stanowiące ważne zasoby żerowiskowe dla gatunku. Koryto Czyżynki na znacznym przebiegu jest naturalne, z dużym pokryciem skarp 

brzegowych i doliny potoku przez roślinność wysoką.  

Stanowisko gatunku na Czyżynce jest jednym z nielicznych w obrębie górskich potoków w Sudetach. Stanowisko istotne z punktu widzenia 

utrzymania górskiej populacji gatunku i jego pozytywnego oddziaływania na środowisko rzeczne (w tym retencję wód) w odmiennych w 

stosunku do nizin warunkach hydromorfologicznych i przyrodniczych.  

Ocena ogólna C wyznaczona na podstawie weryfikacji terenowej (Lewandowski 2012), w tym: 

Populacja: populacja nieliczna stwierdzony na 2-3 stanowiskach - ocena C; 

Stan zachowanie: ocena B, w tym: 

Stopień zachowania siedliska: elementy dobrze zachowane; 

Możliwość odtworzenia: nie oceniano; 

Potencjalnym zagrożeniem jest bezpośrednie niszczenie głównej tamy na Czyżynce ze względu na bliskość szosy Świebodzice – Stare-

Bogaczowice. Obecnie działalność bobrów nie stwarza zagrożenia dla drogi, jednak wymaga to bierzącego śledzenia i ew. reakcji w przypadku 
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pojawienia się niekorzystnego wpływu na nasyp drogi. Innym potencjalnym zagrożeniem jest prowadzenie prac regulacyjnych w obrębie koryta 

Czyżynki co będzie wiązało się z usuwaniem drzew ze skarp brzegowych rzeki.  

Izolacja: populacja izolowana - ocena B. 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Utrzymanie obecnego stanu. 
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 Żerowisko bobra nad Czyżynką 
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Zbiornik Dobromierz, wierzbowiska na płaskich fragmentach brzegów zbiornika stanowią dogodne żerowisko bobra europejskiego. 
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Naturalne koryto Czyżynki 
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Widoczne efekty działalności bobra oddziaływujące na całe środowisko rzeczne 
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Tama bobrów na Czyżynce, jedno z nielicznych tego rodzaju miejsc w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim 

 

6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous 
Krótka charakterystyka  

Motyle pojawiają się od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją początkowo w główkach kwiatowych krwiściągu lekarskiego 

Sanguisorba officinalis, potem schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z gatunku Myrmica rubra, które przenoszą 

je do swoich gniazd, gdzie gąsienice odbywają swój dalszy rozwój, żywiąc się larwami mrówek. Przepoczwarczenie odbywa się w gnieździe 

mrówek. Motyl natychmiast po przepoczwarczeniu opuszcza gniazdo mrówek. Odwiedza bardzo niewiele gatunków kwiatów. Najczęściej siada 

na kwiatach rośliny pokarmowej swoich gąsienic – krwiściągu lekarskim Sanguisorba officinalis, rzadko na sierpiku barwierskim Serratula 

tinctoria i chabrze łąkowym Centaurea jacea. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono 
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jako FV właściwy, populacje jako FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu 

zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

 

Ranga w obszarze 

Istotna. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest niezadowalający U1 – występują 2 stanowiska ( w tym jedno tuż poza granicami obszaru – 

proponowane do włączenia) i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski, a niniejsza populacja znajduje się w granicach naturalnego 

zasięgu modraszka nausitousa. Oba te stanowiska są izolowane. Łąki w wyniku braku użytkowania podlegają spontanicznej sukcesji. 

 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Siedlisko gatunku należy przywrócić do ekstensywnego użytkowania. 

 

 

Moduł B 

 

2. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

W przypadku, gdy nie ma podanego numeru stanowiska, podany jest guid 

 
L.p. Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

natura 

Stanowisko Parametr 

stanu 
Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji 

terenowe

j wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/g

atunku wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Uwagi 

1 3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

3260 (70e4) Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

– włosieniczniki 

XX U1 U1 U1 We 

wskaźniku 

rośliny 
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włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

h206 inwazyjne 

ujęte są 

rośliny w 

siedlisku 

ziołorośli 

nadrzecznyc

h 6430. 

Usuwanie 

tych roślin 

inwazyjnych 

przewidzian

e jest w 

działaniu 

dotyczącym 

6430. 
Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

– inne h1 

XX U1  

Perspektyw

y ochrony 

FV 

Materiał dna 

koryta h209 

XX FV  

 Ocena stanu 

ekologicznego 

h2016 

XX FV  

 Pokrycie transektu 

przez moczarkę 

kanadyjską 

Elodea canadensis 

H207 

XX FV  

 Przepływy a15 XX FV  

 Spiętrzenie wód 

rzeki h213 

XX FV  

 Wskaźnik 

naturalności 

siedliska (HQA) 

h214 

XX XX  

 Wskaźnik 

przekształcenia 

siedliska (HMS) 

XX XX  
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h215 

 Naturalne 

elementy 

morfologiczne 

h36FV 

XX FV  

 Zacienienie rzeki XX FV  

 Gatunki 

inwazyjne 

XX U1  

 Ścieki XX FV  

 Powierzchnia 

siedliska na 

stanowisku 

XX FV  

2 3270 Zalewane muliste 

brzegi rzek 

3270 3270-1 

(9ae4) 
 

Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 U1 U1 Stanowisko 

częściowo 

antropogenic

zne – przy 

ujściu do 

zbiornika 

zaporowego 

    Struktura i 

funkcje 

U1 

szerokość 

siedliska 

XX FV 

   Perspektyw

y ochrony 

FV 

naturalność koryta 

rzecznego 

XX U1 

    ekspansywne 

gatunki traw 

XX U1 

    naturalny 

kompleks 

przestrzenny 

siedlisk 

XX FV 

3 40A0 

Subkontynentalne 

zarośla peri-

pannońskie – siedlisko 

priorytetowe 

 

40A0 40A0 

(6e8b) 

Powierzchn

ia siedliska 

U1 

gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U1 U1 Częściowo 

zacienia 

sąsiadujące 

siedlisko 

6110. 

Usunięcie 

drzew 

poprawi 

również stan 

6110. 

Struktura i 

funkcje 

U1 

ekspansja drzew XX U1 

Perspektyw

y ochrony 

U1 

obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV 

4 6110 Skały wapienne i 

neutrofilne z 
6110 9b17, 

76c5 

Powierzchn

ia siedliska 
Ekspansja 

krzewów i 

U2 U1 U1 U1  
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roślinnością pionierską 

(Alysso-Sedion) 

U1 podrostu drzew 

    Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

U1 FV  

   Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

U2 FV  

    Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U2 FV  

    Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

    Ocienienie muraw U2 U1  

    Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

U2 U1  

    Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

U2 U1  

    Zniszczenia 

mechaniczne 

U2 U1  

  6110 F1919 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV FV  

   Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

    Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

    Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

    Ocienienie muraw XX FV  
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    Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

 6110 e5a4 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV FV  

 Struktura i 

funkcje 

U2 

Zniszczenia 

mechaniczne 

XX FV  

 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1  

  Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1  

 Gatunki 

dominujące 

XX FV  

 Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

 Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

 Ocienienie muraw XX U2  

 Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1  

 Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U1  

 Zniszczenia 

mechaniczne 

XX U2  

 6110 7cfd Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV XX FV  

  Struktura i 

funkcje 
Gatunki 

charakterystyczne 

U2 XX  



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

83 
 

U2 

  Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX XX  

   Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U2 XX  

   Obce gatunki 

inwazyjne 

FV XX  

   Ocienienie muraw FV XX  

   Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX XX  

   Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

U2 XX  

   Zniszczenia 

mechaniczne 

U2 XX  

 6110 b735 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

U2 XX FV  

 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX  

 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

FV XX  

  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV XX  

  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX XX  

  Ocienienie muraw U2 XX  

  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

U1 XX  
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transekcie 

  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

U1 XX  

  Zniszczenia 

mechaniczne 

FV XX  

 6110 e77d Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

U1 XX U2  

 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

U1 XX  

 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

U2 XX  

  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U2 XX  

  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX XX  

  Ocienienie muraw U2 XX  

  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

U2 XX  

  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

U2 XX  

  Zniszczenia 

mechaniczne 

U2 XX  

5 murawy naskalne z 

kostrzewą bladą 

6190 6190-1 

 

Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV U2 U2 Zbyt duża 

presja 

muflonów 

   Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1  

   Perspektyw

y ochrony 
Gatunki 

dominujące 

XX U1  
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U1 

    Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

    Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

    Ocienienie muraw XX FV  

    Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U2  

    Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U2  

    Zniszczenia 

mechaniczne 

XX U2  

   6190-2 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV U2 Zbyt duża 

presja 

muflonów 

   6190-2 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1  

   6190-2 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX U1  

   6190-2  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6190-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6190-2  Ocienienie muraw XX FV  

   6190-2  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U2  

   6190-2  Struktura 

przestrzenna 

XX U2  
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płatów siedliska 

   6190-2  Zniszczenia 

mechaniczne 

XX U2  

6 *6210 murawy 

kserotermiczne 

6210 6210-1 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 U2 U1 Siedlisko nie 

jest 

użytkowane, 

z czego 

wynikają 

inne 

zagrożenia. 

   6210-1 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

   6210-1 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

   6210-1  Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX xx 

   6210-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1 

   6210-1  Zachowanie strefy 

ekotonalnej 

XX FV 

   6210-2 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 U1 

   6210-2 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

   6210-2 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

   6210-2  Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX xx 

   6210-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1 

   6210-2  Zachowanie strefy 

ekotonalnej 

XX FV 

   6210-3 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV U1  

   6210-3 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1  
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   6210-3 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6210-3  Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX xx  

   6210-3  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6210-3  Zachowanie strefy 

ekotonalnej 

XX FV  

   6210-4 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 U1 Siedlisko nie 

jest 

użytkowane, 

z czego 

wynikają 

inne 

zagrożenia. 

   6210-4 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

   6210-4 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

   6210-4  Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX xx 

   6210-4  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1 

   6210-4  Zachowanie strefy 

ekotonalnej 

XX FV 

7 *Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardion - płaty bogate 

florystycznie) 

6230 6230-1 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Bogactwo 

gatunkowe 

XX U1 U2 U2 Nie 

użytkowane 

   6230-1 Struktura i 

funkcje 

U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2  

   6230-1 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Eutrofizacja XX U2  

   6230-1  Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   6230-1  Gatunki 

dominujące 

XX U2  

   6230-1  Gatunki XX U2  
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ekspansywne 

roślin zielnych 

   6230-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1  

   6230-1  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

8 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 6430-1 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U1 U1  

   6430-1 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX U1  

   6430-1 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Bogactwo 

gatunkowe 

XX U1  

   6430-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1  

   6430-1  Gatunki 

synantropijne 

XX U1  

   6430-1  Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV  

   6430-1  Naturalny 

kompleks siedlisk 

XX FV  

9 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 6510-1 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Cenne składniki 

flory 

XX U1 FV U1 Łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

   6510-1 Struktura i 

funkcje 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV  

   6510-1 Perspektyw

y ochrony 
Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  
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FV 

   6510-1  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   6510-1  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-1  Martwa materia 

organiczna 

XX FV  

   6510-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6510-1  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   6510-1  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

   6510-1  Zachowanie 

płatów lokalnie 

typowych 

XX xx  

   6510-2 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Cenne składniki 

flory 

XX U1 FV  

   6510-2 Struktura i 

funkcje 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV  

   6510-2 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   6510-2  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   6510-2  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-2  Martwa materia 

organiczna 

XX FV  

   6510-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  
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   6510-2  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   6510-2  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

   6510-2  Zachowanie 

płatów lokalnie 

typowych 

XX xx  

   6510-3 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Cenne składniki 

flory 

XX U1 FV  

   6510-3 Struktura i 

funkcje 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV  

   6510-3 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   6510-3  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   6510-3  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-3  Martwa materia 

organiczna 

XX FV  

   6510-3  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6510-3  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   6510-3  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

   6510-3  Zachowanie 

płatów lokalnie 

XX xx  
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typowych 

   6510-4 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Cenne składniki 

flory 

XX U1 U1  

   6510-4 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV  

   6510-4 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   6510-4  Gatunki 

dominujące 

XX U1  

   6510-4  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-4  Martwa materia 

organiczna 

XX U1  

   6510-4  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6510-4  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   6510-4  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

   6510-4  Zachowanie 

płatów lokalnie 

typowych 

XX xx  

   6510-5 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Cenne składniki 

flory 

XX U1 FV  

   6510-5 Struktura i 

funkcje 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV  

   6510-5 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  
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   6510-5  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   6510-5  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-5  Martwa materia 

organiczna 

XX FV  

   6510-5  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6510-5  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   6510-5  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

   6510-5  Zachowanie 

płatów lokalnie 

typowych 

XX FV  

   6510-6 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Cenne składniki 

flory 

XX FV U2 Niewielkia, 

nieużytkowa

na 

powierzchni

a 

   6510-6 Struktura i 

funkcje 

U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2  

   6510-6 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   6510-6  Gatunki 

dominujące 

XX U1  

   6510-6  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-6  Martwa materia 

organiczna 

XX U2  

   6510-6  Obce gatunki XX U1  
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inwazyjne 

   6510-6  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1  

   6510-6  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U1  

   6510-6  Zachowanie 

płatów lokalnie 

typowych 

XX xx  

   6510-7 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Cenne składniki 

flory 

XX FV FV Użytkowana 

ekstensywni

e 

   6510-7 Struktura i 

funkcje 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV  

   6510-7 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

   6510-7  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   6510-7  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   6510-7  Martwa materia 

organiczna 

XX FV  

   6510-7  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   6510-7  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   6510-7  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

   6510-7  Zachowanie XX FV  
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płatów lokalnie 

typowych 

10 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 7230-1 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 U2 U2  

   7230-1 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U2  

   7230-1 Perspektyw

y 

ochronyU1 

Gatunki 

dominujące 

XX U2  

   7230-1  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U2  

   7230-1  Melioracje 

odwadniające 

XX FV  

   7230-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   7230-1  Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

XX U2  

   7230-1  Pozyskanie torfu XX FV  

   7230-1  Procent 

powierzchni 

XX FV  

   7230-1  Stopieo 

uwodnienia 

XX FV  

   7230-1  Występowanie 

trawertynów 

XX xx  

   7230-1  Zakres pH XX xx  

11 Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i 

gołoborza 

krzemianowe 

8150 8150-1 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Dominująca 

frakcja rumoszu 

XX  U1 U1 Wydeptywan

ie przez 

muflony 

ujęte zostało 

we 

wskaźniku 

„ślady 

   8150-1 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 
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   8150-1 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 wspinaczki 

lub 

wydeptywan

ia”. Nie 

odnotowano 

dewastacji 

siedliska 

przez 

człowieka. 

