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Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie w województwie dolnośląskim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie 

Kod obszaru PLH 020037 

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

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych (w załączniku nr 2 - plik *.pdf; PLH020037.pdf) 

Położenie woj. dolnośląskie, pow.: jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski, jaworski, gm.:  Bolków, Męcinka, 
Paszowice, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Marciszów, Wojcieszów, Świerzawa, Złotoryja gm. Miejska, 
Złotoryja gm. wiejska 

Powierzchnia obszaru (w ha) 35005,3 ha  

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

sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji 

2009/93/WE, nr aktu notyfikacyjnego C(2008/8039), DZ.U.L 43/63 z dn. 13.12.2009/ powiększenie obszaru - 

decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji (2011/64/UE), nr aktu notyfikacyjnego C(2010) 9669). 

 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
03.01.2013 r.  

Termin zatwierdzenia Planu  29.09.2014 r. 

Koordynator Planu Katarzyna Łapińska, e-mail: klapinska@rdos.wroclaw.pl, tel.: 71 340-68-05;  

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl; Renata Sierżant e-mail: 
rsierzant@rdos.wroclaw.pl, tel.: 721 468 852 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
e-mail sekretariat@rdos.wroclaw.pl, tel.: 71 340 68 07 

 

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

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument 

planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 

formy ochrony 

przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1 Park Krajobrazowy Chełmy 
 

Nie dotyczy Nie stwierdzono przesłanek określonych w art. 28 

ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, które 

uzasadniałyby nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu, a mianowicie: 

 dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 nie 

ustanowiono planu ochrony 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie 

pokrywa się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku krajobrazowego, dla 

których ustanowiono plan ochrony 

uwzględniający zakres planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie 

pokrywa się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody, dla których ustanowiono zadania 

ochronne uwzględniająca zakres planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 

 przedmiotowy obszar Natura 2000 nie 

pokrywa się w całości lub w części z 

obszarem będącym w zarządzie 

nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan 

urządzenia lasu uwzględnia zakres planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

13816.42 

2 Rudawski Park Krajobrazowy 1043.2 

3 Rezerwat przyrody Wąwóz Lipa 100.81 

4 Rezerwat przyrody Nad Groblą 85.59 

5 Rezerwat przyrody Góra Miłek 138.81 

6 Rezerwat przyrody Wąwóz Siedmicki 68.66 

7 Rezerwat przyrody Buczyna storczy-

kowa na Białych Skałach 

8.84 

8 Rezerwat przyrody Wilcza Góra 1.65 

9 Rezerwat przyrody Buki Sudeckie 175.03 

10 Rezerwat przyrody Wąwóz Myślibor-

ski k. Myśliborza 

9.18 
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Teren objęty PZO: cały obszar o powierzchni 35005,3 [ha] 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 jest utrzymanie lub odtworzenie 

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

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). Obszar Natura 

2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty i składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE. L 43/63), a jego powiększenie decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. 

przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających 

się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE. L33/146) 

Obszar Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 położony jest w województwie dolnośląskim, na terenie czterech powiatów: jeleniogórskiego, 

kamiennogórskiego, złotoryjskiego i jaworskiego oraz dziesięciu gmin: Bolków, Męcinka, Paszowice, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Marciszów, 

Wojcieszów, Świerzawa, Złotoryja (gmina miejska i wiejska). Zgodnie z SDF w obszarze występuje 25 siedlisk przyrodniczych (z czego 

największą powierzchnię zajmują siedliska leśne – ok. 5839 ha, oraz łąki: niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion 

elatioris, górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion – ok. 2408 

ha). 

Góry i Pogórze Kaczawskie stanowi zaliczanej do reliktów lasów pierwotnych pachnicy dębowej Osmoderma eremita (gatunek priorytetowy 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Ponadto występują tu wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt motyle: czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar, modraszek telejus Phengaris  teleius, modraszek nausitous Phengaris nausithous oraz przeplatka maturna Euphydryas 

maturna. Obszar stanowi również ostoję poczwarówki zwężonej Vertigo angustior- gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi 

zwierząt jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka. 

Obszar zamieszkują wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej gatunki ssaków: wydra Lutra lutra, bóbr Castor fiber, mopek 

Barbastella barbastellus, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek duży Myotis myotis .  
SDF wskazuje również, iż w obszarze rośnie mieczyk błotny Gladiolus palustris- zgodnie z Polską Czerwoną Księgą Roślin gatunek 

zagrożony, jednakże jego występowanie nie zostało w ostatnim czasie potwierdzone. Również nie potwierdzono występowania włosocienia 

delikatnego Trichomanes speciosum. Z innych gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej w obszarze spotkać 

można obuwika pospolitego Cypripedium calceolus i zanokcicę serpentynową Asplenium adulterinum. 

Obszar stanowi również ostoję gatunków ryb: minoga strumieniowego Lampetra planeri i kozy pospolitej Cobitis taenia; z płazów jako 

przedmiot ochrony wymieniana jest traszka grzebieniasta Triturus cristatus (2 lokalizacje). 

Przedmiotami ochrony w obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wymienione w standardowym formularzu 

danych (SDF):  

• 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 

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

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atlas-roslin.pl%2Fgatunki%2FTrichomanes_speciosum.htm&ei=j4e7UfiCJciHtQaRgYEw&usg=AFQjCNFMCbFYRGOyJqZxJH4g6_mYXlgEvg&bvm=bv.47883778,d.Yms
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• *6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)  

• 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) 

• 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

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

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

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

• 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

• *7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

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

• 8150 Środkowoeuropejskie wyżynnerumowiska krzemianowe 

• *8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis 

• 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

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

• 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

• 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

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

• 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

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

• 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

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

olsy źródliskowe 

 *91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 
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 1308 Mopek Barbastella barbastellus 

 1318  Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

 1324 Nocek duży Myotis myotis  

 1337 Bóbr Castor fiber 

 1355 Wydra Lutra Lutra 

 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) 

 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri  

 1149 Koza pospolita Cobitis taenia 

 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior 

 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna  

  6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius 

 6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous 

• 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

• 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) 

• 1421 Włosocień delikatny Trichomanes speciosum 

•     1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus 

• 4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum 

• 4096 Mieczyk błotny Gladiolus palustris 

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

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, który stanowi, iż dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych 

na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty (…). 

Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Na każdym etapie prac możliwe jest 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atlas-roslin.pl%2Fgatunki%2FTrichomanes_speciosum.htm&ei=j4e7UfiCJciHtQaRgYEw&usg=AFQjCNFMCbFYRGOyJqZxJH4g6_mYXlgEvg&bvm=bv.47883778,d.Yms
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zapoznawanie się z wynikami prac, tj. bieżącym projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach prac materiałami. Na 

poszczególnych etapach opracowania projektu planu zadań ochronnych istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Plan zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska, kierując się 

wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

Ustalenia przedmiotowego planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy 

administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych i wód oraz 

właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Gry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. 

W planie zadań ochronnych analizuje się również istniejące dokumenty planistyczne: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzenia lasu. 

 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem – zgodnie z SDF (data aktualizacji 2009-10) 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3260 

Nizinne i 
podgórskie 
rzeki ze 
zbiorowiskami 
włosienicznikó
w  

Ranunculi
on 
fluitantis 

0,01    A B C B 
Uznano za przedmiot 
ochrony 

S2 6110 

Skały wapienne 

i neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską  

 

Alysso-
Sedion 

0,01    A A A A 
Uznano za przedmiot 
ochrony 

S3 6120 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

Koelerion 
glaucae 

0,05    A A C B 

Siedlisko nie występuje w 
obszarze- podawane w ślad 
za danymi literaturowymi- 
do usunięcia z listy 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

przedmiotów ochrony 

S4 6210 
Murawy 
kserotermiczne 

Festuco-

Brometea 

 

0,07    A A C A 
Uznano za przedmiot 
ochrony 

S5 6230 
Górskie i 
niżowe murawy 
bliźniczkowe 

Nardion 0,20    A A B A 
Uznano za przedmiot ochrony 

S6 6410 
Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 

Molinion 0,98    A A C A 
Uznano za przedmiot ochrony 

S7 6430 
Ziołorośla górskie 
i ziołorośla 
nadrzeczne 

Adenostylio
n alliariae i 
Convolvulet
alia sepium 

0,00    A A C B 

Uznano za przedmiot ochrony 

S8 6510 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenather
ion elatioris 

5,22    A A C B 

Uznano za przedmiot ochrony 

S9 6520 

Górskie łąki 
konietlicowe 
użytkowane 
ekstensywnie  

Polygono-
Trisetion 

0,68    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S10 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska  

 

Scheuchze
rio-
Caricetea 

0,01    A B C B 

Uznano za przedmiot ochrony 

S11 7220 

Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami  

 

Cratoneuri
on 
commutati 

0,01    A A C B 

Uznano za przedmiot ochrony 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S12 7230 

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

 0,01    A B C B 

Uznano za przedmiot ochrony 

S13 8150 

Środkowoeurop
ejskie wyżynne 
rumowiska 
krzemianowe 

 0,01    A A B A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S14 8160 

Podgórskie i 

wyżynne 

rumowiska 

wapienne  

 

Stipion 
calamagro
stis 

0,01    A A B A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S15 8210 
Wapienne 
ściany skalne  

Potentillet
alia 
caulescent
is 

0,01    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S16 8220 
Ściany skalne i 
urwiska 
krzemianowe  

Androsaci
on 
vandelii 

0,01    A A B B 
Uznano za przedmiot ochrony 

S17 8310 

Jaskinie 

nieudostępnione 

do zwiedzania 

 

 0,01    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S18 9110 
Kwaśne 
buczyny  

Luzulo-
Fagetum 

1,34    A A C A 
Uznano za przedmiot ochrony 

S19 9130 
Żyzne buczyny  

 

Dentario 
glandulosa
e-
Fagenion, 
Galio 
odorati-

1,02    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Fagenion 

S20 9150 
Ciepłolubne 
buczyny 
storczykowe  

Cephalant
hero-
Fagenion 

0,43    A A B A 
Uznano za przedmiot ochrony 

S21 9170 

Grąd 
środkowoeurop
ejski i 
subkontynental
ny 

Galio-
Carpinetu
m, Tilio-
Carpinetu
m 

6,88    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S22 9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach  

 

Tilio 
plathyphyl
lis-Acerion 
pseudoplat
ani 

0,91    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S23 9190 

Kwaśne 

dąbrowy  

 

Quercion 
robori-
petraeae 

3,89    A A C A 

Uznano za przedmiot ochrony 

S24 *91E0 
Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 
i jesionowe 

Salicetum 
albae, 
Populetum 
albae, 
Alnenion 
glutinoso-
incanae 

2,19    A C A B 

Uznano za przedmiot ochrony 

S25 *91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy  

Quercetalia 

pubescenti- 

petraeae 

0,02    A A B A 

Uznano za przedmiot ochrony 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

R1 1421 
Włosocień 
delikatny  

Trichoman
es 
speciosum 

 1-5i(1   A A B A 
W momencie utworzenie 
obszaru 50% populacji 
krajowej 

R2 1902 
Obuwik 
pospolity  

Cypripedi
um 
calceolus 

 20-40i(6   C A B A 
Uznano za przedmiot 
ochrony 

R3 4066 
Zanokcica 
serpentynowa  

Asplenium 
adulterinu
m 

 31 os(1   B A B A Około 8% populacji krajowej 

R4 4096 Mieczyk błotny  Gladiolus 
palustris 

 1 os(1   A C B A 
W momencie utworzenie 

obszaru jedno z 2 stanowisk w 

kraju 

Z1 1308 Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

 C 7 50-100i C A C B 

Gatunek stwierdzony w 

Obszarze podczas 

wcześniejszych prac 

terenowych i potwierdzony w 

trakcie prac nad PZO obszaru. 

W obszarze występują 

zimowiska tego gatunku w 

sztolniach i jaskiniach okolic 

Wojcieszowa, Ciechanowic i 

Stanisławowa, w których 

łącznie zimuje około 80-100 

osobników. Największymi 

zimowiskami są jaskinie 

Połomu (J. Nowa i J. Północna 

Duża). Zimowiska te są 

jednocześnie miejscami 

jesiennej (godowej) aktywności 

mopka. Żerowiska tego gatunku 

zidentyfikowano z kilkunastu 

miejscach, głównie w 

dąbrowach i buczynach PK 

Chełmy i okolic Wojcieszowa . 

Gatunek uznany za przedmiot 

ochrony. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atlas-roslin.pl%2Fgatunki%2FTrichomanes_speciosum.htm&ei=j4e7UfiCJciHtQaRgYEw&usg=AFQjCNFMCbFYRGOyJqZxJH4g6_mYXlgEvg&bvm=bv.47883778,d.Yms
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atlas-roslin.pl%2Fgatunki%2FTrichomanes_speciosum.htm&ei=j4e7UfiCJciHtQaRgYEw&usg=AFQjCNFMCbFYRGOyJqZxJH4g6_mYXlgEvg&bvm=bv.47883778,d.Yms
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atlas-roslin.pl%2Fgatunki%2FTrichomanes_speciosum.htm&ei=j4e7UfiCJciHtQaRgYEw&usg=AFQjCNFMCbFYRGOyJqZxJH4g6_mYXlgEvg&bvm=bv.47883778,d.Yms
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z2 1318 
Nocek 
łydkowłosy 

Myotis 
dasycneme 

 V  1-5i C A C B 

Gatunek stwierdzony w 

Obszarze podczas 

wcześniejszych prac 

terenowych i potwierdzony w 

trakcie prac nad PZO obszaru. 

W obszarze występują 

zimowiska tego gatunku w 

jaskiniach Połomu 

k/Wojcieszowa, w których 

łącznie zimuje kilka osobników 

(maksymalnie 6 osobników w 

2007 r.). Żerowiska tego 

gatunku zidentyfikowano z 

kilku miejscach: nad 

zbiornikami wodnymi w rejonie 

Kaczorowa, Wojcieszowa i Lipy 

oraz nad rzeką Bóbr koło 

Ciechanowic. Gatunek uznany 

za przedmiot ochrony. 

Z3 1323 
Nocek 
Bechsteina  

Myotis 
bechsteinii  V  1-5i C A C B 

Gatunek stwierdzony w 

Obszarze podczas 

wcześniejszych prac 

terenowych i potwierdzony w 

trakcie prac nad PZO obszaru. 

W obszarze występują 

zimowiska w sztolniach i 

jaskiniach okolic Wojcieszowa, 

Ciechanowic i Leszczyny, w 

których zimują pojedyncze 

osobniki (łącznie około 10-15). 

Jaskinie Połomu stanowią 

miejsca jesiennego rojenia co 

najmniej kilkudziesięciu 

osobników. Żerowiska tego 

gatunku zidentyfikowano w 

dwóch miejscach, w lasach w 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

rejonie Ciechanowic i na górze 

Miłek k/Wojcieszowa.  Gatunek 

uznany za przedmiot ochrony 

Z4 1324 Nocek duży  Myotis 
myotis   C 20-25i 200-250i C A C B 

Gatunek stwierdzony w 

Obszarze podczas 

wcześniejszych prac 

terenowych i potwierdzony w 

trakcie prac nad PZO obszaru. 

W obszarze występują ważne w 

skali województwa zimowiska, 

w których łącznie zimuje około 

270-300 osobników. 

Największym i najważniejszym 

zimowiskiem w Obszarze i 

jednym z większych na Dolnym 

Śląsku  jest jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska. Zimowiska te 

są jednocześnie miejscami 

jesiennego rojenia  szacunkowo 

co najmniej kilkudziesięciu 

osobników. Żerowiska tego 

gatunku zidentyfikowano w 

lasach całego. Na terenie 

obszaru znanych jest kilka 

kolonii rozrodczych, m. in. w 

Lipie (ok. 100 os.), Myśliborzu 

(ok. 20 os.) i 

Wierzchosławicach (ok. 20 os.).  

W pobliżu Obszaru istniej duża 

kolonia (około 350 os.) w 

Paszowicach. Osobniki z tej 

kolonii prawdopodobnie żerują 

w lasach Obszaru. Gatunek 

uznany za przedmiot ochrony. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z5 1337 Bóbr Castor fiber  1 loc 2-5i  C A C B 

Nie stwierdzono aktualnych 
(czynnych) stanowisk gatunku 
w obszarze.  W trakcie prac 
terenowych odnotowano  stare 
(kilkuletnie) ślady bytowania 
w postaci ściętych drzew – 
propozycja usunięcia z listy 
przedmiotów ochrony(nadanie 
kat. D) 

Z6 1355 Wydra Lutra lutra  5 loc 10-20i  C A C B 
Konieczne uzupełnienie stanu 

wiedzy w okresie jesienno- 

zimowym 

Z7 1166 
Traszka 
grzebieniasta 

Triturus 
cristatus 
(Triturus 
cristatus 
cristatus) 

 2 loc   C A C B 

Nie objęty pracami 
terenowymi w trakcie 
opracowywania PZO – 
konieczne uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

Z8 1096 

Minóg 

strumieniowy  

Lampetra 

planeri  
 P   C A C B 

Nie objęty pracami 

terenowymi w trakcie 

opracowywania PZO – 

konieczne uzupełnienie stanu 

wiedzy o przedmiocie ochrony 

Z9 1149 Koza 
Cobitis 
taenia 

 P   C A C B 

Nie objęty pracami 

terenowymi w trakcie 

opracowywania PZO – 

konieczne uzupełnienie stanu 

wiedzy o przedmiocie ochrony 

Z10 1014 
Poczwarówka 
zwężona  

Vertigo 
angustior 

 R   C A C B 

W roku 2013 odnaleziono 
jedno stanowisko gatunku w 
obszarze, zachowane w 
stopniu dobrym; 
zaproponowano zmianę oceny 
ogólnej z B na C 

Z11 1060 
Czerwończyk 
nieparek  

Lycaena 
dispar 

 14 loc   C A C A 

Odnaleziono nieliczne 
stanowiska gatunku w 
obszarze; ocenę ogólną A 
utrzymano jak w SDF 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wz

gl. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z12 1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma 
eremita 
(Osmoderm
a barnabita) 

 11 loc   C A C A 

Odnaleziono liczne stanowiska 

gatunku,  prawie wszystkie w 

alejach przydrożnych lub 

parkach podworskich; ocenę 

ogólną A utrzymano jak w SDF 

Z13 6169 
Przeplatka 
maturna 

Hypodryas
maturna 

  1 loc  C B C B 

Pomimo 4 kontroli w czerwcu 
2013 roku na jedynym 
stanowisku tego gatunku w 
obszarze, nie odnaleziono 
imagines; w trakcie kontroli na 
początku sierpnia 2013 roku 
odnaleziono oprzęd gąsienic 
na jesionie; zaproponowano 
zmianę oceny ogólnej z B na 
C; konieczne są dalsze 
poszukiwania metapopulacji, 
zwłaszcza na stanowiskach 
historycznych 

Z14 6177 Modraszek telejus 
Maculinea 
(Phengaris
) teleius 

 13 loc   C A C A 

Odnaleziono liczne stanowiska 
gatunku w obszarze; ocenę 
ogólną A utrzymano jak w 
SDF 

Z15 6179 
Modraszek 
nausitous  

Maculinea 
(Phengaris
) 
nausithous 

 21 loc   C A C A 

Odnaleziono liczne stanowiska 
gatunku w obszarze; ocenę 
ogólną A utrzymano jak w 
SDF 

 

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

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

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów 

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

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

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów oraz zasadach współpracy. Następnie  30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej 
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(Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie 

Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie 

dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów 

Gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Marciszów, Męcinka, Paszowice, Złotoryja; Urzędów Miast: Bolków, Wojcieszów, ZŁotoryja oraz 

Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa.  Następnie w dniu 29 listopada 2012 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się 

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2012 r. informujące o przystąpieniu przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000, w tym dla 

obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Gmin: Janowice 

Wielkie, Jeżów Sudecki, Marciszów, Męcinka, Paszowice, Złotoryja; Urzędów Miast: Bolków, Wojcieszów, ZŁotoryja oraz Urzędu Miasta i 

Gminy Świerzawa. W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów będących właścicielami działek 

położonych w granicach obszaru Natura 2000, prowadzących działalność w ich obrębie lub z innych przyczyn będących zainteresowanymi 

pracami nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie”. Do wszystkich wysłano zawiadomienia 

o pierwszym spotkaniu dyskusyjnym/warsztatach organizowanym przez wykonawcę PZO. W procesie prac nad projektem Planu przewidziano 

co najmniej 4 spotkania dyskusyjne/warsztaty. Ich głównym celem było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dotyczących obszaru, 

przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony. Po spotkaniach sporządzane były raporty, które 

zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Jawor w dniu 25 stycznia 

2013 roku. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali włączeni w skład Zespołu Lokalnej Współpracy (osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie 

jej danych osobowych na platformie Informacyjno- Komunikacyjnej). Zespół ten pracował pod przewodnictwem Koordynatora projektu Planu  i 

brał udział w jego opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 17 października 2013 r. w Sali 

widowiskowej Gminnego Ośrodka Kulturalno- Edukacyjnego w Męcince.  Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 4 lutego 2014 r. w 

Nadleśnictwie Jawor.  

W trakcie prac nad PZO z członkami ZLW kontaktowano się drogą telefoniczną, mailową oraz pocztą tradycyjną. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności (W przypadku podmiotów prywatnych należy uzyskać ich zgodę na 

zamieszczenie danych personalnych w projekcie PZO w formie pisemnego oświadczenia). 

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

1.  
Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, udostępnianie informacji 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 
71 776 90 53, umwd@dolnyslask.pl  

2.  Starosta Jaworski 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie starostwa,  nadzór nad 

lasami niepaństwowymi na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji  i promocja 

ul. Wrocławska 26 59 – 400 Jawor 

76 729 01 00 

powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl 

 

3.  Starosta Złotoryjski 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie starostwa,  nadzór nad 

lasami niepaństwowymi na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji  i promocja 

pl. Niepodległości 8 59 – 500 

Złotoryja 

76 878 69 30, 76 878 69 33, 76 878 69 

40, 76 878 69 50 

starostwo@powiat-zlotoryja.pl, 

 sekretariat@powiat-zlotoryja.pl  

 

4. Starosta Jeleniogórski 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie starostwa,  nadzór nad 

lasami niepaństwowymi na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji  i promocja 

ul. Kochanowskiego 10 58 – 500 

Jelenia Góra 

75 647 31 00 

sekretariat@starostwo.jgora.pl, 

pts@starostwo.jgora.pl  

5. Starosta Kamiennogórski 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie starostwa,  nadzór nad 

lasami niepaństwowymi na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji  i promocja 

ul. Wł. Broniewskiego 15 58 – 400 

Kamienna Góra 

 

75 645 01 00 

 powiat@kamienna-gora.pl 

6. Burmistrz Bolkowa 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

Rynek 1 59-420 Bolków 
75 7413213, 75 7413215 

um@bolkow.pl 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
mailto:powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
mailto:starostwo@powiat-zlotoryja.pl
mailto:sekretariat@powiat-zlotoryja.pl
mailto:sekretariat@starostwo.jgora.pl
mailto:pts@starostwo.jgora.pl
mailto:um@bolkow.pl
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

7. Wójt Gminy Męcinka 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

Męcinka 11 59-424 Męcinka 
76 870 86 23 

ug@mecinka.pl 

8. Burmistrz Miasta Wojcieszów 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów 

 