   8150-1  Gatunki 

dominujące 

XX FV 

   8150-1  Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

XX FV 

   8150-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV 

   8150-1  Obecność 

wywróconych 

drzew 

XX U1 

   8150-1  Ocienienie muraw XX U1 
   8150-1  Ogólny stosunek 

pokrycia 

XX U1 

   8150-1  Pokrycie przez 

gatunki traw 

XX FV 

   8150-1  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

   8150-1  Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

XX U1 

 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 8220-1 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 U1   

   8220-1 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

12   8220-1 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX U1 

   8220-1  Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

XX U1 

   8220-1  Martwa materia 

organiczna 

XX U1 

   8220-1  Obce gatunki XX FV 
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inwazyjne 

   8220-1  Ocienienie muraw XX FV 
   8220-1  Pokrycie przez 

gatunki traw 

XX U1 

   8220-1  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U1 

   8220-1  Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

XX FV 

   8220-1  Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

XX FV 

   8220-1  Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

XX U1 

   8220-2 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV U1 Obecność 

niecierpka 

drobnokwiat

owe dr – 

przechodząc

ego z runa 

lasu. 

Nierealne 

jest jego 

wyeliminow

aie. Martwa 

materia 

organiczna 

występuje, 

ponieważ 

stanowisko 

jest 

śródleśne, a 

skały 

nachylone, a 

nie pionowe. 

   8220-2 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

   8220-2 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV 

   8220-2  Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

XX FV 

   8220-2  Martwa materia 

organiczna 

XX U1 

   8220-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1 

   8220-2  Ocienienie muraw XX FV 
   8220-2  Pokrycie przez 

gatunki traw 

XX U1 

   8220-2  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 
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   8220-2  Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

XX FV 

   8220-2  Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

XX FV 

   8220-2  Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

XX FV 

   8220-3 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV U1  

   8220-3 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

   8220-3 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX FV 

   8220-3  Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

XX FV 

   8220-3  Martwa materia 

organiczna 

XX FV 

   8220-3  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV 

   8220-3  Ocienienie muraw XX FV 
   8220-3  Pokrycie przez 

gatunki traw 

XX FV 

   8220-3  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

   8220-3  Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

XX FV 

   8220-3  Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

XX FV 

   8220-3  Występowanie 

jeżyn, malin, 

XX FV 
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dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

   8220-4 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV XX FV Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

a w terenie 

   8220-4 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX 

   8220-4 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX 

   8220-4  Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

FV XX 

   8220-4  Martwa materia 

organiczna 

FV XX 

   8220-4  Obce gatunki 

inwazyjne 

FV XX 

   8220-4  Ocienienie muraw FV XX 
   8220-4  Pokrycie przez 

gatunki traw 

FV XX 

   8220-4  Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

FV XX 

   8220-4  Ślady ognisk w 

pobliżu ścian 

skalnych 

FV XX 

   8220-4  Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

FV XX 

   8220-4  Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

FV XX 

13 Pionierskie murawy na 

skałach 

krzemianowych 

(Arabidopsidion 

8230 2601 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Ekspansja 

krzewów 

XX U2 U2 U2 Presja 

muflonów. 
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thalianae) 

   Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV  

  Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   Inne przypadki 

dewastacji 

siedliska 

XX U2  

   Martwa materia 

organiczna 

XX U2  

   Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   Ocienienie muraw XX U1  

   Pokrycie przez 

gatunki traw 

XX FV  

   Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV  

    Ślady wspinaczki 

lub wydeptywania 

XX FV  

    Występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego 

XX FV  

14 Kwaśne buczyny 9110 9110-1 Powierzchn

ia siedliska 

FV  

Charakterystyczne 
kombinacje 
florystyczne XX  FV 

U1 U1  

 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie XX FV 

 

 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

XX 

FV 

 

  Gatunki 

dominujące 

XX 
FV 

 

 Gatunki obce XX FV  
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ekologicznie w 

drzewostanie 

 Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 

FV 

 

 Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

FV 

 

 Martwe drewno XX U1  

 Martwe drewno 

leżace lub stojące 

>3 m długości i 

>30 cm grubości 

XX 

U1 

 

 Naturalne 

odnowienie buka 

XX 
U1 

 

 Różnorodnośd 

występujących 

mchów, grzybów, 

ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

xx 

 

 Struktura pionowa 

i przestrzenna 

drzewostanu 

XX 

U1 

 

 Udział buka w 

drzewostanie 

XX 
FV 

 

 Udział świerka w 

drzewostanie 

XX 
FV 

 

 Wiek drzewostanu XX FV   

15 Grąd 
środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 9170-1 Powierzchn

ia siedliska 

FV  

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX 

FV 

U1 U1 Gatunkiem 

inwazyjnym 

w grądach 

jest 

niecierpek 

drobnokwiat

 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

XX 

FV 
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warstwach 

fitocenozy* 

owy, którego 

wyeliminow

anie jest 

nierealne. W 

siedlisku 

prowadzone 

są prace 

leśne, 

zgodne z 

wymogami 

typu lasu. 

 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjn

ych) 

XX 

FV 

  Udział graba XX FV 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj

nych” w 

drzewostanie 

XX 

FV 

 Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 

FV 

 Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

XX 
FV 

 Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3 m długości i 

>50 cm grubości 

XX 

FV 

 Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX 

FV 

 Struktura pionowa 

i przestrzenna 

roślinności 

XX 

FV 

 Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

XX 

U1 

 Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie; 

w tym gatunki 

porębowe, w tym 

trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX 

FV 
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 Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

FV 

 Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

(wskaźnik 

fakultatywny, 

stosowad tylko, 

gdy są 

odpowiednie dane 

XX 

FV 

 9170 9170-2 Powierzchn

ia siedliska 

FV  

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX 

U1 

U1 

 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

warstwach 

fitocenozy* 

XX 

U1 

 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjn

ych) 

XX 

U1 

  Udział graba XX U1 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj

nych” w 

drzewostanie 

XX 

U1 

 Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 

U1 

 Martwe drewno XX U1 
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(łączne zasoby) 

 Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3 m długości i 

>50 cm grubości 

XX 

U1 

 Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX 

FV 

 Struktura pionowa 

i przestrzenna 

roślinności 

XX 

FV 

 Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

XX 

U1 

 Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie; 

w tym gatunki 

porębowe, w tym 

trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX 

U1 

 Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

 Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

(wskaźnik 

fakultatywny, 

stosowad tylko, 

gdy są 

odpowiednie dane 

XX 

XX 

 9170 9170-3 Powierzchn

ia siedliska 
Charakterystyczna 

kombinacja 

XX 
U1 

U1 
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FV  florystyczna runa 

 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

warstwach 

fitocenozy* 

XX 

U1 

 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjn

ych) 

XX 

U1 

  Udział graba XX U1 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj

nych” w 

drzewostanie 

XX 

U1 

 Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 

U1 

 Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

XX 
U1 

 Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3 m długości i 

>50 cm grubości 

XX 

U1 

 Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX 

FV 

 Struktura pionowa 

i przestrzenna 

roślinności 

XX 

FV 

 Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

XX 

U1 

 Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie; 

XX 

U1 
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w tym gatunki 

porębowe, w tym 

trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

 Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

 Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

(wskaźnik 

fakultatywny, 

stosowad tylko, 

gdy są 

odpowiednie dane 

XX 

XX 

 9170 9170-4 Powierzchn

ia siedliska 

FV  

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX 

FV 

U1  

 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

warstwach 

fitocenozy* 

XX 

FV 

 

 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyjn

ych) 

XX 

FV 

 

  Udział graba XX FV  

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj

nych” w 

drzewostanie 

XX 

FV 
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 Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 

FV 

 

 Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

XX 
FV 

 

 Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3 m długości i 

>50 cm grubości 

XX 

FV 

 

 Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX 

FV 

 

 Struktura pionowa 

i przestrzenna 

roślinności 

XX 

FV 

 

 Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

XX 

U1 

 

 Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie; 

w tym gatunki 

porębowe, w tym 

trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

XX 

FV 

 

 Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

FV 

 

 Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

(wskaźnik 

fakultatywny, 

stosowad tylko, 

XX 

FV 
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gdy są 

odpowiednie dane 

16 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

9180 9180-1 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX FV U1 Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

a w terenie    9180-1 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX 

   9180-1 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX XX 

   9180-1  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV XX 

   9180-1  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV XX 

   9180-1  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV XX 

   9180-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

xx XX 

   9180-1  Pionowa struktura 

roślinności 

FV XX 

   9180-1  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV XX 

   9180-1  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV XX 

   9180-2 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX FV Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

   9180-2 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX 
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   9180-2 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX XX a w terenie 

   9180-2  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV XX 

   9180-2  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV XX 

   9180-2  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV XX 

   9180-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

xx XX 

   9180-2  Pionowa struktura 

roślinności 

FV XX 

   9180-2  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV XX 

   9180-2  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV XX 

   9180-3 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX FV Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

a w terenie 

weryfikowan

a w terenie 

   9180-3 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX 

   9180-3 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX XX 

   9180-3  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV XX 

   9180-3  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV XX 

   9180-3  Naturalne 

odnowienie 

FV XX 
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drzewostanu 

   9180-3  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX XX 

   9180-3  Pionowa struktura 

roślinności 

FV XX 

   9180-3  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV XX 

   9180-3  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV XX 

   9180-4 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV FV U1 

 

 

 

   9180-4 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące 

FV FV 

   9180-4 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

   9180-4  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV FV 

   9180-4  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV FV 

   9180-4  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV FV 

   9180-4  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV 

   9180-4  Pionowa struktura 

roślinności 

FV FV 

   9180-4  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV FV 
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   9180-4  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV FV 

   9180-5 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX FV Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

a w terenie 

   9180-5 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX 

   9180-5 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX XX 

   9180-5  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV XX 

   9180-5  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV XX 

   9180-5  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV XX 

   9180-5  Obce gatunki 

inwazyjne 

xx XX 

   9180-5  Pionowa struktura 

roślinności 

FV XX 

   9180-5  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV XX 

   9180-5  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV XX 

   9180-6 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX FV Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

a w terenie 

   9180-6 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX 

   9180-6 Perspektyw

y ochrony 
Gatunki XX XX 
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FV ekspansywne 

roślin zielnych 

   9180-6  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV XX 

   9180-6  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV XX 

   9180-6  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV XX 

   9180-6  Obce gatunki 

inwazyjne 

xx XX 

   9180-6  Pionowa struktura 

roślinności 

FV XX 

   9180-6  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV XX 

   9180-6  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV XX 

   9180-7 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

FV XX FV  

   9180-7 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

dominujące 

FV XX Ocena 

wyłącznie na 

podstawie 

danych, nie 

weryfikowan

a w terenie 

   9180-7 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX XX 

   9180-7  Gatunki obce w 

drzewostanie 

FV XX 

   9180-7  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

FV XX 

   9180-7  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV XX 
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   9180-7  Obce gatunki 

inwazyjne 

xx XX 

   9180-7  Pionowa struktura 

roślinności 

FV XX 

   9180-7  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV XX 

   9180-7  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

FV XX 

   9180-8 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U1  

   9180-8 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   9180-8 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1  

   9180-8  Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX FV  

   9180-8  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX U1  

   9180-8  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX U1  

   9180-8  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1  

   9180-8  Pionowa struktura 

roślinności 

XX U1  

   9180-8  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV  

   9180-8  Struktura XX U1  
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drzewostanu na 

stanowisku 

   9180-9 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U1  

   9180-9 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX U1  

   9180-9 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   9180-9  Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX FV  

   9180-9  Gatunki 

ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX U1  

   9180-9  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV  

   9180-9  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1  

   9180-9  Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV  

   9180-9  Pozyskanie 

drewna i inne 

przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV  

   9180-9  Struktura 

drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1  

17 Pomorski kwaśny las 

brzozowo-dębowy 

(Betulo-Quercetum) 

9190 9190-1 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne 

XX U1 U1 U1  

   9190-1 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX U1  

   9190-1 Perspektyw

y ochrony 
Ekspansywne 

gatunki rodzime 

XX FV  
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FV 

   9190-1  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   9190-1  Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-1  Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-1  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1  

   9190-1  Martwe drewno XX U1  

   9190-1  Martwe drewno 

leżace lub stojące 

>3 m długości i 

>30 cm grubości 

XX U1  

   9190-1  Naturalne 

odnowienie dębu 

XX U1  

   9190-1  Różnorodnośd 

występujących 

mchów, grzybów, 

ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub 

obserwacje) 

XX XX  

   9190-1  Struktura pionowa 

i przestrzenna 

drzewostanu 

XX U1  

   9190-1  Udział dębu w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-1  Udział sosny w 

drzewostanie 

XX U1  

   9190-1  Wiek drzewostanu XX FV  

   9190-2 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Charakterystyczne 

kombinacje 

FV FV U1 Ocena 

podana w  
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florystyczne nawiasie jest 

oceną na 

podstawie 

danych 

 