75 751 22 30, 75 751 22 94,   75 751 22 

80  

miasto@wojcieszow.pl  

 

9. Wójt Gminy Jeżów Sudecki 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

ul. Długa 63 58-521 Jeżów Sudecki 
75 713 22 54, 75 713 22 55, 75 713 22 57 

wojt@jezowsudecki.pl 

10. Wójt Gminy Marciszów 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

ul. Szkolna 6 58-410 Marciszów 

 
75 741 03 67, 75 741 02 94, 75 741 03 

51, 741 01 26 

 

gmina@marciszow.pl 

 

11. Wójt Gminy Paszowice 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

Paszowice 137 59-411 Paszowice 
76 870 17 92, 76 870 17 93 

ug@paszowice.pl 

12. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

pl. Wolności 60 59-540 Świerzawa 

 75 713 53 60, 75 713 53 88,  

75 713 49 37 

urzad@swierzawa.pl 

sekretariat@swierzawa.pl 
 

mailto:ug@mecinka.pl
mailto:miasto@wojcieszow.pl
mailto:gmina@marciszow.pl
mailto:ug@paszowice.pl
mailto:urzad@swierzawa.pl
mailto:sekretariat@swierzawa.pl
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

13. Wójt Gminy Janowice Wielkie 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice 

Wielkie 

75 751 51 85, 75 751 52 85 

gmina@janowicewielkie.eu 

 

14. Wójt Gminy Złotoryja 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

al. Miła 4 59-500 Złotoryja 
76 878 37 80, 76 878 35 79, 76 878 87 00 

gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl 

15. Burmistrz Miasta Złotoryja 

tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, udostępnianie 

informacji i promocja, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną gminy, prowadzenie 

postępowań dot. ochrony środowiska i 

przyrody 

pl. Orląt Lwowskich 1 59-500 

Złotoryja 

76 877 91 00 

 um@zlotoryja.pl 

16. Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej oraz 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony na terenie obszaru, 

edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Myśliborska 3 59 – 400 Jawor 
76 871 16 00, 76 871 16 05 

jawor@wroclaw.lasy.gov.pl 

17. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek 

Śląski 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej oraz 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony na terenie obszaru, 

edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Obrońców Pokoju 2 59 – 600 

Lwówek Śląski 

75 782 33 80, 75 782 43 22 

lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl  

18. Nadleśniczy Nadleśnictwa Śnieżka 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej oraz 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony na terenie obszaru, 

edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Leśna 4a 58 – 530 Kowary 

75  718 22 12, 75 718 22 13,  

75 718 22 14 

 sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl 

19. Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej oraz 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony na terenie obszaru, 

edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Staszica 18 59 – 500 Złotoryja 
76 878 83 07 

zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl  

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(103,109,105,110,97,64,106,97,110,111,119,105,99,101,119,105,101,108,107,105,101,46,101,117)+'?'
mailto:um@zlotoryja.pl
mailto:jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

20. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej na 

terenie woj. dolnośląskiego, nadzór  nad 

użytkowaniem siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 

ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław 71 377 17 00, rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

21. 
Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 

Zapewnienie kompleksowej ochrony terenów 

podległych parków krajobrazowych (m.in. 

ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, 

wartości historycznych i kulturowych; 

edukacja ) 

ul. Puszczykowska 10 50 – 559 Wro-

cław 

 

 71 364 27 58 

wroclaw@dzpk.pl 

22. 
Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych oddział Legnica 

Myślibórz 11, 59-411 Paszowice 76 870 80 02 

chelmy@poczta.onet.pl 

23. 
ZW Lhoist S.A. jednostka produkcyjna w 

Wojcieszowie 
Działalność wydobywcza na terenie obszaru ul. Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów 77 451 62 00 (centrala Zielonki) 

24. 
Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne 

"Bazalt"  Spółka Akcyjna w Wilkowie 
Działalność wydobywcza na terenie obszaru skrytka pocztowa 34 59-500 Złotoryja 76 878 38 72 

25. 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, 

Oddział w Legnicy 

administrowanie wodami  i utrzymywanie 

urządzeń melioracji podstawowych (w tym 

wały przeciwpowodziowe) na terenie woj. 

dolnośląskiego, planowanie i realizacja zadań 

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

ul. Macieja Rataja 32 59-220 Legnica 

76 862 70 07, 76 862 70 08,  

76 862 70 09 

legnica@dzmiuw.wroc.pl 

26. 
Agencja Nieruchomości Rolnych, 

Oddział Terenowy we Wrocławiu 

administrowanie zasobami majątkowymi 

Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele 

rolne 

ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław  71 356-39-19,  wroclaw@anr.gov.pl  

27. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Oddział Regionalny we 

Wrocławiu 

wdrażanie w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich instrumentów współfinansowanych 

z unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy 

ze środków krajowych 

ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław 71 369 74 00,  

dolnoslaski@arimr.gov.pl 

 

28. 
Polski Związek Łowiecki, 

Zarząd Okręgowy w Legnicy 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa na 

terenach leśnych 

Plac Katedralny 3, 59 – 220 Legnica 76 862 83 92 

 

29. 
Polski Związek Wędkarski, 

Okręg  w Legnicy 

nadzór nad kołami wędkarskimi, zarybianie 

wód 

ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59- 200 

Legnica 

tel. 76 852 50 49 

fax. 76 852 47 48  

zopzw@legnica.home.pl 

mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:wroclaw@dzpk.pl
mailto:chelmy@poczta.onet.pl
mailto:legnica@dzmiuw.wroc.pl
mailto:wroclaw@anr.gov.pl
mailto:dolnoslaski@arimr.gov.pl
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

30. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków działalność w zakresie ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 
ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 

Wrocław 

 

tel. 71 343 65 01, 71 344 38 92 

fax. 71 344 14 49, 71 395 80 10 

dwkz@dwkz.pl 

 

31. 
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 

Kaczawskie  

działalność w zakresie edukacji, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii, 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów 76 872 87 18 

32. Klub Przyrodników 
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin 68 382 82 36 

kp@kp.org.pl 

33. 
PTPP „pro Natura”,  

 

ul. Podwale 75; 50-449 Wrocław, tel./fax 71 343 09 58 

pronatura@pronatura.org.pl 

34. 

Zachodniosudeckie Towarzystwo 

Przyrodnicze 

 

ul. Wolności 268, 58-560 Jelenia Góra 75 755 15 06 

ztp@eko.org.pl 

35. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”  

ul. Orła Białego 22, 59-220 Legnica tel. 76 862 94 30, (76 723 81 01  

fax. 76 721 24 96 

jozefczuk@zielonakacja.pl 

36. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- 

Krajoznawcze oddział w Legnicy 

udostępnienie turystyczne, oznakowanie 

szlaków turystycznych 
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica  

tel/fax: 76 856 5163 

pcit-legnica@o2.pl 

37. Stowarzyszenie Speleologiczne Bobry 

Działalność w zakresie alpinizmu 

jaskiniowego i speleologii, sportów 

górskich, turystyki kwalifikowanej.   

ul. Rynek 11,  Żagań 

adres korespondencyjny: 68-100 

Żagań, skr. pocztowa  90 

bobry@o2.pl 

38.  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

Ul. C.K. Norwida 34,  

50-950 Wrocław 

 

71 3378888 

sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (W przypadku podmiotów prywatnych należy uzyskać ich zgodę na zamieszczenie danych personalnych w 

projekcie PZO w formie pisemnego oświadczenia). 

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

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

1. Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny 

Regionalna Dyrekcja Ochrony  

Środowiska we Wrocławiu, pl. 

Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław 

 aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 

 721 468 852 

mailto:wosozwr@rubikon.pl
mailto:pronatura@pronatura.org.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

2. Katarzyna Łapińska Koordynator Planu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, pl. 

Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław 

 klapinska@rdos.wroclaw.pl 

71 340-68-05 

3. Bartosz Jaroński 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

DZMiUW 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

Oddział w Legnicy 

bartosz.jaronski@dzmiuw.wroc.pl 

4. Tomasz Horoszko 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

DZPK 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział Legnica 
76 870 80 02 

5. Marek Cieślak 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- Przedstawiciel 

DZPK 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział Legnica 
76 870 80 02 

6. Małgorzata Solecka 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

PGP „Bazalt” S.A. w 

Wilkowie 

PGP „BAZALT” S.A. w Wilkowie 

solecka@bazalt.pl 

76 878 38 72 

 

7. Marek Krzak 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Janowicach 

Wielkich 
Urząd Gminy Janowice Wielkie 

75 751 52 85 

gospodarka@janowicewielkie.eu 

mkrzak@gmail.com 

 

 

8. Renata Siemion 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Miejskiego w 

Bolkowie 

Urząd Miejski w Bolkowie 

75 741 32 15 

um@bolkow.pl 

renata.siemion@bolkow.pl 

 

9. Izabela Sobala 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa Złotoryja 
Nadleśnictwo Złotoryja 

76 878 83 07 wew. 335 

Izabela.sobala@wroclaw.lasy.gov.pl 

 

10. Janina Węgrzyn 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Złotoryi 
Urząd Gminy Złotoryja 76 878 87 05 

11. Bożena Nowak 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy– przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Złotoryi 
Urząd Gminy Złotoryja 76 878 87 02 

mailto:klapinska@rdos.wroclaw.pl
mailto:bartosz.jaronski@dzmiuw.wroc.pl
mailto:solecka@bazalt.pl
mailto:gospodarka@janowicewielkie.eu
mailto:mkrzak@gmail.com
mailto:um@bolkow.pl
mailto:renata.siemion@bolkow.pl
mailto:Izabela.sobala@wroclaw.lasy.gov.pl
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L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

12. Grażyna Góral 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

RDLP we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

email: 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel.: 502-783-918 

13. Joanna Oleksy 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Starostwa Powiatowego w 

Kamiennej Górze 

Starostwo Powiatowe w Kamiennej 

Górze 
Joanna.oleksy@kamienna-gora.pl 

14. Paweł Kisowski 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Rady Miasta i Gminy 

Świerzawa 

Rada Miasta i Gminy Świerzawa 
kisowski@gazeta.pl 

502 631 618 

15. Krzysztof Jagiełło 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Miasta i Gminy 

Świerzawa 

Urząd Miasta i Gminy Świerzawa k.jagiello@swierzawa.pl 

16. Marianna Główka 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Miasta i Gminy Świerzawa 
Urząd Miasta i Gminy Świerzawa m.glowka@swierzawa.pl 

17. Magdalena Woźniak- Królikowska 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy Paszowice 
Urząd Gminy Paszowice 

ug@paszowice.pl 

Magdalena.wozniak-

krolikowska@paszowice.pl 

18. Leonard Wasilkowski 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy Paszowice 
Urząd Gminy Paszowice 

Leonard.wasilkowski@paszowice.pl 

76 870 17 92 

601 178 656 

19. Tadeusz Maślanka 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Miasta w 

Wojcieszowie 

Urząd Miasta Wojcieszów 
geodezja.budownictwo@wojcieszow.pl 

75 751 23 73 

20. Ryszard Purchla 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy– przedstawiciel 

ZW Lhoist S.A. Jedn. Prod. 

Wojcieszów 

ZW Lhoist S.A. Jedn. Prod. 