   9190-2 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

FV FV 

   9190-2 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

FV FV 

   9190-2  Gatunki 

dominujące 

FV FV 

   9190-2  Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

FV FV 

   9190-2  Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV FV 

   9190-2  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

U1 U1 

   9190-2  Martwe drewno FV FV 
   9190-2  Martwe drewno 

leżace lub stojące 

>3 m długości i 

>30 cm grubości 

FV FV 

   9190-2  Naturalne 

odnowienie dębu 

U1 U1 

   9190-2  Różnorodnośd 

występujących 

mchów, grzybów, 

ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub 

obserwacje) 

FV FV 

   9190-2  Struktura pionowa 

i przestrzenna 

drzewostanu 

FV FV 

   9190-2  Udział dębu w 

drzewostanie 

FV FV 
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   9190-2  Udział sosny w 

drzewostanie 

FV FV 

   9190-2  Wiek drzewostanu U1 U1 
   9190-3 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne 

XX FV U1  

   9190-3 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX U1  

   9190-3 Perspektyw

y ochrony 

U1 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

XX U1  

   9190-3  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   9190-3  Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1  

   9190-3  Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX U1  

   9190-3  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1  

   9190-3  Martwe drewno XX U1  

   9190-3  Martwe drewno 

leżace lub stojące 

>3 m długości i 

>30 cm grubości 

XX U1  

   9190-3  Naturalne 

odnowienie dębu 

XX FV  

   9190-3  Różnorodnośd 

występujących 

mchów, grzybów, 

ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub 

obserwacje) 

XX XX  
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   9190-3  Struktura pionowa 

i przestrzenna 

drzewostanu 

XX U1  

   9190-3  Udział dębu w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-3  Udział sosny w 

drzewostanie 

XX U1  

   9190-3  Wiek drzewostanu XX FV  

   9190-4 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne 

XX FV U1  

   9190-4 Struktura i 

funkcje 

U1 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX FV  

   9190-4 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

XX FV  

   9190-4  Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   9190-4  Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-4  Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-4  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1  

   9190-4  Martwe drewno XX FV  

   9190-4  Martwe drewno 

leżace lub stojące 

>3 m długości i 

>30 cm grubości 

XX FV  

   9190-4  Naturalne 

odnowienie dębu 

XX U1  

   9190-4  Różnorodnośd 

występujących 

XX FV  
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mchów, grzybów, 

ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub 

obserwacje) 

   9190-4  Struktura pionowa 

i przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV  

   9190-4  Udział dębu w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-4  Udział sosny w 

drzewostanie 

XX FV  

   9190-4  Wiek drzewostanu XX U1  

18 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

91E0 91E0-1 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV FV U1  

   91E0-1 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   91E0-1 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV  

   91E0-1  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV  

   91E0-1  Martwe drewno XX FV  

   91E0-1  Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX FV  

   91E0-1  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV  

   91E0-1  Naturalność 

koryta rzecznego 

XX FV  
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(brak regulacji) 

   91E0-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   91E0-1  Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV  

   91E0-1  Rytm zalewów XX FV  

   91E0-1  Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

XX xx  

   91E0-1  Wiek drzewostanu XX FV  

   91E0-1  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV  

   91E0-2 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Gatunki 

dominujące 

XX FV U2 Niska ocena 

struktury i 

funkcji 

wynika z 

młodego 

wieku 

drzewostanu 

   91E0-2 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

   91E0-2 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

   91E0-2  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

   91E0-2  Martwe drewno XX U2 
   91E0-2  Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX U2 

   91E0-2  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

   91E0-2  Naturalność 

koryta rzecznego 

XX FV 
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(brak regulacji) 

   91E0-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1 

   91E0-2  Pionowa struktura 

roślinności 

XX U2 

   91E0-2  Rytm zalewów XX FV 
   91E0-2  Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

XX xx 

   91E0-2  Wiek drzewostanu XX U2 
   91E0-2  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

   91E0-3 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

dominujące 

XX U1 U1  

   91E0-3 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   91E0-3 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV  

   91E0-3  Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV  

   91E0-3  Martwe drewno XX FV  

   91E0-3  Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX U1  

   91E0-3  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV  

   91E0-3  Naturalność 

koryta rzecznego 

XX FV  
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(brak regulacji) 

   91E0-3  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   91E0-3  Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV  

   91E0-3  Rytm zalewów XX U1  

   91E0-3  Stan kluczowych 

dla różnorodności 

biologicznej 

gatunków lokalnie 

typowych dla 

siedliska 

XX xx  

   91E0-3  Wiek drzewostanu XX FV  

   91E0-3  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV  

19 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

91I0 91I0-1 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U1 U1  

   91I0-1 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

ciepłolubne 

XX FV  

   91I0-1 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   91I0-1  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1  

   91I0-1  Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX FV  

   91I0-1  Martwe drewno XX U1  

   91I0-1  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV  

   91I0-1  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  

   91I0-1  Obecnośd 

nasadzeo drzew 

XX FV  
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   91I0-1  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   91I0-1  Wiek drzewostanu XX FV  

   91I0-1  Zniszczenia 

drzewostanów - 

wiatrołomy, 

gradacje owadów 

XX FV  

   91I0-1  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV  

   91I0-1  Zwarcie korony 

drzew (dostęp 

światła) 

XX FV  

   91I0-1  Zwarcie podszytu XX FV  

   91I0-2 Powierzchn

ia siedliska 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U1  

   91I0-2 Struktura i 

funkcje 

U1 

Gatunki 

ciepłolubne 

XX U1  

   91I0-2 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   91I0-2  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   91I0-2  Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX U1  

   91I0-2  Martwe drewno XX FV  

   91I0-2  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV  

   91I0-2  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1  

   91I0-2  Obecnośd XX FV  
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nasadzeo drzew 

   91I0-2  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   91I0-2  Wiek drzewostanu XX FV  

   91I0-2  Zniszczenia 

drzewostanów - 

wiatrołomy, 

gradacje owadów 

XX FV  

   91I0-2  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV  

   91I0-2  Zwarcie korony 

drzew (dostęp 

światła) 

XX U1  

   91I0-2  Zwarcie podszytu XX U1  

   91I0-3 Powierzchn

ia siedliska 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV U2  

   91I0-3 Struktura i 

funkcje 

U2 

Gatunki 

ciepłolubne 

XX FV  

   91I0-3 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   91I0-3  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   91I0-3  Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX FV  

   91I0-3  Martwe drewno XX U2  

   91I0-3  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX U1  

   91I0-3  Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV  
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   91I0-3  Obecnośd 

nasadzeo drzew 

XX FV  

   91I0-3  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1  

   91I0-3  Wiek drzewostanu XX U1  

   91I0-3  Zniszczenia 

drzewostanów - 

wiatrołomy, 

gradacje owadów 

XX FV  

   91I0-3  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV  

   91I0-3  Zwarcie korony 

drzew (dostęp 

światła) 

XX FV  

   91I0-3  Zwarcie podszytu XX U1  

   91I0-4 Powierzchn

ia siedliska 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV FV   

   91I0-4 Struktura i 

funkcje 

FV 

Gatunki 

ciepłolubne 

XX FV  

   91I0-4 Perspektyw

y ochrony 

FV 

Gatunki 

dominujące 

XX FV  

   91I0-4  Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV  

   91I0-4  Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX FV  

   91I0-4  Martwe drewno XX FV  

   91I0-4  Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV  

   91I0-4  Obce gatunki XX FV  
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inwazyjne 

   91I0-4  Obecnośd 

nasadzeo drzew 

XX FV  

   91I0-4  Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV  

   91I0-4  Wiek drzewostanu XX FV  

   91I0-4  Zniszczenia 

drzewostanów - 

wiatrołomy, 

gradacje owadów 

XX FV  

   91I0-4  Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV  

   91I0-4  Zwarcie korony 

drzew (dostęp 

światła) 

XX FV  

           

 

 
Gatunki zwierząt 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

1318 A Parametry 

populacji 

Liczebność XX FV 

FV 

 

A Liczba 

stanowisk 

XX FV 

A Parametry 

siedliska 

Liczba 

zbiorników 

wodnych  

FV FV 

FV 
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A Powierzchni

a odsłonietej 

(niezarośnięt

ej) tafli 

wody 

zbiorników 

wodnych  

FV FV 

A Perspektyw

y 

zachowania 

gatunku 

 XX FV FV 

Nocek duży  
Myotis 

myotis 

1324 

B 
 

 

Powierzchni

a siedlisk 

preferowany

ch przez 

gatunek 

FV FV 

 
FV 

 

B 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 
FV FV 

FV 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV 

U1 FV  

Parametry 
Pokrycie skarp 

brzegowych 
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

siedliska zwartą wysoką 

roślinnością 

Morfologia 

koryta 
XX U1 

Dostępność 

kryjówek 
XX U1 

Baza 

pokarmowa 
XX XX 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

1355-2 

 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX XX 

 

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych 

zwartą wysoką 

roślinnością 

XX FV 

FV 

Morfologia XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

koryta 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

Baza 

pokarmowa 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

1355-1 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX XX 

FV  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych 

zwartą wysoką 

roślinnością 

XX FV 

Morfologia 

koryta 
XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

Baza 

pokarmowa 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

1355-1026 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX XX 

FV  Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych 

zwartą wysoką 

roślinnością 

XX FV 

Morfologia 

koryta 
XX FV 

 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

Baza 

pokarmowa 
XX FV 

Szanse  XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

zachowania 

gatunku 

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber 

1337 1337-8415 

Parametr  

populacji 
Liczebność U1 U1 

U1 FV  Parametry 

siedliska 

Baza 

pokarmowa 
U1 FV 

Dostępność 

kryjówek 
U2 U2 

Presja ze strony 

człowieka 
U1 U1 

Morfologia 

cieku/zbiornika 

na stanowisku 

U1 U1 

Stabilność 

warunków 

wodnych 

XX XX 

Szanse 

zachowania 
 U1 U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

gatunku 

1337-2 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX XX 

U1  

Parametry 

siedliska 

Baza 

pokarmowa 
XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
XX U1 

Presja ze strony 

człowieka 
XX U1 

Morfologia 

cieku/zbiornika 

na stanowisku 

XX U1 

Stabilność 

warunków 

wodnych 

XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

1337-c6d2 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV 

FV  

Parametry 

siedliska 

Baza 

pokarmowa 
XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

Presja ze strony 

człowieka 
XX FV 

Morfologia 

cieku/zbiornika 

na stanowisku 

XX FV 

Stabilność 

warunków 

wodnych 

XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

 1337-1 Parametr  Liczebność  FV FV  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

populacji 

 

Parametry 

siedliska 

Baza 

pokarmowa 
XX FV 

 
Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

 
Presja ze strony 

człowieka 
XX FV 

 

Morfologia 

cieku/zbiornika 

na stanowisku 

XX FV 

 

Stabilność 

warunków 

wodnych 

XX U1 

 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

modraszek 6179 6179-1 Parametr Powierzchnia  XX U1 U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydra  

Lutra lutra 

 

1355 1355-9812 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX FV U1 FV  

nausitous 

a9Phengari

s nausithous 

siedliska  Dostępność 

roślin 

żywicielskich 

XX U1  

Dostępność 

mrówek 

gospodarzy  

XX U1  

Zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1  

Dostępność 

mrówek 

gospodarzy 

XX U1  

 

Oceny stanu płatów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych we wszystkich 

płatach tych typów (poza kilkoma płatami siedliska 91E0). Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb 

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

PAN (GIOŚ 2007−2009). Lokalizację stanowisk oraz granice siedlisk leśnych i łąkowych ustalano przy pomocy urządzeń GPS, ortofotomapy 

oraz map leśnych. 

Na wybranych do badań stanowiskach dokonano oceny wskaźników i parametrów, charakteryzujących właściwości i stan siedlisk 

przyrodniczych, a także występujące lokalnie zagrożenia. Część z tych wskaźników ma charakter ilościowy, a część jakościowy, opisowy. W 

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

trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły). W przypadku, kiedy dany typ siedliska nie miał 

opracowanej metodyki monitoringu, wskaźniki dobierano na podstawie metodyki dotyczącej siedliska o zbliżonych właściwościach 

ekologicznych, których zastosowanie było uprawnione merytorycznie. Liczbę zastosowanych wskaźników w kilku przypadkach ograniczono do 
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wskaźników kardynalnych jeżeli zbadanie terenu było bardzo czasochłonne ze względu na jego specyfikę. Identyfikowano także czynniki 

oddziałujące na siedliska, zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości. 

Stan zachowania letnich populacji nocka łydkowłosego oraz nocka dużego jest trudny do ocenienia z uwagi na niewystarczającą ilość danych. 

Obecność dużego zbiornika wodnego będącego siedliskiem szczególnie preferowanym przez nocka łydkowłosego oraz stwierdzenie aktywności 

żerowiskowej podczas letnich badań terenowych może sugerować, że Obszar stanowi istotne żerowisko dla lokalnej populacji gatunku. Podczas 

odłowów w sieci stwierdzono rozród nocka dużego, odłowiono również dorosłego samca a obecność siedlisk mogących być wykorzystywanych 

jako żerowiska przez gatunek może sugerować, że obszar ten ma istotne znaczenie dla gatunku. 

Ocena stanu letnich populacji i siedlisk nocka łydkowłosego oraz nocka dużego nie była możliwa do przeprowadzenia zgodnie z wytycznymi 

metodyki GIOŚ ze względu na brak zimowisk i kryjówek kolonii rozrodczych tych gatunków w Obszarze. W Obszarze obserwowano jedynie 

pojedyncze osobniki nocka łydkowłosego żerujące nad zbiornikiem wodnym w Dobromierzu. Potwierdzono rozród nocka dużego żerujące w 

Obszarze, odławiając karmiącą samicę, jednak nie odnaleziono kolonii rozrodczej tego gatunku. Z tego względu zaproponowano parametry i 

wskaźniki zgodnie z wiedzą ekspercką i sugestiami RDOŚ.  