Wojcieszów 

608 036 638 

ryszard.purchla@lhoist.com 

 

21. Tomasz Gajda 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa Jawor 
Nadleśnictwo Jawor 

tomasz.gajda@wroclaw.lasy.gov.pl 

722 100 188 

mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:Joanna.oleksy@kamienna-gora.pl
mailto:kisowski@gazeta.pl
mailto:k.jagiello@swierzawa.pl
mailto:m.glowka@swierzawa.pl
mailto:ug@paszowice.pl
mailto:Magdalena.wozniak-krolikowska@paszowice.pl
mailto:Magdalena.wozniak-krolikowska@paszowice.pl
mailto:Leonard.wasilkowski@paszowice.pl
mailto:geodezja.budownictwo@wojcieszow.pl
mailto:ryszard.purchla@lhoist.com
mailto:tomasz.gajda@wroclaw.lasy.gov.pl
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L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

22. Anna Gugała 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa „Śnieżka” 
Nadleśnictwo „Śnieżka” 

anna.gugala@wroclaw.lasy.gov.pl 

880 042 938 

23. Sławomir Orłowski 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa „Śnieżka” 
Nadleśnictwo „Śnieżka” 

Slawomir.orlowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

504 173 855 

24. Piotr Wierzbicki 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa Jawor 
Nadleśnictwo Jawor Piotr.wierzbicki@wroclaw.lasy.gov.pl 

25. Joanna Zelent* 
przedstawiciel Urzędu Gminy 

w Męcince 
Urząd Gminy Męcinka 

76 870 86 23 

ug@mecinka.pl 

26. Cyprian Bania 
przedstawiciel Nadleśnictwa 

Jawor 
Nadleśnictwo Jawor  

27. Maria Bych 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy w 

Marciszowie 

Urząd Gminy Marciszów rolnictwo@marciszów.pl 

28. Bogusława Tereszkiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Starostwa Powiatowego w 

Jaworze 

Starostwo Powiatowe Jawor 
tereszkiewicz@powiat-jawor.org.pl 

76 729 01 49 

29. Julia Jankowska 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Stowarzyszenia LGD 

„Partnerstwo Kaczawskie” 

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo 

Kaczawskie”  
julka.jankowska@gmail.com 

30. Andrzej Gonciarz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

P.G.P. Bazalt S.A. w Wilkowie 

P.G.P. Bazalt S.A. w Wilkowie gonciarz@bazalt.pl 

31. Jakub Bocheń  

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

ARiMR BP Jawor 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Biuro 

Powiatowe w Jaworze 

76 871 30 32 

32. Bartosz Misiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

ARiMR BP Jawor 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Biuro 

Powiatowe w Jaworze 

76 871 30 22 

33. Tomasz Jankowski 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski 

tomasz.jankowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

tomaszja@op.pl 

mailto:anna.gugala@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:Slawomir.orlowski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:Piotr.wierzbicki@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:ug@mecinka.pl
mailto:tereszkiewicz@powiat-jawor.org.pl
mailto:tomasz.jankowski@wroclaw.lasy.gov.pl
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L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

34. Anna Jankowska 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski anna.jankowska@wroclaw.lasy.gov.pl 

35. Agnieszka Łosik 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy w 

Paszowicach 

Urząd Gminy Paszowice agnieszka.losik@paszowice.pl 

36. Adam Rodziewicz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Jeżowie 

Sudeckim 

Urząd Gminy Jeżów Sudecki rotaur@poczta.onet.pl 

37. Jarosław Oksiński 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Męcince 
Urząd Gminy Męcinka Jarek@mecinka.pl 

38. Andrzej Pospiszyl 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

PZW 
Polski Związek Wędkarski a.pospiszyl@wp.pl 

39. Kamila Grzesiak 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Klubu Przyrodników 
Klub Przyrodników surnia@wp.pl 

40. Józef Kołcz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Miasta i Gminy w 

Świerzawie (Burmistrz 

Świerzawy) 

Urząd Miasta i Gminy Świerzawa burmistrz@swierzawa.pl 

41. Sławomir Maciejczyk 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Urzędu Miasta w 

Wojcieszowie (Burmistrz 

Wojcieszowa) 

Urząd Miasta Wojcieszów miasto@wojcieszow.pl 

42. Ewelina Rozpędowska 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy - przedstawiciel 

Stowarzyszenia LGD 

„Partnerstwo Kaczawskie” 

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo 

Kaczawskie” 

ewelina@villagreta.pl 

509 745 591 

43. Andrzej Czech 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Męcince 

Urząd Gminy Męcinka  

mailto:ewelina@villagreta.pl
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L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 
Kontakt 

44. Kamil Struś 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Sudeckiego Towarzystwa 

Przyrodniczego 

Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze struslav@vp.pl 

45. Dariusz Rosiński 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Biura Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej oddział w 

Brzegu 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej oddział w Brzegu 
dariusz.rosinski@brzeg.buligl.pl 

46. Bronisław Cieślik 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

ZW Lhoist S.A. Jedn. Prod. 

Wojcieszów 

ZW Lhoist S.A. Jedn. Prod. 

Wojcieszów 
bronisław.cieslik@lhoist.com 

47. Estera Damasiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy – przedstawiciel 

Starostwa Powiatowego w 

Kamiennej Górze 

Starostwo Powiatowe w Kamiennej 

Górze 
esteradamasiewicz@gmail.com 

48. Maria Leśna 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Urzędu Gminy Złotoryja 

Urząd Gminy Złotoryja wojt@zlotoryja.com.pl 

49. Jacek Kramarz 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Nadleśnictwa ZŁotoryja 

Nadleśnictwo Złotoryja jacek.kramarz@wroclaw.lasy.gov.pl 

50. Agnieszka Nawrot 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwoych we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 
agnieszka.nawrot@wroclaw.lasy.gov.pl 

51. Iwona Kijora 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

PZW 

Polski Związek Wędkarski ikijora@wp.pl 

52. Edward Dudek 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Urzędu Gminy Wojcieszów 

Urząd Gminy Wojcieszów miasto@wojcieszow.pl 

53. Piotr Rojek 

Członek Zespołu Lokalnej 

Współpracy- przedstawiciel 

Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 

Generalna  Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
piotr.rojek@gdos.gov.pl 
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*brak podpisu wyrażającego zgodę na pracach w ZLW 

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 

Standardowy Formularz Danych dla SOO Góry i Pogórze 

Kaczawskie, 2009 i 2013 Informacje o obszarze 

Podstawowe informacje o 

obszarze, wymagająca 

weryfikacji 

http://natura2000.gdos.go

v.pl/datafiles 

Jakubska-Busse A., Szczęśniak E., Śliwiński M., Narkiewicz C. 

2010. Zanikanie stanowisk obuwika pospolitego (Cypripedium 

calceolus) w Sudetach.  

Dokładne dane nt 

populacji obuwika 

pospolitego w latach 

2008-2009. 

Bardzo szczegółowe Przyroda Sudetów 13:43-52 

Jakubska-Busse A., Szczęśniak E., Śliwiński M., 2012. 

Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem 

Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku 

Dane nt rozmieszczenia 

Cypripedium calceolus w 

latach 2008-2009. 

Dokładne dane nt populacji 

obuwika pospolitego  

Acta Botanica Silesiaca 

8:97-128 

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Świerkosz K., Żołnierz L., Kromer K., Kordiak E., Malinowski 

B., Góral G., Drozdowska M., Zając O, Mazur L., Dzięcielski J., 

Zaremba W., Cieślak M., Śnigucki P. 2007 Krajowy plan 

zarządzania gatunkiem zanokcica serpentynowa Asplenium 

adulterinum. Ministerstwo Środowiska pp. 1-23. 

Informacje o 

rozmieszczeniu i statusie 

ochronnym zanokcicy 

serpentynowej, 

stanowiącej główny 

przedmiot ochrony w 

obszarze; propozycje 

działań ochronnych dla 

poszczególnych 

stanowisk gatunku 

Wysoka  

Borkowski A. Nowe stanowisko przeplatki maturny Euphydryas 

maturna w polskiej części Sudetów Zachodnich. Przyroda 

Sudetów Zachodnich. t. 3 (2000): 105-108.  

Informacja o obserwacji 

imagines maturny koło 

Dziwiszowa (stawy 

Maciejowa) w 2000 roku 

Informacja dużej wartości PDF 

http://ztp.eko.org.pl/wydaw

nictwa/przyroda-

sudetow/wydane-

tomy/tom-3-2000/    

Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Kadej M., 

Masłowski J., Matraj M. 2009. Przeplatka maturna Euphydryas 

maturna (Linnaeus, 1758) na Dolnym Śląsku - stan obecny i 

perspektywy przetrwania.Przyroda Sudetów Zachodnich 11 

(2008): 77-86. 

Informacja o 

obserwacjach dwóch 

oprzędów na stanowisku 

koło Chrośnicy w 2007 

roku; informacje o 

nieczynnym stanowisku 

koło Podgórek  

Informacja dużej wartości PDF 

http://ztp.eko.org.pl/wydaw

nictwa/przyroda-

sudetow/wydane-

tomy/tom-11-2008/  

Książkiewicz Z. 2008. The Narrow-Mouthed Whorl nasil 

Vertigo angustior (Pulmonata: Gastropoda: Vertiginidae) – 

distribution and habitat disturbance In northwestern Poland. 

Tentacle 16: 5-6.  

Informacja o 

rozmieszczeniu 

poczwarówki zwężonej w 

północno-zachodniej 

Polsce 

Informacja dużej wartości PDF 

http://www.hawaii.edu/cow

ielab/tentacle/tentacle_16.p

df  

Książkiewicz Z. 2010. Higrofilne gatunki poczwarówek 

północno-zachodniej Polski. Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników, Świebodzin 2010. 64 ss. 

Informacja o biologii 

poczwarówki zwężonej 

Informacja średniej jakości Wydruk, zbiory własne  

http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-3-2000/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-3-2000/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-3-2000/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-3-2000/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-11-2008/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-11-2008/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-11-2008/
http://ztp.eko.org.pl/wydawnictwa/przyroda-sudetow/wydane-tomy/tom-11-2008/
http://www.hawaii.edu/cowielab/tentacle/tentacle_16.pdf
http://www.hawaii.edu/cowielab/tentacle/tentacle_16.pdf
http://www.hawaii.edu/cowielab/tentacle/tentacle_16.pdf
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 
Merkel E. 1894. Molluskenfauna von Schlesien. Herausgegeben 

mit Unterstützung der Schlesischen Gesellschaft für 

vaterlandische Kultur. Breslau 1-293.  

Informacja o braku 

znanych ówcześnie 

stanowisk poczwarówki 

zwężonej w obecnych 

granicach obszaru Góry i 

Pogórze Kaczawskie 

Informacja dużej wartości PDF  

https://ia600408.us.archive.

org/18/items/molluskenfau

navo00merk/molluskenfaun

avo00merk.pdf  

 

Pokryszko B. M. 1984. Ślimaki Gór i Pogórza Kaczawskiego 

(Sudety Zachodnie). Acta Universitatis Wratislaviensis, 739: 

21-52. 

Informacja o braku 

znanych ówcześnie 

stanowisk poczwarówki 

zwężonej w obecnych 

granicach obszaru Góry i 

Pogórze Kaczawskie 

Informacja dużej wartości Wydruk, biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

Pokryszko B. M. 1990. The Vertiginae of Poland (Gastropoda: 

Pulmonata: Vertiginidae) – a systematic monograph. Annales 

Zoologici, Warsaw 43: 133-257. 

Informacja o braku 

znanych ówcześnie 

stanowisk poczwarówki 

zwężonej w obecnych 

granicach obszaru Góry i 

Pogórze Kaczawskie 

Informacja dużej wartości Wydruk, biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

Reinhardt O. 1874. Über die Molluskenfauna der Schlesien. 

Archiv für Naturgeschichte XXXX, 1: 1-83. 

Informacja o braku 

znanych ówcześnie 

stanowisk poczwarówki 

zwężonej w obecnych 

granicach obszaru Góry i 

Pogórze Kaczawskie 

Informacja dużej wartości PDF 

https://ia600202.us.archive.

org/13/items/deutscheexcur

sio00cle/deutscheexcursio0

0cle.pdf  

 

Wiktor A. 1964. Interesująca fauna mięczaków na górze Miłek 

w Górach Kaczawskich. Chrońmy przyrodę ojczystą. 2: 20-26. 