Dla populacji nocka łydkowłosego oceniono liczebność osobników (tj. liczebność względną ocenioną na podstawie liczby rejestrowanych na 

żerowiskach sekwencji echolokacyjnych) i liczbę stanowisk, na których stwierdzono żerujące osobniki. Wskaźnikom tym wystawiono ocenę FV, 

ze względu na brak danych z poprzednich lat (dla populacji badania do PZO uznano jako stan wyjściowy). Dla siedlisk nocka łydkowłosego 

zaproponowano dwa parametry: (1) liczbę zbiorników wodnych i (2) powierzchnię odsłoniętej (niezarośniętej) tafli wody, ze względu na to, że 

jest to gatunek żerujący głównie nad dużymi niezarośniętymi zbiornikami wodnymi.  Zaproponowano ocenę właściwą (FV) dla tych 

wskaźników, ze względu na obecność dużego zbiornika wodnego o stosunkowo dużej powierzchni lustra wody. 

Dla wydry i bobra europejskiego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie opracował (stan na marzec 2013 r.) metodyki oceny stanu 

ochrony tych gatunków. W związku z tym na potrzeby opracowania projektu Planu opracowano własne „eksperckie” wskaźniki, którymi 

posłużono się do określenia stanu ochrony wydry i bobra w OZW Dobromierz PLH020034.  

Oba gatunki znajdują się aktualnie we właściwym (FV) stanie ochrony. Zapewniają to przede wszystkim optymalne warunki siedliskowe tych 

gatunków w granicach obszaru. Wydra wykorzystuje zbiorniki Dobromierz jako żerowisko, natomiast kryjówki zlokalizowane są w skarpach 

brzegowych Czyżynki. Bóbr zasiedla zarówno Czyżynkę (nory zabezpieczone podwyższonym poziomem wody powyżej tamy przegradzającej 

koryto potoku) jak i zbiornik, gdzie korzysta z dogodnej bazy żerowiskowej w postaci zarośli wierzby na brzegach zbiornika. Perspektywy 

utrzymania właściwego stanu ochrony są dobre, warunkiem jest utrzymanie aktualnego stanu siedlisk w obrębie Czyżynki i zbiornika.  
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4. Analiza  zagrożeń 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  

3260 Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w Ranunculion 

fluitantis 

1 

 

X brak zagrożeń 

 
J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

W trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych  nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących. 

Prowadzenie prac regulacyjnych w 

obrębie koryta rzeki Czyżynki 

może wiązać się z pogorszeniem 

warunków w korycie rzeki. 

Utworzenia suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na 

Czyżynce może wiązać się z 

pracami w obrębie koryta i doliny 

rzecznej co skutkować może 

zniszczeniem lub naruszeniem 

płatów siedliska. 

2.  

3270 Zalewane 

muliste brzegi 

rzek 

1 

 

X brak zagrożeń 

 
K02.01zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

W trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych  nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących. 

Ekspansja traw (np. mozga 

trzcinowata Phalaris arundinacea) 

może wpłynąć na obniżenie stanu 

zachowania siedliska. 

3.  

40A0  

Subkontynental

ne zarośla peri-

pannońskie 

6e8b 
K02.01zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

X brak zagrożeń 

 

Po utworzeniu sztucznego 

zbiornika na rzece Strzegomce 

zmieniły się warunki wodne w 

dolinie i w efekcie w siedlisku 

zaczynają dominować drzewa, 

zacieniając i eliminując gatunki 

charakterystyczna dla siedliska. 

4.  

*6110 Skały 

wapienne i 

neutrofilne z 

61d4, 998c, 7cfd 

K02.02nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.01zmiana składu gatunkowego 

X brak zagrożeń 

 

Igliwie pochodzące z drzewa 

rosnącego powyżej murawy tworzy 

na skałach grubą warstwę ściółki. 
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roślinnością 

pionierską 

(sukcesja) 

 
Zacienienie przez drzewa i krzewy 

powoduje zmiany w składzie 

gatunkowym siedliska i 

wycofywanie się gatunków 

charakterystycznych. 

5.  7cfd 

F03.01.01szkody spowodowane 

przez zwierzynę łowną (nadmierna 

gęstość populacji) 

X brak zagrożeń 

 

Siedlisko jest zgryzane i 

wydeptywane przez muflony - 

gatunek obcego pochodzenia, 

introdukowanego w celach 

łowieckich. 

6.  

6190 murawy 

naskalne z 

kostrzewą 

bladą Asplenio 

septentrionalis-

Festucion 

pallentis 

c5e8, 9ba5 

F03.01.01szkody spowodowane 

przez zwierzynę łowną (nadmierna 

gęstość populacji) 

X brak zagrożeń 

 

Siedlisko jest zgryzane i 

wydeptywane przez muflony - 

gatunek obcego pochodzenia, 

introdukowanego w celach 

łowieckich. 

7.  

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea) - 

priorytetowe są 

tylko murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

f960, e5a4, fd83, dec4, 

81bb 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

brak 

Nierówny teren na stokach utrudnia 

użytkowanie. Część płatów 

siedliska w wyniku zaprzestania 

użytkowania ulega degradacji 

objawiającej się pogorszeniem 

struktury, składu gatunkowego 

siedliska oraz wkraczaniem 

krzewów i nalotu drzew i 

eliminację gatunków 

światłolubnych. 

W wyniku braku użytkowania, na 

części płatów siedliska,  

uruchomione zostały procesy 

sukcesji i zarastania siedliska 

gatunkami krzewiastymi 

i drzewiastymi. 

8.  

*6230 Górskie 

i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - 

901b 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja 

X brak zagrożeń 

 

Brak wypasu i koszenia prowadzi 

do dominacji gatunków 

ekspansywnych (np. śmiałek 

darniowy Deschampsia caespitosa, 
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płaty bogate 

florystycznie) 

mietlica pospolita Agrostis 

capillaris) oraz  zarastania i 

zacieniania siedliska krzewami i 

drzewami co prowadzi do 

pogorszenia stanu zachowania 

siedliska i zmniejszenia jego 

powierzchni. 

Na nieużytkowanych 

powierzchniach jest widoczna silnie 

posunięta sukcesja naturalna. 

9.  

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletali

a sepium) 

d6f8 I01 obce gatunki inwazyjne J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

W obrębie siedliska odnotowano 

obecność niecierpka 

gruczołowatego Impatiens 

glandulifera i 

niewielkich skupień rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria 

japonica. 

Prowadzenie prac regulacyjnych w 

obrębie koryta rzeki Czyżynki 

może wiązać się ze niszczeniem 

płatów siedliska i zmianą  

warunków w korycie rzeki. 

Utworzenia suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na 

Czyżynce może wiązać się z 

pracami w obrębie koryta i doliny 

rzecznej co skutkować może 

zniszczeniem lub naruszeniem płat

10.ów siedliska. 

11.  

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

822e, a747 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

I01 obce gatunki inwazyjne 

X brak zagrożeń 

 

Zarzucenie użytkowania części 

trwałych użytków zielonych 

(koszenie, wypas) z siedliskiem 

powoduje ich stopniowy zanik, 

wycofywanie się cennych i 

charakterystycznych dla tych 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt 

oraz uruchamia sukcesję w 

kierunku innych zbiorowisk (np. 

ziołorośla, zakrzaczenia, las) 
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ekspansję konkurencyjnych 

gatunków roślin (np. trzcinnka 

piaskowego Calamagrostis 

epigejos) inwazję gatunków 

obcych. 

 

12.  b9f3, a747 
X brak zagrożeń 

 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane 

 

Trasy przejazdów coraz bardziej 

upowszechnionych guadów 

przecinają również łąki. 

Zwiększenie natężenia przejazdów 

może wiązać się z niszczeniem 

siedliska. 

13.  19bf, 0465 
X brak zagrożeń 

 
E01.03 zabudowa rozproszona 

Część łąk znajduje się przy 

istniejących zabudowaniach 

wiejskich  i może zostać w 

przyszłości zabudowana. 

14.  

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

96dc 

A03.03  zaniechanie / brak koszenia 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

 

H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

z innych źródeł rozproszonych 

Działka w obrębie której występuje 

siedlisko nie jest użytkowana. Ma 

ona kształt wąskiego pasa, co 

razem z bliskością lasu sprzyja 

szybszej sukcesji. Drzewa i krzewy 

zarastające siedlisko sprzyjają 

przesuszeniu siedliska. Drzewa i 

krzewy zarastające siedlisko 

sprzyjają przesuszeniu siedliska. 

Siedlisko znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi i 

zanieczyszczenia powstałe na 

drodze na skutek np. wypadku 

mogłyby się przedostać do wód 

powierzchniowych i gruntowych w 

siedlisku. 

15.  

8150 

Środkowoeuro

pejskie 

wyżynne 

rumowiska 

krzemianowe 

80cf 

F03.01.01szkody spowodowane 

przez zwierzynę łowną (nadmierna 

gęstość populacji) 

X brak zagrożeń 

 

Roślinność jest zgryzana i 

wydeptywana przez muflony - 

gatunek obcego pochodzenia, 

introdukowanego w celach 

łowieckich. 
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16.  

9170 Grąd 

środkowoeurop

ejski i 

subkontynental

ny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

Wszystkie stanowiska 

J03.01 

zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 

X brak zagrożeń 

 

Zbyt mała ilość stojących lub 

leżących martwych lub 

obumierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych bezkręgowców. 

 

17.  

9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

3ed4, 5462 

F03.01.01szkody spowodowane 

przez zwierzynę łowną (nadmierna 

gęstość populacji) 

X brak zagrożeń 

 

Roślinność jest zgryzana i 

wydeptywana przez muflony 

zasiedlające dolinę Czyżynki. 

18.  8162, 5462 

J03.01 

zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 

X brak zagrożeń 

 

Zagrożenie dla stanu zachowania 

siedliska stanowią gatunki obce 

siedliskowo tj. świerk, sosna, 

modrzew 

19.  

9190 Kwaśne 

dąbrowy 

2882 

F03.01.01szkody spowodowane 

przez zwierzynę łowną (nadmierna 

gęstość populacji) 

 

X brak zagrożeń 

 

Roślinność jest zgryzana i 

wydeptywana przez muflony - 

gatunek obcego pochodzenia, 

introdukowanego w celach 

łowieckich. 

20.  cfb9, dd31 

J03.01 

zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 

X brak zagrożeń 

 

Zbyt mała ilość stojących lub 

leżących martwych lub 

obumierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych bezkręgowców. 

21.  

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

476d 
I01 obce gatunki inwazyjne 

 
J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

W obrębie siedliska stwierdzono 

występowanie niewielkich jeszcze 

skupień rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria 

japonica i niecierpka 

gruczołowatego Impatiens 

glandulifera. 

Prowadzenie prac regulacyjnych w 
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albae, Alnenion obrębie koryta rzeki Czyżynki 

może wiązać się z niszczeniem 

płatów siedliska i zmiana  

warunków w korycie rzeki. 

Utworzenia suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na 

Czyżynce może wiązać się z 

pracami w obrębie koryta i doliny 

rzecznej co skutkować może 

zniszczeniem lub naruszeniem płat

22.ów siedliska. 

23.  7734, 8e8b 
X brak zagrożeń 

 
J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

Prowadzenie prac regulacyjnych w 

obrębie koryta rzeki Czyżynki 

może wiązać się z niszczeniem 

płatów siedliska i zmiana  

warunków w korycie rzeki. 

Utworzenia suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na 

Czyżynce może wiązać się z 

pracami w obrębie koryta i doliny 

rzecznej co skutkować może 

zniszczeniem lub naruszeniem płat

24.ów siedliska. 

25.  

*91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

50a1 I01 obce gatunki inwazyjne 
X brak zagrożeń 

 

W obrębie siedliska na północy 

obszaru odnotowano obecność 

robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia. 

26.  dce8, 8d33, a23e 

J03.01 

zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska 

 

X brak zagrożeń 

 

Zbyt mała ilość stojących lub 

leżących martwych lub 

obumierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej. 

27.  

8d33, 50a1, 51c2 

 

 

X brak zagrożeń 

 
F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin lądowych 

Ponieważ w runie występuje wiele 

gatunków atrakcyjnie kwitnących, 

istnieje ryzyko pozyskiwania roślin 

przez turystów i mieszkańców, 

zwłaszcza ze stanowisk położonych 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

142 
 

niedaleko drogi i zabudowań. 

28.  

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

Cały obszar 
X brak zagrożeń 

 

X brak zagrożeń 

 

W   trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych  nie 

stwierdzono zagrożeń 

 

29.  

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber 

Czyżynka i Strzegomka 
X brak zagrożeń 

 
J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

W   trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych  nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących. 

 

Prowadzenie  prac regulacyjnych w 

obrębie koryta Czyżynki może 

wiązać się z usuwaniem drzew ze 

skarp brzegowych rzeki co 

skutkować będzie pogorszeniem się 

stanu siedliska gatunku. 

Utworzenia suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na 

Czyżynce może wiązać się z 

pracami w obrębie koryta i doliny 

rzecznej co skutkować może 

zniszczeniem lub naruszeniem 

miejsc  bytowania gatunku. 

30.  
1355 Wydra 

Lutra lutra 
Czyżynka i Strzegomka 

X brak zagrożeń 

 
J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

W   trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych  nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących. 

 

Prowadzenie prac regulacyjnych w 

obrębie koryta rzeki Czyżynki 

może wiązać się pogorszeniem 

warunków w korycie rzeki. 

Utworzenia suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na 

Czyżynce wiąże się z pracami w 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

143 
 

obrębie koryta i doliny rzecznej. 
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31.  

1318 Nocek 

łydkowłosy 

 

1318 1- 6 

Cały obszar 

X brak zagrożeń 

 

A07, B04 stosowanie biocytów, hormonów i 

substancji chemicznych 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i zagajników lub 

roślinności karłowatej 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

D02.01 Linie energetyczne i telefoniczne 

G01.08 Inne rodzaje sportu i aktywnego 

wypoczynku 

H01 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 

 

W   trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych  nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących. 

 

Stosowane w rolnictwie i leśnictwie 

toksyczne pestycydy i herbicydy 

zjadane są przez nietoperze wraz z 

owadami, co powoduje ich 

kumulowanie się  w organizmie i 

obniża kondycję zwierząt. 

 

Redukcja liniowych elementów 

krajobrazu stanowiących korytarze 

ekologiczne, utrudniać może 

przemieszczanie się nietoperzy 

między kryjówkami 

letnimi/dziennymi a żerowiskami i 

zimowiskami. Bezpośrednia 

redukcja liczebności nietoperzy. 

Fragmentacja tras przelotów oraz 

żerowisk poprzez budowę 

liniowych elementów przesyłowych 

oraz farm wiatrowych. 

Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych pochodzące z 

działalności związanej z 

rolnictwem oraz z gospodarstw 

domowych mogą negatywnie 

wpłynąć na żerowiska gatunku. 
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32.  

6179 

modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 - 1 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia; 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu, K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

E01.03 zabudowa rozproszona, 

 

 

A08 nawożenie/nawozy sztuczne, 

 

 

 

 

 

F03.02.01kolekcjonowanie (owadów, gadów, 

płazów...) 

Zaniechanie koszenia łąk i wypasu 

powoduje zmiany składu 

gatunkowego łąki. Pojawiają się 

obce i rodzime gatunki roślin - 

inwazyjne oraz ekspansywne 

(Solidago sp., Phragmites sp., 

Filipendula ulmaria, Urtica sp., 

itp.). Siedlisko gatunku  zarasta 

również drzewami. Prowadzi to do 

wycofywania się roślin 

żywicielskich modraszka. 

Atrakcyjne położenie obszaru oraz 

lokalizacja łąk niedaleko wsi 

stwarza ryzyko przekształcania  

terenów rolnych w działki 

budowlane - zabudowa 

rozproszona. 

 

Eutrofizacja i synantropizacja łąk 

zmienia charakter siedliska oraz 

powoduje wycofywanie się rośliny 

żywicielskiej. 

 

Pozyskiwanie motyli w przypadku 

niewielkiej populacji jest dla niej 

niebezpieczne. 
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33.  

6177 

modraszek 

telejus  

Phengaris 

teleius 

 

- U - nieznane zagrożenia lub nacisk U - nieznane zagrożenia lub nacisk 

Nie analizowano zagrożeń dla 

gatunku ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie odnaleziono 

siedlisk w granicach obszaru. 
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Wśród zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych dominują trzy: 

 – zaprzestanie użytkowania siedlisk półnaturalnych, co prowadzi do zmiany składu gatunkowego, sukcesji drzew i krzewów oraz ekspansji 

niepożądanych gatunków takich jak nawłoć czy trzcinnik piaskowy. 

- zarastanie drzewami siedlisk światłolubnych jak zarośla kserotermiczne czy murawy. Są to pojedyncze okazy drzew, które zacieniają 

siedlisko. 

- duża populacja muflonów w dolinie Czyżynki, gdzie znajdują się warunki bardzo odpowiadające tym zwierzętom. Roślinność jest 

wydeptywana i gryzana, dodatkowo uruchamiany jest rumosz na stromych zboczach. 

 

Potencjalnym zagrożeniem dla gatunków nietoperzy występujących w Obszarze jest możliwość zanieczyszczenia wód zbiornika (H01) 

wykorzystywanego bardzo intensywnie jako żerowisko. Pogorszenie się stanu wód może wpłynąć na atrakcyjność żerowiska. 

Potencjalnym zagrożeniem dla gatunków nietoperzy stwierdzonych w okresie letnim w Obszarze może być niewłaściwie prowadzona 

gospodarka leśna polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04)i usuwaniu martwych i dziuplastych drzew (B02.04). 

Zagrożeniem dla wszystkich gatunków może być rozbudowa infrastruktury drogowej (D01.02) przebiegających przez Obszar co spowoduje 

powstanie bariery ekologicznej i zwiększy ryzyko śmiertelności nietoperzy, zniszczone zostaną trasy przelotów, liczba kryjówek i 

powierzchnia żerowisk. Wszystkie wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i 

kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpływać na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich 

ciele.  

W odniesieniu do wydry i bobra w obszarze aktualnie nie występują żadne zagrożenia. Potencjalne zagrożenie związane jest z 

przeprowadzeniem niewłaściwie zaprojektowanych prac mających na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwo przeciwpowodziowego (usuwanie 

drzew i krzewów ze skarp brzegowych oraz ich umacnianie). Roboty takie mogą spowodować drastyczny spadek dostępności kryjówek dla obu 

gatunków oraz ograniczenie bazy żerowiskowej. 

 

 

5. Cele działań ochronnych 

 
L

p
Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 
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. 

1.  

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1). Niedopuszczanie do 

zanieczyszczania wód i zmiany naturalnego 

charakteru cieków. 

Okres obowiązywania 

PZO 

2.  

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1). Osiągnięcie stanu FV jest 

niemożliwe ze względu na częściowo 

antropogeniczne pochodzenie siedliska w 

obszarze (przy brzegach zbiornika). 

Okres obowiązywania 

PZO 

3.  

40A0 Subkontynentalne zarośla 

peri-pannońskie 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie 

(co najmniej U1). Osiągnięcie stanu FV jest 

niemożliwe, ze względu na warunki wodne 

utworzone po powstaniu sztucznego zbiornika 

Dobromierz. 

Okres obowiązywania 

PZO 

4.  *6110 Skały wapienne i neutrofilne 

z roślinnością pionierską  

U1 Poprawa stanu siedliska do stanu FV. Okres obowiązywania 

PZO 

5.  6190 Murawy pannońskie (Stipo-

Festucetalia pallentis) 

U2 Poprawa stanu siedliska do stanu U1. Okres obowiązywania 

PZO 

6.  
*6210 Murawy kserotermiczne 

U1 Poprawa stanu siedliska do stanu FV. Okres obowiązywania 

PZO 

7.  *6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

U2 Poprawa stanu siedliska do stanu FV. Okres obowiązywania 

PZO 

8.  6430  Ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne  

U1 Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej U1. Okres obowiązywania 

PZO 

9.  6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

U1 Poprawa stanu siedliska do stanu FV. Okres obowiązywania 

PZO 

10.  7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

U2 Poprawa stanu siedliska do stanu U1. Okres obowiązywania 

PZO 

11.  8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i gołoborza 

krzemianowe 

U1 Poprawa stanu siedliska do stanu FV. Okres obowiązywania 

PZO 
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12.  8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

U1 Zachowanie siedliska we właściwym stanie 

ochrony. 

Okres obowiązywania 

PZO 

13.  

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

U1,  Zachowanie stanu FV w najlepiej zachowanych 

fragmentach oraz poprawa stanu siedliska na 

pozostałych stanowiskach (osiągnięcie stanu FV 

nie jest możliwe na wszystkich stanowiskach ze 

względu na młody wiek drzewostanu i obecność 

gatunku inwazyjnego Impatiens parviflora 

niemożliwego do wyeliminowania). 

Okres obowiązywania 

PZO 

14.  
*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i zboczach  

U1 Zachowanie stanu FV w najlepiej zachowanych 

fragmentach oraz poprawa stanu siedliska na 

pozostałych stanowiskach. 

Okres obowiązywania 

PZO 

15.  

9190 Kwaśne dąbrowy 

U1 Zachowanie stanu FV w najlepiej zachowanych 

fragmentach oraz poprawa stanu siedliska na 

pozostałych stanowiskach (osiągnięcie stanu FV 

nie jest możliwe na wszystkich stanowiskach ze 

względu na młody wiek drzewostanu). 

Okres obowiązywania 

PZO 

16.  91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion 

U1 Zachowanie stanu siedliska FV w najlepiej 

zachowanych fragmentach i poprawa ze stanu U2 

do U1 na gorzej zachowanych odcinkach. 

Okres obowiązywania 

PZO 

17.  91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-petraeae) 

U1 Zachowanie i poprawa stanu siedliska do stanu 

FV. 

Okres obowiązywania 

PZO 

18.  1318 Nocek łydkowłosy Myotis 

dasycneme  

 

FV Zachowanie siedliska gatunku we właściwym 

stanie ochrony. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie parametrów populacji gatunku. 

Okres obowiązywania 

PZO 

19.  
1337 Bóbr europejski Castor fiber 

FV Zachowanie siedliska gatunku we właściwym 

stanie ochrony. 

Okres obowiązywania 

PZO 

20.  
1355 Wydra  

Lutra lutra 

FV Zachowanie siedliska gatunku we właściwym 

stanie ochrony. 

Okres obowiązywania 

PZO 
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21.  6179 modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

FV Poprawa stanu siedliska gatunku do FV. Okres obowiązywania 

PZO 

22.  6177 modraszek telejus  Phengaris 

teleius  

 

- Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

parametrów populacji gatunku. 

Okres obowiązywania 

PZO 

  

Celem głównym ochrony siedlisk jest poprawa ich stanu do FV. W przypadku niektórych siedlisk (np. 6190 murawy naskalne z kostrzewą 

bladą, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk), które są w złym stanie (U2) a 

jednocześnie czas potrzebny na ich regenerację, nawet przy podjętych działaniach ochronnych, jest długi, celem jest osiągnięcie lepszego niż 

obecnie stanu – U1. Celami pośrednimi jest utrzymanie lub przywrócenie użytkowania na siedliskach antropogenicznych, niedopuszczenie 

do zacienienia oraz mechanicznego uszkodzenia muraw oraz zachowanie naturalnego charakteru pozostałych siedlisk. 

Podstawowym celem, jaki należy realizować w ochronie nietoperzy oraz wydry i bobra  z Załącznika II DS występujących w obszarze jest 

niedopuszczanie do zanieczyszczania wód zbiornika Dobromierz będącego istotnym żerowiskiem dla tych zwierząt. Pogorszenie się jakości 

wód w zbiorniku może wpłynąć negatywnie na atrakcyjność żerowiska. 

 

Nie należy także zezwalać na organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi formami wypoczynku w Obszarze np. torów 

motocrossowych, do jazdy quadami. Tego typu formy rekreacji mogą powodować pogorszenie się stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku np. hałasu. Natomiast poprawy wymaga kontrola i karalność nielegalnie poruszających się pojazdów.  

 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Działania ochronne zaproponowano dla tych przedmiotów ochrony, dla których zidentyfikowano zagrożenia istniejące. 
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Przedmiot ochrony Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce Termin 

wykonania 

Szacunkowe koszty Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
 realizacji (w tys. zł) 

   

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Działania obligatoryjne    

nr 1 ochrona czynna Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych 

Działki nr 7, 

80, 81, 82/4, 

82/6, 82/1, 

84/2, 83, 95, 

96, 107, 109, 

110/2, 117, 

116, 117, 11, 

106, 105/ 1, 

110/1, 74, 73 

obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

stale 400 zł/ ha Właściciele lub zarządcy 

gruntów (rolnicy) 

których gospodarstwa 

rolne lub jego części 

położone są na obszarze 

Natura 2000 

18/3, 28/2, 

28/11, 230, 

449, 110/1, 

110/2, 130, 

130/2, 

430/216, 

432/217, 277, 

283, 284 

obręb 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 
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53, 55, 57, 58, 

59 obręb 

Jaskulin 

gmina 

Dobromierz 

  

     

nr 2 ochrona czynna Ekstensywne 

użytkowanie kośne lub 

kośno – pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych 

Działki nr 7, 

80, 81, 82/4, 

82/6, 82/1, 

84/2, 83, 95, 

96, 107, 109, 

110/2, 117, 

116, 117, 11, 

106, 105/ 1, 

110/1, 74, 73 

obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

stale 400 zł/ ha Właściciele lub zarządcy 

gruntów (rolnicy) 

których gospodarstwa 

rolne lub jego części 

położone są na obszarze 

Natura 2000 

18/3, 28/2, 

28/11, 230, 

449, 110/1, 

110/2, 130, 

130/2, 

430/216, 

432/217, 277, 

283, 284 

obręb 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

  

113/9,  57/2,  

230, 55 obręb 

Jaskulin 

gmina 
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Dobromierz 

   

Działania fakultatywne    
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nr 3 ochrona czynna Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6510 

Działki 

ewidencyjne 

nr :7, 80, 81, 

82/4, 82/6, 

82/1, 84/2, 83, 

95, 96, 107, 

109, 110/2, 

117, 116, 117, 

11, 106, 105/ 

1, 110/1, 74, 

73 obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice; 

Działki nr 

18/3, 28/2, 

28/11, 230, 

449, 110/1, 

110/2, 130, 

130/2, 

430/216, 

432/217, 277, 

283, 284 

obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice; 

Działki nr 

113/9,  57/2,  

230, 55 obręb 

Jaskulin, 

gmina 

Dobromierz 

 

corocznie 400 zł/ ha Właściciele lub zarządcy 

gruntów (rolnicy) 

których gospodarstwa 

rolne lub jego części 

położone są na obszarze 

Natura 2000. 
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 18/3, 28/2, 

28/11, 230, 

449, 110/1, 

110/2, 130, 

130/2, 

430/216, 

432/217, 277, 

283, 284 

obręb 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

  

 53, 55, 57, 58, 

59 obręb 

Jaskulin 

gmina 

Dobromierz 

  

    

*6210 Murawy 

kserotermiczne 

Działania obligatoryjne    

nr 4 ochrona czynna Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

 corocznie 500 zł/ ha Właściciele lub zarządcy 

gruntów (rolnicy) 

których gospodarstwa 

rolne lub jego części 

położone są na obszarze 

Natura 2000. 
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 trwałych użytkach 

zielonych  

Działki nr 97,  

98, 275/214, 

59/3, 106, 

107,  24/2 

obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice; 

  

 Działki nr 

110/2, 448, 

449 obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice;  

  

nr 5 ochrona czynna Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

pastwiskowe lub kośno 

– pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych  

   Właściciele lub zarządcy 

gruntów (rolnicy) 

których gospodarstwa 

rolne lub jego części 

położone są na obszarze 

Natura 2000. 