Informacja o 

występowaniu cennych 

gatunków mięczaków na 

górze Miłek; Informacja o 

braku znanych 

współcześnie stanowisk 

poczwarówki zwężonej 

na górze Miłek 

Informacja dużej wartości Wydruk, zbiory własne 

https://ia600408.us.archive.org/18/items/molluskenfaunavo00merk/molluskenfaunavo00merk.pdf
https://ia600408.us.archive.org/18/items/molluskenfaunavo00merk/molluskenfaunavo00merk.pdf
https://ia600408.us.archive.org/18/items/molluskenfaunavo00merk/molluskenfaunavo00merk.pdf
https://ia600408.us.archive.org/18/items/molluskenfaunavo00merk/molluskenfaunavo00merk.pdf
https://ia600202.us.archive.org/13/items/deutscheexcursio00cle/deutscheexcursio00cle.pdf
https://ia600202.us.archive.org/13/items/deutscheexcursio00cle/deutscheexcursio00cle.pdf
https://ia600202.us.archive.org/13/items/deutscheexcursio00cle/deutscheexcursio00cle.pdf
https://ia600202.us.archive.org/13/items/deutscheexcursio00cle/deutscheexcursio00cle.pdf
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

 

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn. 302 

ss. 

Informacja o biologii 

poczwarówki zwężonej 

Informacja średniej wartości Wydruk, zbiory własne 

 

Cieślak M., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Kijora I., 

Mazur W., Narkiewicz C., Ruszlewicz A., Struś K., Szlachetka 

A., Świerkosz K. 2004. Góry i Pogórze Kaczawskie. 

Europejskie dziedzictwo przyrodnicze. 

Informacje przyrodniczo- 

krajoznawcze nt. obszaru 

Informacje dużej wartości Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników 

www.kp.org.pl 

 

Lewandowski W. 2009. Nowe dane o występowaniu wydry 

Lutra lutra w Sudetach w latach 2006-2008. Przyroda Sudetów. 

12: 75-86. 

Praca obejmuje zakresem 

południową część obszaru 

Natura 2000 

niska  

 

Wydawnictwo Muzeum 

Przyrodniczego w Jeleniej 

Górze i 

Zachodniosudeckiego 

Towarzystwa 

Przyrodniczego 

 

Kurpiewski A., Furmankiewicz J. 2008. Zagrożenia walorów 

przyrodniczych góry Połom w związku z planowanym 

rozszerzeniem terenu eksploatacji górniczej. [W:] 

Furmankiewicz M., Mastalska-Cetera B. (red.). Problemy 

wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów. Muzeum 

Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 

Jelenia Góra, str. 119-140. 

 

Ocena zagrożenia 

zimowisk nietoperzy w 

jaskiniach góry Połom 

k/Wojcieszowa 

wysoka 

 

 

Furmankiewicz J., Furmankiewicz M. 2002. Bats hibernating in 

the natural caves in the Polish part of the Sudetes. Przyroda 

Sudetów Zachodnich, Suplement 2: 15-38. 

 

Przedstawienie składu 

gatunkowego i 

liczebności nietoperzy 

zimujących w sudeckich 

jaskiniach, w tym w 

jaskiniach Połomu 

k/Wojcieszowa 

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

danych 

 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried T., Cieślak 

M., Mika A., Ruszlewicz A. 2002. Atlas rozmieszczenia 

nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce – stanowiska 

zimowe z lat 1982 – 2002. Nietoperze III, 2: 197 – 235. 

Opis zimowisk nietoperzy 

na Dolnym Śląsku, w tym 

stanowisk w Górach 

Kaczawskich 

wysoka 

 

 

Kliś T., Furmankiewicz J., Kokurewicz T. 2001. Zmiany 

liczebności i składu gatunkowego zimowych kolonii nietoperzy 

w jaskiniach góry Połom (Góry Kaczawskie, Sudety Zachodnie) 

w latach 1964 – 2001. Studia Chiropterologica, 2:47-66. 

 

Omówienie składu 

gatunkowego i zmian 

liczebności nietoperzy 

zimujących w jaskiniach 

góry Połom 

k/Wojcieszowa 

wysoka 

 

 

Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B. W. 1994. Wyniki 

zimowych spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych stanowisk 

z różnych rejonów Polski. W: Wołoszyn, B., (red.). Zimowe 

spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena 

skuteczności. Publikacje Centrum Informacji 

Chiropterologicznej ISEZ PAN, Kraków: 175-185. 

Przedstawienie danych z 

polskich zimowisk 

nietoperzy, w tym 

zimowisk w jaskiniach 

Połomu 

średnia 

 

 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego Śląska. Przegląd 

Zoologiczny, 20: 124-134. 

 

Przedstawienie danych z 

dolnośląskich zimowisk 

nietoperzy, w tym 

zimowisk w jaskiniach 

Połomu. 

średnia 

 

 

Wołoszyn B.W. 1971. Nietoperze jaskiń Sudetów. Materiały z II 

i IV Sympozjum Speleologicznego, Częstochowa: 129-135. 

Przedstawienie danych z 

dolnośląskich zimowisk 

nietoperzy, w tym 

zimowisk w jaskiniach 

Połomu 

średnia 

 

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Makomskiej- Juchiewicz 

M. i Baran P. 2012.Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 

metodyczny część III. 

Dane t. biologii 

gatunków, warunków ich 

występowania; ogólnego 

stanu zachowania w kraju  

wysoka http://siedliska.gios.gov.pl/

pdf/publikacje/przewodnik

_metodyczny_zwierzeta_3.

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

danych 

Materiały 
niepublikowane 

Reczyńska K. 2013. Diversity, distribution and conservation 

status of acidophilous and thermophilous oak forests (Cl. 

Quercetea robori-petraeae, O. Quercetalia pubescenti-petraeae) 

in the Sudety Mts and their foreland 

Informacje o statusie 

ochronnym dąbrów 

świetlistych, z 

wytycznymi do zmiany 

kwalifikacji czesci płatów 

siedliska 9190 na 91I0. 

Wysoka i aktualna https://www.researchgate.n

et/publication/235610198_

Diversity_distribution_and

_conservation_status_of_ac

idophilous_and_thermophil

ous_oak_forests_(Cl._Quer

cetea_robori-

petraeae_O._Quercetalia_p

ubescenti-

petraeae)_in_the_Sudety_

Mts_and_their_foreland?ev

=prf_pub 

 

Tomasz Zając. 1012. Rozmieszczenie i liczebność populacji 

bobra europejskiego i wydry na terenie województwa 

dolnośląskiego. 2012.  Ekspertyza wykonana przez ViaNaturae 

Agata Brzezińska na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Rozmieszczenie wydry w 

obszarze Natura 2000 

wysoka Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Plany/programy/s
trategie/projekty 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2008-1009. Plan 

Ochrony Parku Krajobrazowego Chełmy 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza  

Konieczna weryfikacja części 

materiałów dotyczących 

statusu ochronnego oraz 

występowania i 

rozmieszczenia przedmiotów 

ochrony 

http://www.dzpk.pl/pl/parki

-krajobrazowe/86-park-

krajobrazowy-chelmy/357-

planochrony.html 

 

Malkiewicz A. 2012. Przeplatka maturna Euphydryas maturna 

(Linnaeus, 1758). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 

(red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część II. GIOŚ, Warszawa: 237-257. 

Przewodnik metodyczny 

opisujący metodykę 

monitoringu  

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska  

PDF 

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

liska/pdf/przewodnik_meto

dyczny_zwierzeta_2.pdf 

 

Sielezniew M. 2012. Modraszek nausitous Phengaris 

nausithous (Linnaeus, 1758). W: Makomaska-Juchiewicz M., 

Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 

metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 178-198.  

Przewodnik metodyczny 

opisujący metodykę 

monitoringu  

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska  

PDF 

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

liska/pdf/przewodnik_meto

dyczny_zwierzeta_2.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/235610198_Diversity_distribution_and_conservation_status_of_acidophilous_and_thermophilous_oak_forests_(Cl._Quercetea_robori-petraeae_O._Quercetalia_pubescenti-petraeae)_in_the_Sudety_Mts_and_their_foreland?ev=prf_pub
http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/86-park-krajobrazowy-chelmy/357-planochrony.html
http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/86-park-krajobrazowy-chelmy/357-planochrony.html
http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/86-park-krajobrazowy-chelmy/357-planochrony.html
http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/86-park-krajobrazowy-chelmy/357-planochrony.html
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

 

Sielezniew M. 2012. Modraszek telejus Phengaris teleius 

(Linnaeus, 1758). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 

(red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część II. GIOŚ, Warszawa: 199-218.  

Przewodnik metodyczny 

opisujący metodykę 

monitoringu  

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska  

PDF 

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

liska/pdf/przewodnik_meto

dyczny_zwierzeta_2.pdf 

 

Sielezniew M. 2012. Modraszek telejus Phengaris teleius. 

Wyniki monitoringu. Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 

Raport z wynikami 

monitoringu gatunku 

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska 

PDF 

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

liska/pdf/wyniki_monitorin

gu_zwierzat_2009_2011_p

hengaris_teleius.pdf 

 

Zając K. 2004. Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys 1830. W: 

Witkowski Z., Adamski P. 2004. Poradnik ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Bezkręgowce 

(red.). Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 149-161. 

Przewodnik metodyczny 

opisujący metodykę 

monitoringu 

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska 

PDF 

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

liska/pdf/przewodnik_meto

dyczny_zwierzeta_2.pdf 

 

Książkiewicz Z., Lipińska A., Zając K. 2011. Poczwarówka 

zwężona Vertigo angustior. Wyniki monitoringu. Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. 

Raport z wynikami 

monitoringu gatunku 

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska 

PDF 

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

liska/pdf/metodyka_monito

ringu_zwierzat_2011_verti

go_angustior.pdf 

 

Przewodniki metodyczne GIOŚ dla siedlisk przyrodniczych, 

gatunków roślin i gatunków zwierząt 

Przewodniki metodyczne 

opisujący metodykę 

monitoringu  

Informacja przydatna do 

oceny parametrów i 

wskaźników stanu populacji i 

jej siedliska  

PDF 

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

liska/default.asp?nazwa=pr

zewodniki&je=pl 

 

 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 2010. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie 

dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu. Wrocław. 

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

Wyznaczenie obszarów 

nieodpowiednich lub 

konfliktowych do 

lokalizacji farm 

wiatrowych w 

województwie 

dolnośląskim ze względu 

na ich znaczenie dla 

chiropterofauny. 

wysoka 

 

 
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-

2015. Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 2008 r. 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna o 

średniej wartości 

http://bip.umwd.dolnyslas

k.pl 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_2009_2011_phengaris_teleius.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_2009_2011_phengaris_teleius.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_2009_2011_phengaris_teleius.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_zwierzat_2009_2011_phengaris_teleius.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_zwierzat_2011_vertigo_angustior.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_zwierzat_2011_vertigo_angustior.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_zwierzat_2011_vertigo_angustior.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_zwierzat_2011_vertigo_angustior.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl
http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl
http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

 
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z 

perspektywą do roku 2016” – przyjęta uchwałą Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. 

Informacje ogólne  
Informacja planistyczna o  

średniej wartości 
http://www.mos.gov.pl 

 
Strategia wdrażania krajowej sieci Econet. Praca zbiorowa pod 

redakcją Anny Liro Koordynator projektu Zenon Dederko, 

Fundacja IUCN Poland 

Informacje ogólne 
Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości 

http://www.bocian.org.pl/

biblioteka/ksiazki-i-inne-

wieksze-opracowania 

 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. Uchwała nr XLVIII/873/2002 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku. 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

lokalnych województwa 

Informacja planistyczna 

o średniej wartości 
http://www.wbu.wroc.pl 

 
Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa  Złotoryja na lata 2011 -

2020 

Informacja o 

planowanych zabiegach 

gospodarczych w 

znajdujących się w 

granicach obszaru lasach 

na gruntach Skarbu 

Państwa zarządzanych 

przez PGL LP 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości  

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

 
Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa  Jawor na lata 2008 - 

2017 

Informacja o 

planowanych zabiegach 

gospodarczych w 

znajdujących się w 

granicach obszaru lasach 

na gruntach Skarbu 

Państwa zarządzanych 

przez PGL LP 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości  

Nadleśnictwo Jawor, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

 
Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa  Lwówek Śląski na lata 

2011 - 2020 

Informacja o 

planowanych zabiegach 

gospodarczych w 

znajdujących się w 

granicach obszaru lasach 

na gruntach Skarbu 

Państwa zarządzanych 

przez PGL LP 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych we 

Wrocławiu 

http://www.mos.gov.pl/
http://www.bocian.org.pl/biblioteka/ksiazki-i-inne-wieksze-opracowania
http://www.bocian.org.pl/biblioteka/ksiazki-i-inne-wieksze-opracowania
http://www.bocian.org.pl/biblioteka/ksiazki-i-inne-wieksze-opracowania
http://www.wbu.wroc.pl/
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

 
Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa  Śnieżka na lata 2009 - 

2018  

Informacja o 

planowanych zabiegach 

gospodarczych w 

znajdujących się w 

granicach obszaru lasach 

na gruntach Skarbu 

Państwa zarządzanych 

przez PGL LP 

Informacja planistyczna 

o wysokiej wartości  

Nadlesnictwo Śnieżka, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

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

danych 
Krukowski M., Malicki M. 2011. Raport dla siedliska na 

obszarze Natura 2000. Siedlisko: 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion). 

Obszar Natura 2000: PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie. 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademi Nauk – Generalny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, npbl. 

Malicki M., Krukowski M. 2011. Raport dla siedliska na 

obszarze Natura 2000. Siedlisko: 6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). 

Obszar Natura 2000: PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie. 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademi Nauk – Generalny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, npbl. 

Michalska-Hejduk D. 2011. Raport dla siedliska na obszarze 

Natura 2000. Siedlisko: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion). Obszar Natura 2000: PLH020037 Góry i Pogórze 

Kaczawskie. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademi Nauk 

– Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, npbl. 

Możanowicz A. 2011. Raport dla siedliska na obszarze Natura 

2000. Siedlisko: 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion). Obszar Natura 2000: PLH020037 

Góry i Pogórze Kaczawskie. Instytut Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademi Nauk – Generalny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, npbl. 

Reczyńska K. 2009. Raport dla siedliska na obszarze Natura 

2000. Siedlisko: 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 

(Betulo-Quercetum). Obszar Natura 2000: PLH020037 Góry i 

Pogórze Kaczawskie. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej 

Akademi Nauk – Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

npbl. 

Reczyńska K. Świerkosz K. 2011. Raport dla siedliska na 

obszarze Natura 2000. Siedlisko: 8210 Wapienne ściany skalne 

ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis. Obszar Natura 

2000: PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie. Instytut 

Ochrony Przyrody Polskiej Akademi Nauk – Generalny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, npbl. 

Szczęśniak E. 2006. Raport dla siedliska na obszarze Natura 

2000. Siedlisko: 6110 Skały wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską (Alysso-Sedion). Obszar Natura 2000: 

PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie. Instytut Ochrony 

Przyrody Polskiej Akademi Nauk – Generalny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, npbl. 

Szczęśniak E. 2007. Raport dla siedliska na obszarze Natura 

2000. Siedlisko: 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-

Brometea). Obszar Natura 2000: PLH020037 Góry i Pogórze 

Raporty ze stanu 

zachowania siedlisk 

obejmują stanowiska 

siedlisk 6110, 6210, 6410, 

6430, 6510, 6520, 8120, 

8220, 9190, 9180, 91I0 

oraz 9150 

Wysoka i w większości 

aktualna,  

http://www.iop.krakow.pl/c

n2000/monitoring/Zestawie

nieWynikow.aspx 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/ZestawienieWynikow.aspx
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 
Ruta R. 2013. Raport z prac terenowych wykonanych na 

potrzeby planu zadań ochronnych Góry i Pogórze Kaczawskie. 

Informacja o 

stanowiskach 

przedmiotów ochrony w 

Górach i na Pogórzu 

Kaczawskim 

Informacja wysokiej jakości PDF, shp 

Raport oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla 

planowanego rozwoju robót eksploatacyjnych w kopalni 

wapienia na górze Połom w Wojcieszowie.  Via Naturae Agata 

Kowalska, 2011.  

Informacja o 

występowaniu cennych 

gatunków mięczaków na 

górze Połom 

Informacja wysokiej jakości PDF, zbiory własne 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Nietoperze. Str. 46-65 w: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. 

Bolków. Tom II Opracowanie tekstowe. Zwierzęta. Fulica - 

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk. 

 

wysoka  

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Nietoperze. Str. 40-55 w: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. 

Tom II Jeżów Sudecki. Opracowanie tekstowe. Zwierzęta. 

Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk. 

 

wysoka  

Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 1994. Nietoperze. Str. 12-17 w: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. 

Marciszów. „Fulica”, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk. 

 

wysoka  

Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 1999. Nietoperze. Str. 57-75 w: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. 

Świerzawa. Tom II Opracowanie tekstowe. Zwierzęta. Fulica - 

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk. 

 

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

danych 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Nietoperze. W: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. 

Wojcieszów II. Opracowanie tekstowe. Zwierzęta. Fulica - 

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk. 

 

wysoka  

Łupicki D. 2007. Inwentaryzacja chiropterologiczna. 

Nadleśnictwo Złotoryja. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk lesnych. 

 

wysoka  

Szkudlarek i in. 2007. Inwentaryzacja nietoperzy na terenie 

nadleśnictwa Jawor. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji 

ich stanowisk oraz 

siedlisk leśnych. 

 

wysoka  

Waloryzacja przyrodnicza (województwa, gminy) Powszechna 

Inwentaryzacja 

Przyrodnicza Lasów 

Państwowych 2007-2008.  

Wstępny, ponieważ w dużej 

mierze inwentaryzacja oparta 

została o opisy taksacyjne 

lasu i nie była weryfikowana 

terenowo. Trudno obecnie 

oddzielić materiały 

zweryfikowane od 

niezweryfikowanych przez 

leśników i przyrodników. 

Konieczna weryfikacja 

terenowa w wydzieleniach 

wskazywanych w 

inwentaryzacji  

Opinie 

Informacja ustna (2013) mgr Kamila Strusia na temat znanych 

stanowisk czerwończyka nieparka w Górach i na Pogórzu 

Kaczawskim 

Informacja o 

występowaniu 

czerwończyka nieparka w 

obszarze Góry i Pogórze 

Kaczawskie 

Informacja przydatna 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 
Informacja ustna (2013) dr Adama Malkiewicza na temat 

historycznych stanowisk przeplatki maturny koło Wojcieszowa 

oraz konieczności wykonania gruntownej inwentaryzacji 

gatunku w Górach i na Pogórzu Kaczawskim; informacja o 

wynikach poszukiwań stanowisk gatunku w 2007 roku w 

ramach inwentaryzacji w LP (odnaleziono jedno stanowisko 

koło Chrośnicy) 

Informacja o braku 

znanych współcześnie 

stanowisk maturny w 

Górach i na Pogórzu 

Kaczawskim z wyjątkiem 

stanowiska koło 

Chrośnicy  

Informacja przydatna 

 

Informacja ustna (2012) prof. Beaty Pokryszko na temat 

znanych niepublikowanych stanowisk poczwarówki zwężonej 

na Dolnym Śląsku, w tym w Górach i na Pogórzu Kaczawskim 

Informacja o braku 

znanych współcześnie 

stanowisk poczwarówki 

zwężonej w Górach i na 

Pogórzu Kaczawskim 

Informacja przydatna 

 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Pielech R., Furmankiewicz J. Jakubska-Busse A., Jarzembowski 

P., Zając T.,  Żuk K. 2011. Raport oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze dla planowanego rozwoju robót eksploatacyjnych 

w kopalni wapienia na górze Połom w Wojcieszowie. Via 

Naturae Agata Kowalska. Wrocław. 

Ocena wpływu na 

środowisko eksploatacji 

wapienia na górze Połom  

wysoka 

 

 

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane   

nieopublikowane oraz informacje ustne.  

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie obszaru 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie leży w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej Europie. Obszar zajmujący według SDF powierzchnię 35005,3 ha  położony jest w 

województwie dolnośląskim, na terenie czterech powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego i jaworskiego oraz dziesięciu 

gmin: Bolków, Męcinka, Paszowice, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Marciszów, Wojcieszów, Świerzawa, Złotoryja (gmina miejska i 

wiejska). Obszar obejmuje w większości teren będący w zarządzie Nadleśnictw: Jawor, Złotoryja oraz w niewielkiej części „Śnieżka”, a także 

tereny gminne, prywatne oraz będące w zarządzie innych jednostek Skarbu Państwa.  

Centralny punkt obszaru wyznaczają współrzędne geograficzne: długość E 15°56‘59„ oraz szerokość N 50°53‘40. 
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Lasy Gór i Pogórza Kaczawskiego zostały zaliczone przez RDLP we Wrocławiu do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych High 

Conservation Value Forests – HCVF i wyróżniono na tym terenie następujące kategorie: obszary chronione w rezerwatach i Parkach 

Narodowych (1.1.1.), obszary chronione w parkach krajobrazowych (1.1.2.), kompleksy leśne- funkcja krajobrazowa (2.1.), ekosystemy 

skrajnie rzadkie i ginące (3.1.), ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (3.2.), lasy wodochronne (4.1.), lasy glebochronne (4.2.), lasy 

kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (6.). 

 

Położenie obszaru w odniesieniu do regionalizacji fizyczno-geograficznej (Kondracki 2000) jest następujące: 

Prowincja Masyw Czeski (33) 

Podprowincja Sudety (332) Makroregion: Pogórze Zachodniosudeckie (332.2) Mezoregion: Pogórze Kaczawskie (332.27) 

Podprowincja Sudety (332) Makroregion: Sudety Zachodnie (332.3) Mezoregion: Pogórze Kaczawskie (332.35) 

 

Według Regionalizacji przyrodniczo-leśnej na Podstawach Ekologiczno-Fizjograficznych (wg zaktualizowanej regionalizacji Tramplera, 

SGGW 2008), obszar ostoi położony jest w zasięgu: 

Krainy Sudeckiej (VII) i Krainy Śląskiej (V) Dzielnica Przedgórza Sudeckiego (V.3) 

 

Według geobotanicznej regionalizacji Polski (Matuszkiewicz 1993), charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej - obszar znajduje 

się na terenie następujących jednostek geobotanicznych: 

Państwo: Holarktyka  

Prowincja Środkowoeuropejska 

Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa 

Dział Brandenbursko- Wielkopolski 

Kraina Dolnośląska 

Okręg Legnicko- Brzeski 

Prowincja Subatlantycka Górska 

Podprowincja Hercyńsko- Czeska 

Podkraina Zachodniosudecka 

Okręg Pogórzy Bolkowsko- Kaczawskich 

Okręg Zewnętrznych Pasm Sudetów Środkowych 

  

Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska (wg. Szafera, 1972, zmienione Kuczyńska i in. 1997), obszar ostoi znajduje się na terenie 

następujących jednostek geobotanicznych: 

Prowincja Górska, 

        Podprowincja Hercyńsko- Sudecka                
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                 Dział Sudecki 

                       Okręg Pogórze i Przedgórze Sudeckie 

                       Okręg Sudety Zachodnie 

 

W ujęciu zoogeograficznym obszar należy do: 

Państwo Holarktyka 

Podpaństwo Palearktyka 

Obszar Euro-Syberyjskiego 

 

Budowa geologiczna i gleby 

Góry i Pogórze Kaczawskie są częścią Sudetów Zachodnich. Zbudowane są na znacznych obszarach ze skał staropaleozoicznych, 

wchodzących w skład jednostki geologicznej zwanej metamorfikiem kaczawskim. Pozostałe partie należą głównie do niecki pólnocnosudeckiej, 

niewielkie fragmenty należą do niecki śródsudeckiej oraz do bloku karkonosko-izerskiego.  