 97,  98, 

275/214, 59/3, 

106, 107,  

24/2 obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

corocznie 500 zł/ ha 

 110/2, 448, 

449, 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

  

Działania fakultatywne    
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nr 6 ochrona czynna Usunięcie nalotu drzew 

i krzewów, 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego *6210 

97,  98, 

275/214, 59/3, 

106, 107,  

24/2 obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

corocznie 500 zł/ ha h Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości. 
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 110/2, 448, 

449, 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

  

    

*6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

Działania obligatoryjne    

nr 7 ochrona czynna Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych 

Działki 

ewidencyjne 

nr 76 i 32/5  

obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

corocznie 400 zł/ ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości. 

 Działki 

ewidencyjne 

nr 76 i 32/5  

obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 
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nr8 ochrona czynna Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

pastwiskowe lub kośno 

– pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych  

 corocznie 400 zł/ ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości.  Działki 

ewidencyjne 

nr 76 i 32/5  

obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

  

Działania fakultatywne    
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nr 9 ochrona czynna Usunięcie nalotu drzew 

i krzewów, 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6230 

Działki 

ewidencyjne 

nr 76 i 32/5  

obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

corocznie 400 zł/ ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości. 
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7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

nr 10 ochrona czynna Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych  

37/2, 55 obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

W 

przypadku 

użytkowani

a kośnego – 

jednorazow

e usunięcie 

drzew i 

krzewów. 

Koszenie 

corocznie 

lub co drugi 

rok 

500 zł/ ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru 

nr 11 ochrona czynna Działania 

fakultatywne: 

Usunięcie nalotu drzew 

i krzewów z 

powierzchni siedliska. 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 7230 

37/2, 55 obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

W 

przypadku 

użytkowani

a kośnego – 

jednorazow

e usunięcie 

drzew i 

krzewów. 

Koszenie 

corocznie 

lub co drugi 

rok 

500 zł Użytkownicy użytków 

rolnych położonych na 

obszarze Natura 2000. 
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6430  Ziołorośla 

górskie i ziołorośla 

nadrzeczne 

 Selektywne usuwanie 

mechaniczne gatunków 

inwazyjnych obcego 

pochodzenia aż do 

wyeliminowania 

rdestowca 

ostrokończystego z 

siedliska. 

Wzdłuż koryta 

Strzegomki i 

Czyżynki, 

działki nr 

430/216, 285 i 

71 obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

2014r 2000 zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem, właściciel lub 

dzierżawca gruntu, 

RZGW, DZMIUW 

 

*6110 Skały wapienne 

i neutrofilne z 

roślinnością pionierską 

6190 murawy naskalne 

z kostrzewą bladą 

8150 

Środkowoeuropejskie 

wyżynne rumowiska 

krzemianowe 

*9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9190 Kwaśne dąbrowy 

nr 12 ochrona czynna Przez pierwsze 3 lata 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

należy prowadzić 

monitoring  

wygrodzonych przez 

Nadleśnictwo Jawor 

fragmentów siedlisk 

naskalnych, w celu 

zaobserwowania, czy 

w wyniku 

uniemożliwienia 

penetrowania terenu 

przez muflony Ovis 

aries musimon, 

następuje regeneracja 

siedlisk naskalnych. W 

przypadku 

potwierdzenia 

pozytywnego wpływu 

wygrodzenia na 

oddział 216 i 

Nadleśnictwo 

Jawor 

 

2017r. 2000 zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem 
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siedliska, należy 

zaplanować działania 

związane z 

ograniczeniem presji 

muflonów  na siedliska 

przyrodnicze. 

  

  

 Należy realizować 

wskazane w planach 

łowieckich wielkości 

odstrzałów muflona 

Ovis aries musimon 
dla obwodów 

łowieckich położonych 

na i w sąsiedztwie 

obszaru. 

Obwody  

łowieckie 

położone na i 

w sąsiedztwie 

obszaru, 

pododdziały 

216 i, k  

Nadleśnictwo 

Jawor i 35 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych. 

  Sprawujący nadzór nad 

obszarem, Polski 

Związek Łowiecki, koła 

łowieckie 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych. 

Nadleśnictwo Jawor, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu, marszałek 

województwa 

dolnośląskiego 

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

nr 13ochrona czynna Usunięcie robinii 

akacjowej 

Pododdziały 

197 g, h 

Nadleśnictwo 

Jawor 

2015 r. 1 tys zł Nadleśnictwo Jawor 

nr 14 ochrona 

zachowawcza 

Naturalna regeneracja 

drzewostanów - 

wyznaczenie 

powierzchni bez  

wskazań 

gospodarczych (w celu 

zaistnienia naturalnych 

procesów 

siedliskotwórczych). 

214b, 215b, 

203c  

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

 Nadleśnictwo Jawor 
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*6110 Skały wapienne 

i neutrofilne z 

roślinnością pionierską 

nr 15 ochrona czynna Usunięcie sosny 

rosnącej powyżej 

siedliska oraz ręczne, 

delikatne zebranie igieł 

zgromadzonych 

poniżej. 

Działka ew. 

448 obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

2015r. 4 tys. zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem, właściciel 

terenu 

Usunięcie drzew i 

krzewów 

zacieniających 

siedlisko 

Działka nr 

357 obręb 

Dobromierz, 

gmina 

Dobromierz; 

 Działki nr 

296, 59/3, 296 

obręb 

Cieszów,   

 gmina Stare 

Bogaczowice 

W okresie 

obowiązywa

nia PZO 

5 tyś. zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem, właściciel 

terenu 

40A0  

Subkontynentalne 

zarośla peri-pannońskie 

Nr 16 ochrona czynna Usunięcie drzew (klon 

zwyczajny, klon jawor, 

klon polny, sosna 

zwyczajna)  w obrębie 

siedliska (z 

pozostawieniem 

krzewów) 

Stromy, prawy 

brzeg 

zbiornika 

Dobromierz, 

działka nr 

352/3 obręb 

Dobromierz, 

gmina 

Dobromierz 

 

2015r. 2 tys. zł RZGW, Sprawujący 

nadzór nad obszarem 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Nr 17 ochrona 

zachowawcza 

W trakcie cięć (także 

rębni stopniowych i 

złożonych), pozostawić 

5-10% powierzchni 

drzewostanów, jako 

kępy i biogrupy z nie 

Oddziały 197 

a, b, f, g, h, i, 

j, k, 198 a, b, 

c, d, 199 k, 

200 i, j, p, s, t, 

201 a, c, d, f, 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

- Nadleśnictwo 

Wałbrzych, 

Nadleśnictwo Jawor 
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zniekształconym, 

naturalnym podszytem 

i runem (docelowo do 

naturalnej śmierci i 

rozkładu); W miarę 

wydzielania się 

zwiększać ilość 

martwego drewna: 

 - nie usuwanie 

wywrotów i złomów,  

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

nieuporządkowane 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości 

lasu),  

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego i w 

przypadku 

wykonywania cięć 

sanitarnych. 

g, h, i, 202 a, 

b, c, f, 203a, 

b, c, d, f, g, h, 

204 a, b, c, d, 

f, g, 205 a, b, 

c, d, f, 206 a, 

b, c, d, 211 d, 

f, h, i, j, k, r, s, 

212 f, h, i, j, k, 

216 d, g, h, 

217 l, n, o, r, 

s, t, w, x, ax, 

bx, cx 

Nadleśnictwo 

Jawor; 

Oddziały 5 a, 

b, c, f, g, h, i, 

35 d, f, g 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 
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*9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach  

 

Nr 18 ochrona 

zachowawcza 

Naturalna regeneracja 

drzewostanów - 

wyznaczenie 

powierzchni bez  

wskazań 

gospodarczych (w celu 

zaistnienia naturalnych 

procesów 

siedliskotwórczych). 

Dopuszczone jest 

usuwanie gatunków 

obcych siedliskowo: 

świerk, sosna, 

modrzew z płatów 

siedliska.  

 

Oddziały  200 

b, d, g, h, j,   

202 a, b, 206  

b, c, d, f,  208 

d,, l, 212 d, f, 

214 b,  g, 215 

b,  d, 216 a, i , 

217 bx, o 

Nadleśnictwo 

Jawor; 

Oddziały 35 d, 

f, h, 39 g, 1 a, 

i, 2 a, b, c 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych;  

 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

- Nadleśnictwo Jawor, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

9190 Kwaśne dąbrowy   

 

Nr 19 ochrona 

zachowawcza 

W trakcie cięć (także 

rębni stopniowych i 

złożonych), pozostawić 

5-10% powierzchni i 

masy drzewostanów, 

jako kępy i biogrupy z 

nie zniekształconym, 

naturalnym podszytem 

i runem (docelowo do 

naturalnej śmierci i 

rozkładu); W miarę 

wydzielania się 

zwiększać ilość 

martwego drewna: 

 - nie usuwanie 

wywrotów i złomów,  

- pozostawianie 

martwych drzew 

stojących i nie 

Oddziały 203 

c,  208  k, l,  

m,  n,  209 c,  

h,  j, 210 f, g, 

h, k, l, o, 211 

f, i, l, m, n, o, 

p, 213 k, 214 

b, d, g,  215 a, 

b  216 a,  b, d, 

h, i,  35 f, g, h, 

i, 39a, b, c, d, 

f, g, h, i, j, k, 

40 a, b  

Nadleśnictwo 

Jawor 

 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

- Nadleśnictwo Jawor, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 
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usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu, 

nieuporządkowane 

pozostałości 

pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości 

lasu),  

z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających 

zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia 

ludzkiego i w 

przypadku 

wykonywania cięć 

sanitarnych. 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

Nr 20 ochrona czynna Selektywne i coroczne 

usuwanie mechaniczne 

gatunków inwazyjnych 

obcego pochodzenia – 

rdestowca 

ostrokończystego i 

niecierpka 

gruczołowatego. 

Działka nr 

430/216 obręb 

Chwaliszów,  

gmina Stare 

Bogaczowice 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

5 tys. zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem, RZGW 

Nr 21 ochrona 

zachowawcza 

Naturalna regeneracja 

drzewostanów - 

wyznaczenie 

powierzchni bez  

wskazań 

gospodarczych (w celu 

Działki nr 

427/207, 112, 

113/1, 113/2, 

114, 116/1, 

116/3, 118, 

119, 120, 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

- RZGW, Nadleśnictwo 

Jawor, Nadleśnictwo 

Wałbrzych 
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zaistnienia naturalnych 

procesów siedlisko 

twórczych). 

121/2, 128/2, 

129/3, 278, 

279, 280, 281, 

284, 285, 286,  

288, 289, 290, 

292, 430/216, 

431/216, 

432/217, 444, 

obręb 

Chwaliszów, 

gmina 

Dobromierz;  

Działki nr 

229, 230, 

32/3, 32/4, 

32/5, 56/35, 

59/2,59/4, 

59/5 obręb 

Cieszów, 

gmina stare 

Bogaczowice; 

Działki nr  

411, 418, 420 

obręb Struga,  

gmina Stare 

Bogaczowice, 

 działka nr 

285 obręb 

Pietrzyków, 

gmina 

Dobromierz,  

6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous 

Nr 22 ochrona czynna Zachowanie siedliska 

gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

Działka ew. 

30 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

400 zł Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 
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położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych. 

Ekstensywne 

użytkowanie 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Ekstensywne 

użytkowanie 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

 

Usunięcie nalotu drzew 

i krzewów, 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  

odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

w ramach 

obowiązującego 

PROW, 

ukierunkowanego na 

ochronę gatunku 6179 

Bogaczowice 

 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości. 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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*40A0  

Subkontynentalne 

zarośla peri-pannońskie 

Nr 23  monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych. 
Stromy, prawy 

brzeg 

zbiornika 

Dobromierz, 

działka 

352/1obręb 

Dobromierz, 

gmina 

Dobromierz 

 

w 6 roku 

obowiązywa

nia PZO 

500 Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

*6110 Skały wapienne 

i neutrofilne z 

roślinnością pionierską 

Nr 24  monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Oddziały 216i  

Nadleśnictwo 

Jawor , 

działka nr 

448, obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice,  

Działka nr 357 

obręb 

Dobromierz, 

gmina 

Dobromierz, 

Działki nr 

296, 59/3, 296 

obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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6190 murawy naskalne 

z kostrzewą bladą 

Nr 25 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

wraz z oceną stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ  

Oddziały 216i 

Nadleśnictwo 

Jawor i 35 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

*6210 Murawy 

kserotermiczne 

Nr 26 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych. 

Działki nr 97,  

98, 275/214, 

59/3, 106, 

107,  24/2 

obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice; 

Działki nr 

110/2, 448, 

449 obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice; 

Działki nr  

230,148/2 

obręb 

Jaskulin, 

gmina 

Dobromierz 

w 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

1000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

*6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

Nr 27 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Działki nr 76 i 

32/5  obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

w 3, 6 i 9 

roku. 

1000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Nr 28 monitoring Podczas monitoringu 

ogólnego należy 

również skontrolować 

skuteczność działań 

ochronnych. 

Wzdłuż koryta 

Strzegomki i 

Czyżynki, 

działki nr  

430/216, 285, 

71 obręb 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

1000 zł  

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Nr 29 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000 

w 3, 6 i 9 

roku. 

1500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Nr 30 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Działki nr 

37/2, 55 obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

w 3, 6 i 9 

roku. 

1000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

8150 

Środkowoeuropejskie 

wyżynne rumowiska 

krzemianowe 

Nr 31 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

wraz z oceną stanu 

zachowania siedliska 

według parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ  

Oddziały 216 

i, k  

Nadleśnictwo 

Jawor 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

- Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

Nr 32 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

wraz z oceną stanu 

zachowania siedliska  

na 20% 

stanowisk na 

innych 

powierzchniac

h w każdym 

roku 

w 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

- Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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prowadzonych 

badań). 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Nr 33 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Oddziały 197 

a, b, f, g, h, i, 

j, k, 198 a, b, 

c, d, 199 k, 

200 i, j, k, p, s, 

t, 201 a, c, d, 

f, g, h, i, 202 

a, b, c, f, 203a, 

b, c, d, f, g, h, 

204 a, b, c, d, 

f, g, 205 a, b, 

c, d, f, 206 a, 

b, c, d, 211 d, 

f, h, i, j, k, r, s, 

212 f, h, i, j, k, 

216 d, f, g, h, 

217 l, n, o, p, 

r, s, t, w, x, y, 

z, ax, bx, cx 

Nadleśnictwo 

Jawor; 

Oddziały 5 a, 

b, c, f, g, h, i, 

35 d, f, g 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

 

Okres 

obowiązywa

nia PZO 

Z danych przekazanych 

przez Nadleśnictwa 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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9190 Kwaśne dąbrowy Nr 34 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Oddziały 1a,  

b, c, d, f, 2 b, 

c, d, f, g,, h,  

3a, b, c, d, f 4 

a, b, c, d, f, g  

5 a, b, d 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych; 

Oddziały 203 

c,  208  k, l,  

m,  n,  209 c,  

h,  j, 210 f, g, 

h, k, l, m, n, o, 

211 f, i, l, m, 

n, o, p, 213 k, 

214 b, d, g,  

215 a, b c   

216 a,  b, c, d, 

f, h, i,  35 f, g, 

h, i, 39a, b, c, 

d, f, g, h, i, j, 

k, 40 a, b  

Nadleśnictwo 

Jawor 

j.w. j.w. Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

Nr 35 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Przy ujściu 

Strzegomki do 

zbiornika, 

przy ujściu 

Czyżynki do 

Strzegomki 

oraz w obrębie 

działki nr 59/4 

obręb 

Cieszów 

gmina Stare 

Po 

planowany

m terminie 

przeprowad

zeniu 

działań 

ochronnych 

1000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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Bogaczowice i 

430/216 obręb 

Chwaliszów,  

gmina Stare 

Bogaczowice 

 

6179 modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous 

nr 36 monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Działka ew. 

30 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

w 3, 6 i 9 

roku. 

300 zl Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

6177 modraszek telejus  

Phengaris teleius 
Nr 36 uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy w zakresie 

parametrów populacji 

gatunku 

Obszar Natura 

2000 

w trakcie 

obowiązywa

nia PZO 

3 tys. zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

*6210 Murawy 

kserotermiczne 

Nr 37 uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy w zakresie 

parametrów siedliska 

przyrodniczego  

w części 

obszaru która 

została 

powiększona 

w 2013 r. 

w trakcie 

obowiązywa

nia PZO 

4 tys. zł Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosieniczni

ków 

3360 -1 Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). 

Niedopuszczanie do 

zanieczyszczania 

wód i zmiany 

naturalnego 

charakteru cieków. 

według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

Działki nr 119,  

285 obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice, 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1200 zł 

3270 

Zalewane 

muliste 

brzegi rzek 

3270-1 Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). Osiągnięcie 

stanu FV jest 

niemożliwe ze 

względu na 

częściowo 

antropogeniczne 

pochodzenie 

siedliska w obszarze 

(przy brzegach 

zbiornika). 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska  

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

od maja do 

sierpnia - w 6 i 9 

roku 

obowiązywania 

PZO w każdym 

roku 

prowadzonych 

badań) 

444 o. 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

285 

Pietrzyków, 

gmina 

Dobromierz 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1000 zł 
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40A0  

Subkontyne

ntalne 

zarośla peri-

pannońskie 

40A0 -1 Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co najmniej 

U1). Osiągnięcie 

stanu FV jest 

niemożliwe, ze 

względu na warunki 

wodne utworzone po 

powstaniu 

sztucznego 

zbiornika 

Dobromierz. 

Monitoring stanu 

zachowania 

siedliska  -

obecność 

gatunków 

charakterystyczn

ych, ekspansja 

gatunków 

drzewiastych, 

Monitoring 

stanu 

zachowania 

siedliska  -

obecność 

gatunków 

charakterystycz

nych, ekspansja 

gatunków 

drzewiastych 

Monitoring 

stanu 

zachowania 

siedliska  -

obecność 

gatunków 

charakterystycz

nych, ekspansja 

gatunków 

drzewiastych, 

w terminie od 

maja do sierpnia 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO, 

Stromy, prawy 

brzeg zbiornika 

Dobromierz, 

działka 

AR_1.352/1 

obręb 

Dobromierz, 

gmina 

Dobromierz 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1000 zł 

*6110 Skały 

wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską 

 Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

FV. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska  

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

od maja do 

sierpnia w 6 i 9 

roku 

obowiązywania 

PZO. 

Oddziały 216j, 

k  

Nadleśnictwo 

Jawor , działka 

nr 448, obręb 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice, 

Działka nr 357 

obręb 

Dobromierz, 

gmina 

Dobromierz, 

Działki nr 296, 

59/3, 296 obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 
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6190 

murawy 

naskalne z 

kostrzewą 

bladą 

Oba stanowiska Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

U1. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

pododdziały 

216j, k  

Nadleśnictwo 

Jawor i 35 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 

*6210 

Murawy 

kserotermic

zne 

 

 Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

FV. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska  

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat Działki 

ewidencyjne nr 

: 

97,  98, 

275/214, 59/3, 

106, 107,  24/2 

obręb Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

110/2, 448, 

449, 

Chwaliszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

AR_1.230, 

AR_1.148/2 o. 

Jaskulin gmina 

Dobromierz 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 

3000 zł 

*6230 

Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkow

e 

Oba stanowiska Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

FV. 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat Wszystkie 

stanowiska: 

Działki 

ewidencyjne nr 

76 i 32/5  obręb 

Cieszów, 

gmina Stare 

Bogaczowice 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1000 zł 
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6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostyli

on alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvule

talia 

sepium) 

Wszystkie 

stanowiska 

Poprawa stanu 

siedliska do stanu co 

najmniej U1. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska zgodnie 

z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

w terminie od 

maja do sierpnia 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO 

Wzdłuż koryta 

Strzegomki i 

Czyżynki, na 

działkach 

430/216, 285, 

71  o. 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 

6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Arrhenathe

rion 

elatioris) 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000. 

Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

FV 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Raz na 5 lat. Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000. 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 

7230 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk 

i mechowisk 

7230-1 Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

U1. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska  

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Raz na 5 lat 37/2, 55 obręb 

Cieszów gmina 

Stare 

Bogaczowice 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1000 zł 
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8150 

Środkowoeu

ropejskie 

wyżynne 

rumowiska 

krzemianow

e 

8150-1 Poprawa stanu 

siedliska do stanu 

FV. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska zgodnie 

z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

terminie od maja 

do sierpnia w 6 i 

9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

Pododdziały 

216 i, k  

Nadleśnictwo 

Jawor 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1000 zł 

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianow

e ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacio

n vandelii 

na 20% 

stanowisk. 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska zgodnie 

z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO 

Pododdziały 

200 j, k, 206 c, 

d,  208 l, m, n, 

212 d, f, 213 f, 

214 b, d, f g, h 

216 b, c, d, 217 

o, n, 203 a, b, 

c, 198b, c, 209 

b, c, f, g, h, i  

Nadleśnictwo 

Jawor 

2 c 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 
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9170 Grąd 

środkowoeu

ropejski i 

subkontyne

ntalny 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne. 

Zachowanie stanu 

FV w najlepiej 

zachowanych 

fragmentach oraz 

poprawa stanu 

siedliska na 

pozostałych 

stanowiskach 

(osiągnięcie stanu 

FV nie jest możliwe 

na wszystkich 

stanowiskach ze 

względu na młody 

wiek drzewostanu i 

obecność gatunku 

inwazyjnego 

Impatiens parviflora 

niemożliwego do 

wyeliminowania). 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

W terminie od 

maja do sierpnia 

po 6 i 9 latach 

obowiązywania 

PZO 

197 a, b, f, g, h, 

i, j, k, 198 a, b, 

c, d, 199 k, 200 

i, j, k, p, s, t, 

201 a, c, d, f, g, 

h, i, 202 a, b, c, 

f, 203a, b, c, d, 

f, g, h, 204 a, b, 

c, d, f, g, 205 a, 

b, c, d, f, 206 a, 

b, c, d, 211 d, f, 

h, i, j, k, r, s, 

212 f, h, i, j, k, 

216 d, f, g, h, 

217 l, n, o, p, r, 

s, t, w, x, y, z, 

ax, bx, cx 

Nadleśnictwo 

Jawor 

5 a, b, c, f, g, h, 

i, 35 d, f, g 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3000 zł 
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*9180 

Jaworzyny i 

lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphylli

s-Acerion 

pseudoplata

ni) 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 30% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne. 

Zachowanie stanu 

FV w najlepiej 

zachowanych 

fragmentach oraz 

poprawa stanu 

siedliska na 

pozostałych 

stanowiskach. 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

po 6 i 9 latach 

obowiązywania 

PZO 

200 b, d, g, h, i, 

j,  n, o, p, 202 

a, b, 206 a, b, c, 

d, f,  208 d, f, l, 

212 d, f, 214 b, 

f, g, 215 b, c, d, 

216 a, i , 217 

bx, o 

Nadleśnictwo 

Jawor 

35 d, f, h, 39 g, 

1 a, i, 2 a, b, c 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3000 zl 
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9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

Zachowanie stanu 

FV w najlepiej 

zachowanych 

fragmentach oraz 

poprawa stanu 

siedliska na 

pozostałych 

stanowiskach 

(osiągnięcie stanu 

FV nie jest możliwe 

na wszystkich 

stanowiskach ze 

względu na młody 

wiek drzewostanu). 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

po 6 i 9 latach 

obowiązywania 

PZO 

1a,  b, c, d, f, 

2 b, c, d, f, 

g,, h,  3a, b, 

c, d, f 4 a, b, 

c, d, f, g  5 a, 

b, d 

Nadleśnictw

o Wałbrzych 

203 c,  208  

k, l,  m,  n,  

209 c,  h,  j, 

210 f, g, h, 

k, l, m, n, o, 

211 f, i, l, m, 

n, o, p, 213 

k, 214 b, d, 

g,  215 a, b c   

216 a,  b, c, 

d, f, h, i,  35 

f, g, h, i, 

39a, b, c, d, 

f, g, h, i, j, k, 

40 a, b  

Nadleśnictw

o Jawor 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3000 zł 
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*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, 

olsy 

źródliskowe

) 

Wszystkie 

stanowiska 

Zachowanie stanu 

siedliska FV w 

najlepiej 

zachowanych 

fragmentach i 

poprawa ze stanu 

U2 do U1 na gorzej 

zachowanych 

odcinkach. 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

po 6 i 9 latach 

obowiązywania 

PZO 

Przy ujściu 

Strzegomki do 

zbiornika, przy 

ujściu 

Czyżynki do 

Strzegomki 

oraz w obrębie 

działki 59/4 

obręb Cieszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 

91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae), 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 30% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne 

Zachowanie i 

poprawa stanu 

siedliska do stanu 

FV. 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie 

z metodyką PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedlisk zgodnie z 

metodyką PMŚ 

po 6 i 9 latach 

obowiązywania 

PZO 

197 d, f, g, h, 

198 b, c, 200 c, 

d, f, g, h, i, j, k, 

s, t, 203 c, h, 

213 f, o, 215 b, 

c, 217 cx, dx, 

Nadleśnictwo 

Jawor 

1a, 2 b, c, d, 3 

a, 4 a, c, d, f, g 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3000 zł 
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6179 

modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

6179 - 1 Poprawa stanu 

siedliska gatunku do 

FV. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska gatunku 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

Monitoring 

ogólny stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ. 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO. 

Działka ew. 30 

Chwaliszów 

gmina Stare 

Bogaczowice 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2000 zł 

1318 Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

1318-1-6 Zachowanie 

siedliska gatunku we 

właściwym stanie 

ochrony. 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy w zakresie 

parametrów 

populacji gatunku. 

Monitoring 

żerowiska 

Monitoring 

żerowiska 

Monitoring 

żerowiska 

gatunku -

detektorowanie, 

odłowy 

nietoperzy w 

sieci. 

gatunku w 

okresie maj – 

październik co 5 

lat 

obowiązywania 

PZO- 

Oddziały 1, 2, 

3, 4, 5, 35 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych, 

197, 198, 199, 

200, 201, 202, 

204, 205, 206, 

210, 211, 212, 

214, 215, 216, 

217 

Nadleśnictwo 

Jawor , 

linia brzegowa 

zbiornika 

Dobromierz 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

10000 zł 
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1355 Wydra 

Lutra Lutra, 

 

Wszystkie 

stanowiska 

Zachowanie 

siedliska gatunku 

we właściwym 

stanie ochrony. 

Tropienia 

zimowe po 

ponowie 

Tropienia 

zimowe po 

ponowie w celu 

ustalenia liczby 

osobników 

zasiedlających 

Obszar i 

uzupełniająco 

monitoring na 

transektach w 

celu określenia 

wskaźnika 

aktywności 

gatunku. 

Tropienia 

zimowe po 

ponowie w celu 

ustalenia liczby 

osobników 

zasiedlających 

Obszar i 

uzupełniająco 

monitoring na 

transektach w 

celu określenia 

wskaźnika 

aktywności 

gatunku. 

co 5 lat Strzegomka i 

Czyżynka 

Transekty 

powinny 

pokrywać co 

najmniej 70% 

dostępnych 

siedlisk 

gatunku w 

Obszarze. 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

4000 

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber 

Wszystkie 

stanowiska 

Zachowanie 

siedliska gatunku 

we właściwym 

stanie ochrony. 