Zbudowane są ze skał metamorficznych: zieleńców, diabazów, fyllitów, różnych odmian łupków serycytowo- kwarcowych, czasami z 

grafitem, marmurów (wapieni krystalicznych kalcytowych i dolomitowych), wapieni, porfiroidów, keratofirów. Lokalnie występują różne 

odmiany amfibolitów i łupków łyszczykowych oraz gnejsów. Na podłożu metamorficznym zalegają skały osadowe: zlepieńce, piaskowce, 

mułowce, iłowce, wapienie oraz skały wulkaniczne: porfiry, melafiry, diabazy, hornblendyt oraz bazalty powstałe w górnym karbonie, permie, 

górnej kredzie i trzeciorzędzie. 

Starsze skały krystaliczne przykryte są na stokach kenozoicznymi rumoszami skalnymi i glinami zboczowymi, a w obniżeniach piaskami i 

żwirami oraz lokalnie lessami. W dolinach rzek i potoków występują plejstoceńskie i holoceńskie osady: Żwiry, piaski, muły (mady rzeczne). 

 

Hydrologia 

Góry i Pogórze Kaczawskie leżą w dorzeczu Odry. Północną i wschodnią część odwadnia Kaczawa z dopływami: Skora, Biały Potok, 

Bełczek, Świerzawa, Młynka, Nysa Szalona, Olszanka, Bukownica, Kamiennik z Czerwieńcem, Wilcza, Prusicki Potok, a południową i 

zachodnią Bóbr z dopływami: Świdna, Radomierka, Złotucha, Szumiąca, Strzyżówka, Lipka, Modrzewka i Wierzbnik. Kaczawa i Lipka mają 

swoje źródła w Górach Kaczawskich. Na Kaczawie między Kaczorowem a Wojcieszowem znajduje się suchy zbiornik przeciwpowodziowy.  

Rzeki maja charakter typowo górski z szybkim nurtem oraz zmiennością przepływów. 

 

Klimat 

Położenie geograficzne obszaru sprawia, że odznacza się on klimatem górskim z dominującym oddziaływaniem oceanicznym. Średnia 

temperatura w roku osiąga wartość poniżej 8ºC. Najzimniejszymi miesiącami są styczeń i luty (średnia temp. od -0,5ºC do -1,7ºC. 

Najcieplejszymi miesiącami lata są lipiec i sierpień (średnia temp. 16 - 17º C), opady w tych miesiącach są również największe. Opady śniegu 

występują od początku listopada aż do drugiej połowy kwietnia (średnio ok. 45 dni opadów). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niecka_%C5%9Br%C3%B3dsudecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_karkonosko-izerski
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Struktura krajobrazu 

Dolina Kaczawy dzieli grzbiet Gór Kaczawskich na dwie główne części – Zachodnią i Wschodnią. Cześć Zachodnia dzieli się na 

Grzbiet Północny (od okolic Gościradza i Bystrzycy po Podgórki z najwyższym szczytem Okole – 721 m n.p.m.), Grzbiet Południowy (od 

Czernicy, z najwyższymi szczytami: Łysa Góra 708 m, i Skopiec 724 m) z Górami Ołowianymi  (najwyższy szczyt: Turzec 690 m) oraz Grzbiet 

Mały (od Doliny Bobru po Dziwiszów z najwyższymi Szczytami: Wapienna 507 m, Stromiec 551 m i Góra Szybowcowa 561 m).   Grzbiet 

Wschodni rozciąga się od Kraśnicy po Domanów, a jego najwyższymi szczytami są: Żeleźniak (664 m), Lubrza (669 m) i Poręba (671 m). 

Pogórze Kaczawskie na zachód od doliny Kaczawy charakteryzuje się niewielkimi niewysokimi, długimi i wąskimi wzniesieniami  i 

ciągiem wzgórz. Natomiast część wschodnia, wyższa, przypomina rozległy płaskowyż oddzielony wyraźną krawędzią od nizinnych obszarów 

Równiny Jaworskiej. Po tej części występują charakterystyczne głębokie jary w rejonie krawędzi uskoku sudeckiego brzeżnego, powstałe na 

skutek erozji rzek spływających z gór (Wąwóz Myśliborski, Wąwóz Lipa, Wąwóz Siedmicki). Najwyższe wzniesienia Pogórza Kaczawskiego 

budują pozostałości dawnych kominów wulkanicznych: Wilcza Góra (373 m), Grodziec (389 m),Czartowska Skała (463 m) czy też 

pozostałości rozległych wylewów law bazaltowych- Mszana (475 m). 

W wielu miejscach Gór i Pogórza Kaczawskiego występują wychodnie skał węglanowych, głównie wapieni. W wyniku ich 

rozpuszczania przez wody powierzchniowe i podziemne wykształciły się w nich zjawiska krasowe: kopuły krasowe (np. Góra Połom, Góra 

Miłek), leje krasowe, żłobki krasowe na skałach oraz jaskinie (największe i najpiękniejsze powstały w masywie Góry Połom koło Wojcieszowa; 

znane jaskinie: Kryształowa, Porcelanowa, Północna Duża i Nowa w Połomie, Walońska w Podgórkach; znajduje się na tym terenie najgłębsza 

znana jaskinia polskiej części Sudetów – Szczelina Wojcieszowka o deniwelacji 112 m). 

W związku z wielowiekową działalnością górniczą prowadzoną na terenie obszaru, jednym z elementów rzeźby stały się kamieniołomy, 

przede wszystkim wapieni. Najbardziej znanym przykładem jest Góra Połom – z widocznymi ze wszystkich prawie stron pionowymi ścianami 

wyrobisk. 

 

Korytarze ekologiczne 

Część obszaru Góry i Pogórza Kaczawskiego pokrywa się z obszarem węzłowym sieci ECONET- Polska o znaczeniu  

międzynarodowym, przez obszar przebiega korytarz ekologiczny zachodni. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody 

W granicach obszaru znajduje się 8 rezerwatów przyrody: Wilcza Góra, Wąwóz Lipa, Wąwóz Siedmicki, Nad Groblą, Wąwóz Myśliborski, 

Góra Miłek, Buki Sudeckie, Buczyna Storczykowa na Białych Skałach. Ponadto obszar częściowo pokrywa się z granicami Parku 

Krajobrazowego „Chełmy”, a w niewielkim fragmencie z Rudawskim Parkiem Krajobrazowym. 

 

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Południowa granica obszaru stanowi jednocześnie północną granicę obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rudawy Janowickie 
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PLH020011.  

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju 

 

Gminy leżące w obszarze są w większości słabo zaludnione z uwagi na duże powierzchnie leśne i górzysty  teren; obszar obejmuje głównie te-

reny niezamieszkałe. W obszarze obserwuje się ujemny przyrost naturalny; ludzie poszukują pracy poza regionem, jednakże spora część Miesz-

kańców zajęła się obsługą ruchu turystycznego, w tym agroturystyką (na potrzeby tych usług wytworzyła się tez grupa lokalnych producentów 

oferujących lokalne produkty spożywcze (wypiek chleba, wędliny, wyroby nabiałowe, owoce, miody itp.); część osób zajmuje się produkcją 

wyrobów artystycznych (malarstwo, ceramika, wyroby z drewna, zbiory i obróbka minerałów). 

Obszar charakteryzuje się silnymi tradycjami górniczymi, występują tu liczne znaleziska archeologiczne oraz relikty dawnego górnictwa i hut-

nictwa. Obszar ma bogatą historię związaną z bogactwami naturalnymi (eksploatowano rudy miedzi, żelaza, barytu, a także złoto, surowce skal-

ne), co obecnie może stanowić ofertę turystyczną (np. płukanie złota w m. Złotoryja). 

Zagrożeniami dla obszaru może być urbanizacja terenów, koncentracja turystyki w danym miejscu lub turystyka niezgodna z wymogami ochro-

ny przyrody, budowa zbiorników przeciwpowodziowych,  zmiana łąk na inne typy użytkowania, zmiany w krajobrazie, eksploatacja surowców. 

 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 18570,97 53,05 

Grunty orne - 10906,94 31,16 

Łąki trwałe - 1396,98 3,99 

Grunty zabudowane - 194,48 0,56 

Inne (w tym wody) - 3935,92 11,24 

Suma końcowa  35005,30 100 
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UWAGA: Dane te należy także  przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie 

otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).   

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

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

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe -  

Lasy komunalne -  

Lasy prywatne -  

Sady  - -  

Trwałe użytki zielone  Skarb Państwa 401,66 Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007-

2013 Użytki prywatne 

Wody Skarb Państwa -  

Inne Miejsca eksploatacji 

odkrywkowej 
-  

Zwałowiska i hałdy -  

Tereny sportowe i 

wypoczynkowe 
-  

Tereny zajęte głownie 

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

 

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

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

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

L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1 

UCHWAŁA NR 

XXXIX/262/14 

Rady Miejskiej w Bolkowie z 

dnia 26 lutego 2014 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszarów poło-

żonych w granicach miasta 

Bolków. 

 

Rada Miejska 

Bolków Brak Nie dotyczy Brak 

2 

UCHWAŁA NR 

XXXIV/233/13 

Rady Miejskiej w Bolkowie z 

dnia 27 września 2013 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXI/217/13 z dnia 28 maja 

2013r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszarów poło-

żonych w granicach miasta 

Rada Miejska 

Bolków Brak Nie dotyczy Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Bolków. 

3 

Uchwała XXXVII/260/09 w 

sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bolków 

– dla miejscowości i obszarów 

wynikających z wniosków 

gminy 

 

Rada Miejska 

Bolków 

Ustalenia mpzp wskazują działkę nr 86 

obręb Gorzanowice jako WS wody 

powierzchniowe – teren ten stanowi 

siedlisko przyrodnicze – niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane ekstensywnie, dla 

którego należy prowadzić gospodarkę 

kośną. 

6510 

Realizacja ustaleń planu  

uzależniona od przeprowadzenia 

procedury oceny oddziaływania 

6510 Należy zmienić przeznaczenie 

terenu- łąka 

4 

Uchwała XXXVII/261/09 w 

sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Bolków-dla miejscowości i 

obszarów wynikających z 

wniosków indywidualnych 

Rada Miejska 

Bolków Brak Nie dotyczy Brak 

5 

Uchwała nr XXVI/182/08 w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

Rada Miejska 

Bolków 

Ustalenia mpzp wskazuja działki 510/17 i 

510/31 obręb geodezyjny Lipa, Gmina 

Bolków jako teren przeznaczony pod 

eksploatację złoża wapieni w rejonie 

miejscowości Lipa w Gminie Bolków. W 

niewielki fragmencie działki 510/31 

6430 

Realizacja działań może być 

uzależniona od przeprowadzenia 

procedury oceny oddziaływania ; 

ewentualna realizacja winna 

uwzględniać wymogi ochrony 

siedliska oraz w jak najmniejszym 

http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1216
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przestrzennego terenu 

przeznaczonego pod 

eksploatację złoża wapieni w 

rejonie miejscowości Lipa w 

Gminie Bolków. 

 

występuje siedlisko przyrodnicze 6430 stopniu w nie ingerować 

6 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Kłonice – Uchwała Nr 

IX/56/2003z dnia 28.10.2003 r.  

Rada Gminy 

Paszowice 
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru – 

kompleks łąk 6510  
Brak 

Nie dotyczy terenów w granicach 

obszaru: w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru, z danych 

terenowych wynika, iż wystepuje 

tam kompleks łąk 6510 

7 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Kłonice II – Uchwała Nr 

XII/70/2007 z dnia 18.12.2007 r. 