Liczenie 

stanowisk 

rodzinnych w 

okresie jesień-

zima w celu 

określenia 

liczebności oraz 

zagęszczenia 

populacji. 

Liczenie 

stanowisk 

rodzinnych w 

okresie jesień-

zima w celu 

określenia 

liczebności 

oraz 

zagęszczenia 

populacji. 

Monitoring w 

obrębie co 

najmniej 70% 

dostępnych 

siedlisk. 

Określenie 

dostępności 

zimowej bazy 

pokarmowej. 

co 5 lat Strzegomka i 

Czyżynka 

Monitoring w 

obrębie co 

najmniej 70% 

dostępnych 

siedlisk. 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

4000 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

 

 

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) 

Uchwała Nr VIII/44/03 z dnia 28 marca 2003 
r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobromierz z wyłączeniem Wsi Szymanów. 

Dla działki nr  275 oraz części działek nr 325, części działki nr 258 obręb Jaskulin, gmina Dobromierz 
(teren planowanych dolesień) należy dodać zapis “nasadzenia wyłącznie występującymi lokalnie 
gatunkami rodzimych drzew liściastych” 

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości Obszaru. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do 

zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projektowane zmiany granicy przedstawione są na załączniku graficznym. 
 

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

 1.6. 

Instytucja 

lub osoba 

przygotowuj

ąca wniosek 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa tel.: (22) 57-92-

900 

 

Zmiana danych zgodnie z instrukcją  

 3.1  

3260 C B C 

C 

3260 C C B C 

3270 C C B C 

6110 B B B A 

Zmieniono oceny przedmiotów ochrony na podstawie zaktualizowanych danych. Proponuje się 

również dodać nowo zidentyfikowane przedmioty ochrony.  
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3270 C C B 

C 

6110 B B B 

A 

6210 B C B 

B 

6230 B C B 

C 

6430 B C C 

C 

6510 C C B 

C 

7230 C C C 

C 

8150 A C A 

A 

8220 A C A 

A 

9170 B C B 

B 

9180 A C A 

A 

9190 B C B 

C 

91E0 B C B 

B 

91I0 C C B 

C 

 

6210 B C B B 

6230 B C C C 

6430 B C C C 

6510 A C B B 

7230 C C C C 

8150 A C B B 

8220 A C A B 

9170 B C B B 

9180 A C A A 

9190 B C B B 

91E0 B C B B 

91I0 A C B A 

40A0 B C B B 

6190 B C B B 
 

 3.2 

1308 D 

1318 C B C 

C 

1321 D 

1324 D 

1308 D    

1318 C B C C 

1321 D    

1323 D    

1337 C B C C 

1355 C B C C 

Zmieniono oceny przedmiotów ochrony na podstawie zaktualizowanych danych 



Dobromierz PLH020034                                                                               SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

189 
 

1337 C B C 

C 

1355 C B C 

C 

1059 C B C 

C 

1061 C B C 

C 

 

6179 C C C C 
 

 Str. 6 ppkt. 

3.3 

dopisać: 

                                     

Myotis mystacinus P                    C 

Pipistrellus pipistrellus               

P                     C  

Pipistrellus pygmaeus                

P                     C  

Pipistrellus nathusii                   

P                      C 

Nyctalus leisleri                          

P                      A 

 

 

Uwzględnienie uaktualnionych danych i poprawienie błędnych informacji 

 Ppkt. 3.3. zmienić  Eptesicus nilssonii 

motywacja z C na A oraz dla 

wszystkich gatunków populacja na 

P 

Uwzględnienie uaktualnionych danych i poprawienie błędnych informacji 

   Zaktualizowano opis obszaru oraz zagrożenia zgodnie z nowym formatem sdf 

L.p. Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

 Wg załącznika graficznego Granica została przesunięta tak, aby w jak największym stopniu pokrywała się z granicami działek 

ewidencyjnych. 

 Proponuje się włączenie do obszaru działki 51 na Na działce występuje przedmiot ochrony obszaru - Modraszek nausitous (Maculinea nausithous). 
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południu obszaru 

 Wg załącznika graficznego   
Wśród zmian w dotychczasowych obszarach przyjętych przez Radę Ministrów i zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską znalazł się obszar Dobromierz PLH020034. Powierzchnia obszaru ulega 

powiększeniu o 352,5 ha ze względu na wypełnienie luki geograficznej wykazanej dla siedliska muraw 

kserotermicznych Festuco-Brometea (kod 6210), zgodnie z ustaleniami seminarium 

biogeograficznego. Występowanie i ocena siedlisk na terenie, który został włączony do obszaru, a 

także przebieg granicy zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu. 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

1 

Uwagi dotyczyły zagrożenia związanego ze szkodami 

powodowanymi przez zwierzynę łowną w obrębie siedlisk 

przyrodniczych: *6110 Skały wapienne i neutrofile z 

roślinnością pionierską, *6190 Murawy pannońskie, 8150 

Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe, 9190 

Kwaśne dąbrowy oraz *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stromych sokach i zboczach 

RDLP 

Z uwagi na fakt, iż w trakcie prac terenowych w 

ramach planu zadań ochronnych stwierdzono, iż 

roślinność jest zgryzana i wydeptywana przez 

muflony Ovis aries musimon, zasadnym jest 

pozostawienie tego zagrożenia jako zagrożenia 

istniejącego. 

2 

Dla gatunku 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

zawnioskowano o wykreślenie zagrożenia potencjalnego 

związanego ze stosowaniem biocydów, hormonów i substancji 

chemicznych, gdyż nie stosuje się takich zabiegów w lasach.  

RDLP 

Z uwagi na fakt,iż nie wszystkie płaty siedlisk 

leśnych znajdują się w zarządzie Lasów 

Państwowych, zapis ten wiąże się ogólnie ze 

stosowanie różnego rodzaju oprysków nie tylko w 

leśnictwie,ale i w rolnictwie postanowiono 
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pozostawić zagrożenie.  

 
Moduł C 

  

1 Chciałbym zwrócić uwagę że mapa jest nieaktualna pod 

względem numerów ewidencyjnych działek 107, 97. 99 

zmianie uległ przebieg granic jak i powierzchnia. 

Równocześnie zwracam uwagę że na ostatnim spotkaniu 

rozmawialiśmy o przesunięciu granicy obszaru Natury 2000, 

do granicy ewidencyjnej działek110/1,300/3 i 300/4 

Pozdrawiam Krzysztof Rok 

Osoba prywatna – 

właściciel gospodarstwa 

rolnego 

Mapa zostanie zaktualizowana po otrzymaniu od 

zamawiającego podkładu z obecnie 

obowiązującym podziałem ewidencyjnym. 

Propozycja korekty granic zostanie zmieniona 

zgodnie z sugestią i ustaleniami ze spotkania 

ZLW. 

2 Proszę o doprecyzowanie zapisów dla siedlisk 6210-03(728b), 

6210-05(5c0c)murawy kserotermiczne, oraz 6510-05(b9f3) 

łąka świeża 

-o terminie koszenia 

-o dopuszczeniu całorocznego wypasu zwierząt 

gospodarskich(tak uniwersalny zapis pozwoli zoptymalizować 

nakłady na zorganizowanie stada, a bezpieczeństwo dla 

siedlisk można zapewnić poprzez określenie wskaźnika DJP) 

Osoba prywatna – 

właściciel gospodarstwa 

rolnego 

Termin koszenia został doprecyzowany i dla łąk 

świeżych 6510 trwa od 15VI do 31X, dla muraw 

kserotermicznych 6210 od 15 VIII do 31X. Wypas 

dotyczy zwierząt gospodarskich i zapisy zostaną 

poprawione tak, aby nie ograniczać możliwości 

wypasu innych zwierząt niż bydło. 

3 

Uwagi dotyczyły także wykreślenia dla ww. siedlisk 

naskalnych i leśnych działania ochronnego polegającego na 

podjęciu działań związanych ze zwiększeniem o 50 % w 

planach łowieckich pozyskania muflona. Zawnioskowano 

również, aby jedynie uzupełnić stan wiedzy w zakresie 

oddziaływania muflona Ovis aries musimon na siedliska 

przyrodnicze.  

RDLP 

Z uwagi na fakt, iż muflon Ovis aries musimon 

jest gatunkiem obcym w rodzimej faunie i został 

introdukowany w celach łowieckich, a jego 

przemieszczanie się i żerowanie powoduje 

ubożenie runa, osłabienie naturalnego odnowienia 

w zbiorowiskach leśnych, a także ustępowanie 

wyspecjalizowanych roślin naskalnych i leśnych 

oraz uruchamianie procesów erozyjnych, uznano, 

iż nadmierna presja tego gatunku może skutkować 

fizycznym niszczeniem płatów siedlisk. W 

związku z powyższym wskazano na konieczność 

prowadzenia monitoringu na powierzchniach na 

których eksperymentalnie Nadleśnictwo Jawor 
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wygrodziło siedliska naskalne w celu 

zaobserwowania czy siedliska te zaczynają się 

odtwarzać. Poza tym wskazano na konieczność 

realizacji zaplanowanych w planach łowieckich 

odstrzałów tego gatunku na poziomie założonym 

w planach łowieckich.  

4 

Kolejne uwagi dotyczyły działań ochronnych określonych dla 

siedlisk leśnych *91I0 Ciepłolubne dąbrowy i *9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i 

zboczach związanych z wyznaczeniem powierzchni bez 

wskazań gospodarczych (w celu zaistnienia naturalnych 

procesów siedliskotwórczych). W opinii RDLP należy 

utrzymać gospodarkę leśną w obrębie płatów siedlisk. 

RDLP 

W odniesieniu do siedliska *91I0 ponownie 

przeanalizowano zaproponowane zapisy i do 

pozostawienia bez wskazań gospodarczych 

wyznaczono te płaty siedliska, które położone są 

na stromych stokach (gdzie nasłonecznienie oraz 

pokrywa glebowa sprzyja zachowaniu siedliska w 

dobrym stanie zachowania bez ingerencji 

człowieka) i w obrębie których prowadzenie 

gospodarki leśnej jest znacznie utrudnione. Na 

dużej części stanowisk siedliska *91I0 

stwierdzono niedostateczną ilość martwego 

drewna i zaprzestanie użytkowania, a co za tym 

idzie naturalne jego wydzielanie się jest pożądane. 

W odniesieniu do siedliska *9180 postanowiono 

pozostawić zapisy działań ochronnych. Siedlisko 

*9180 jest siedliskiem naturalnym, 

wykształcającym się bez udziału człowieka na 

stromych stokach, gdzie użytkowanie lasu jest 

bardzo utrudnione. Z tego właśnie względu na 

wielu stanowiskach ten przedmiot ochrony jest w 

dobrym stanie zachowania. Wnioskowane prace 

gospodarcze, w tym m.in. pozyskania drewna, a 

nawet cięcia pielęgnacyjne mogą powodować nie 

tylko zmiany w strukturze roślinności, ale też 

uruchamiać procesy erozyjne prowadzące do 

degradacji siedliska. Dlatego zasadne jest 
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utrzymanie zapisu o wyłączeniu z użytkowania, 

co w dużej części przypadków oznacza 

kontynuację dotychczasowego sposobu działań 

Nadleśnictw. Dopuszczone może być jedynie 

usuwanie gatunków obcych siedliskowo tj. 

świerka, sosny, modrzewia.  

5 Weryfikacja wskazanych w planie adresów leśnych.  RDLP Uwagi uwzględniono.  

6 

Uwagi dotyczące korekty numeru działki gdzie realizowane 

mają być działania z ochrony czynnej dla siedliska *40A0 

Subkontynentalne zarośla okołopanońskie z działki nr 352/1 na 

352/3 obręb Dobromierz. Ponadto zawnioskowano, aby jako 

podmiot odpowiedzialny za usuwanie gatunków inwazyjnych z 

płatów siedliska 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne wpisać również Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, który również jest zarządcą działek w 

obrębie doliny rzeki Czyżynki. Pozostałe uwagi dotyczyły 

dokumentacji planu zadań ochronnych 

RZGW Uwagi uwzględniono.  

7 

Uwagi dotyczące zarówno dokumentacji planu zadań 

ochronnych jak i zarządzenia, w tym wskazanych zagrożeń i 

ich opisów, uzasadnień zmiany oceny ogólnej siedlisk 

przyrodniczych i gatunków, wskazanych celów zadań 

ochronnych, a także podmiotów odpowiedzialnych za 

wykonanie wskazanych działań ochronnych.  

GDOŚ 

Wszystkie techniczne uwagi GDOŚ zostały 

uwzględnione. Doprecyzowano zapisy dotyczące 

celów działań ochronnych dla siedlisk będących 

przedmiotami ochrony w Obszarze. Nie 

uwzględniono uwagi dotyczącej rozszerzenia 

zapisów dotyczących podmiotów 

odpowiedzialnych za działania obligatoryjne dla 

siedlisk łąkowych i gatunku motyla - 

pozostawiając je w formie zgodnej z wytycznymi 

przyjętymi w projekcie dotyczącymi podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie działań 

obligatoryjnych. Ponadto nie zmieniono 

podmiotów odpowiedzialnych za działania 

dotyczące wycinki drzew, ponieważ działania te 
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nie muszą być realizowane w uzgodnieniu z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  
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Załączniki mapowe 
Granica obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Proponowana granica na tle istniejącej granicy obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Siedliska przyrodnicze w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Zwierzęta w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Zagrożenia istniejące siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Zagrożenia potencjalne siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Zagrożenia istniejące dla zwierząt w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Zagrożenia potencjalne dla zwierząt w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Działania ochronne dla zwierząt  w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Monitoring siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

Monitoring zwierząt w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 

 