Rada Gminy 

Paszowice 
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru – 

kompleks łąk 6510  
Brak 

Nie dotyczy terenów w granicach 

obszaru: w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru, z danych 

terenowych wynika, iż wystepuje 

tam kompleks łąk 6510 

8 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Jakuszowa – Uchwała 

NrXIII/105/2012 z dnia 

27.03.2012 r. 

Rada Gminy 

Paszowice 

Niewielki fragment terenu oznaczonego 

MN2.02 na rys. część 1 zlokalizowany jest 

w obrębie siedliska 6510 

6510 

Przeanalizować wpływ na przedmiot 

ochrony w trakcie postępowania 

zmierzającego do wydania 

pozwolenia na budowę 

9 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Myślibórz – Uchwała Nr 

X/76/2011 z dnia 24.11.2011 r. 

Rada Gminy 

Paszowice Brak Nie dotyczy Brak 

10 
Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 
Rada Gminy 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru – 

kompleks łąk 6510  
Brak Nie dotyczy terenów w granicach 

obszaru: w bezpośrednim 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

MPZP Kłonice - Zachów – 

Uchwała Nr XVI/121/2012 z dnia 

26.06.2012 r. 

Paszowice sąsiedztwie obszaru, z danych 

terenowych wynika, iż na części 

terenów oznaczonych w planie jako 

MT/UKD wystepuje kompleks łąk 

6510 

11 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Kwietniki I – Uchwała Nr 

XVI/119/2012 z dnia 26.06.2012 

r. 

Rada Gminy 

Paszowice Brak Nie dotyczy Brak 

12 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Zbiornik Kwietniki – 

Uchwała Nr IX/55/2003 z dnia 

06.01.2004 r. 

Rada Gminy 

Paszowice 

Teren przeznaczony w planie pod Zbiornik 

Kwietniki zlokalizowany jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie siedliska 

przyrodniczego 9170, w cieku 

Przyłęcznica, również zlokalizowanym w 

sąsiedztwie przedmiotowego terenu 

znajduje się siedlisko wydry (1355), w 

niwielkiej odległości od tego ternu 

zlokalizowane jest siedlisko 91E0 

1355 

9170 

91E0 

Realizacja ustaleń planu uzależnione 

od przeprowadzenia procedury 

oceny oddziaływania; ewentualna 

realizacja winna uwzględniać 

wymogi ochrony siedlisk oraz w jak 

najmniejszym stopniu w nie 

ingerować  

13 

Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Zbiornik Grobla- 

Pogwizdów – Uchwała Nr 

IX/54/2003 z dnia 28.10.2003 r. 

Rada Gminy 

Paszowice 

W obrębie terenu przeznaczonego pod 

zbiornik występuje szereg siedlisk 

przyrodniczych, które podlegałyby 

bezpośredniemu (zniszczeni) lub 

pośredniemu oddziaływaniu - *9180, 

8220, 91I0, 6110, 6510, 9170, 91E0 

*9180, 8220, 91I0, 

6110, 6510, 9170, 

91E0, 3260 

Realizacja ustaleń planu w 

przedstawionym w zakresie w 

zasadzie nie jest możliwa-  znaczące 

negatywne oddziaływaniena 

przedmioty ochrony obszaru; mpzp 

uchwalony przed wejściem w Polsce 

Natury 2000 

14 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego jednostki 

strukturalnej Wojcieszów –

Rada Miasta 

Wojcieszów Brak Nie dotyczy Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Pólnoc w Wojcieszowie. 

Uchwała Nr XXIV.112.2012 

z dnia 28 .11.2012 r. 
 

15 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego jednostki 

strukturalnej Wojcieszów -

Południe w Wojcieszowie  

z dnia 21.03.2002 r. 

 

Rada Miasta 

Wojcieszów Brak Nie dotyczy Brak 

16 

Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Janowice Wielkie 

– Uchwała Nr VI/19/99 

z dnia 8 .03.1999 r. 

(w części dotyczącej obrębu 

Komarno) 

Rada Gminy w 

Janowicach Wielkich Brak Nie dotyczy Brak 

17 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy Jeżów Sudecki  

- Uchwała nr XXXV/208/2005 

z dnia 28.12.2005 r. 

 
 

Rada Gminy Jeżów 

Sudecki  

Teren połozony w sąsiedztwie 

miejscowości Dziwiszów, oznaczony w 

planie 17 MN, 26 UT częściowo 

zlokalizowany w obrebie siedliska 

przyrodniczego 6510 

6510 

Przeanalizować wpływ na przedmiot 

ochrony w trakcie postępowania 

zmierzającego do wydania 

pozwolenia na budowę 

18 Zmiana miejscowego planu Rada Miejska w Brak 
Nie dotyczy 

Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Złotoryja - Uchwała Nr 

IX/56/2007 z dnia 14.06.2007 

r.  

Złotoryi 

19 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Złotoryja - Uchwała Nr 

XXVII/175/04 z dnia 

8.12.2004 r. 

Rada Miejska w 

Złotoryi Brak 
Nie dotyczy 

Brak 

20 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego ujęcia 

wody dla szpitala dla terenu 

działki nr 316/7, zabudowy 

mieszkaniowej z usługami dla 

terenu działki nr 392, rekreacji 

związanej z płukaniem złota 

dla terenu działek nr 214 i 215, 

ogródków przydomowych dla 

terenu działki nr 648/21, obręb 

Jerzmanice Zdrój – Uchwała z 

dnia 20.12.2003 r. 
 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 

21 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego składo-

wisk mas ziemnych lub skal-

Rada Gminy 

Złotoryja 

W obrębie terenu przeznaczonego w planie 

pod składowisko mas ziemnych lub 

skalnych zlokalizowane są siedliska 

9170, 8220, 91I0, 

6110 

Realizacja ustaleń planu uzależnione 

od przeprowadzenia procedury 

oceny oddziaływania; ewentualna 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

nych Kopalni Bazaltu "Wilcza 

Góra", obręb Wilków – 

Uchwała Nr XI/112/03 z dnia 

30.12.2003 r.oraz Uchwała Nr 

XII/122/04 z dnia 30.01.2004 

r. 

 

przyrodnicze 9170, 8220, 91I0, 6110 realizacja winna uwzględniać 

wymogi ochrony siedlisk oraz w jak 

najmniejszym stopniu w nie 

ingerować 

22 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego zabudo-

wy mieszkalno-usługowej te-

renu działek nr 23, 54/20, 

54/23, 141/1, 141/2.141/3, 

141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 

141/8, 141/9, 141/10, 144/1, 

144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 

144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 

144/10, 144/11, 144/12, 

144/13, 144/14, 144/15, 

144/17, 144/18, 144/19, 

144/20, 144/21, 144/22, 

144/23, 144/24, 144/25, 

144/26, 144/27, 144/28, 

144/29, 144/30, obręb Wilków 

Osiedle- Uchwała Nr 

XI/110/03 z dnia 30.12.2003 r. 

 

Rada Gminy 

Złotoryja 
Brak – w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszaru 
Nie dotyczy 

Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

23 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego - Uchwała Nr 

X/123/99 z dnia 22.05.1999 r. 

oraz Nr XXI/257/2000 

z dnia 28.11.2000 r. 

 (tereny dotychczas stanowiące 

Zakład Górniczy Lena w Wil-

kowie) 

 

 

Rada Gminy 

Złotoryja 
Brak – w bezpośrednim sąsiedztwie 

siedliska 9190 i 9170 
Nie dotyczy Brak – w bezpośrednim sąsiedztwie 

siedliska 9190 i 9170 

24 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dolesień 

terenów działek nr 490/31, 

490/87, 849/2, 849/3, 849/4, 

849/5, 860/12, 860/13, 860/14, 

860/15, 860/16, 877/1 i 877/2, 

obręb Wilków - Uchwała Nr 

XI/109/03 z dnia 30.12.2003 r. 

Rada Gminy 

Złotoryja 
Brak – w bezpośrednim sąsiedztwie 

siedlisko 9190 
Nie dotyczy Brak – w bezpośrednim sąsiedztwie 

siedlisko 9190  

25 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dolesie-

nia terenu działki nr 214/63, 

obręb Leszczyna 

- Uchwała Nr XI/99/03  z dnia 

30.12.2003 r. 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

26 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego zabudo-

wy mieszkaniowo-letniskowej 

na działkach nr 85/1 i 90/2 w 

obrębie Leszczyna - Uchwała 

Nr X/124/99 z dnia 22.06.1999 

r. 

 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 

27 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego zabudo-

wy mieszkalno-usługowej te-

renu działki nr 47/1, obręb 

Leszczyna – Uchwała Nr 

XI/98/03 z dnia 30.12.2003 r. 

 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 

28 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego – 

Uchwała Nr X/115/99 z dnia 

22.06.1999 r. 

 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 

29 

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego zabudo-

wy mieszkalno-usługowej te-

renu działki nr 220/3, działal-

ności turystycznej, usługi hote-

lowe i mieszkalnictwo na tere-

nie części działki nr 583/46 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

(nowy podział 639/46, 640/46 i 

641/46) zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej ze świe-

tlicą terenu działki nr 322, za-

budowy zagrodowej terenu 

działek 287/5 i 288 (część), 

zabudowy przemysłowej tere-

nu działek nr 351/2 i 390/1, 

obręb Prusice – Uchwała Nr 

XI/104/03 z dnia 30.12.2003 r. 

 

30 

Miejscowy plan zagpospoda-

rowania przestrzennego skła-

dowisk mas ziemnych lub 

skalnych Kopalni Bazaltu 

„Kozia Góra” w obrębie Wil-

ków – Uchwała Nr XII/122/04 

z dnia 30.01.2004 r. 

Rada Gminy 

Złotoryja Brak 
Nie dotyczy 

Brak 

31 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Marciszów 

Uchwała z dnia 28.12.2001 r. 

 

Rada Gminy 

Marciszów 

W obrębie terenów objętych zmianą mpzp 

występuje siedlisko 6510, na niewielkiej 

części 6520 i fragmentarycznie 6230 

6510, 6520, 6230 

Uwzględnić występowanie siedliska 

w  procedurze oceny oddziaływania 

na środowisko lub na obszar Natura 

2000 (przed uzyskaniem 

wymaganych decyzji zezwalających 

na realizację konkretnych działań). 

32 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy 

turystycznej, terenów 

Rada Gminy Męcinka 
Brak 

Nie dotyczy 
Brak 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

sportowo- rekreacyjnych w 

obrębie wsi Stanisławów – 

Uchwała Nr XLVII/307/10 z 

dnia 30.09.2010 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr  XXX/199/2013 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

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

zawartymi w pkt 13. 

 

 

 

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

 

L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1. 
3260 Nizinne i pogórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 
B 20,25 - 

Siedlisko związane z rzekami: 

Kaczawa, Nysa Mała 
Niski 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

2. 6110 Skały wapienne i neutro- B 2,48 - Siedlisko związane z Oceny szczegółowe Konieczne uzupełnienie wiedzy o 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
filne z roślinnością pionierską 

(Alysso-Sedion) 

odkrywkami wapienia o 

charakterze sztucznym lub 

naturalnym 

uzyskano dla 100% 

znanych płatów, jednak 

możliwe występowanie 

na innych stanowiskach 

w nieczynnych 

kamieniołomach 

przedmiocie ochrony 

3. 

6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

- - - Podane z obszaru błędnie - 

 

Siedlisko podawane w obszarze 

w ślad za danymi literaturowymi 

z lat 90-tych XX w. Nie 

potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze – 

propozycja usunięcia z listy 

przedmiotów ochrony, nie będzie 

omawiany w dalszej części pzo 

4. 

6210 *Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i ciepło-

lubne murawy z Asple-

nion septentrionalis Fe-

stucion pallentis) 

C 14,21 - 

Siedlisko porasta szczytowe partie 

wychodni wapienia i bazaltu oraz 

cześciowo skałki i dna nieczyn-

nych kamieniołomów 

Oceniono stan 

zachowania  dla 27% 

płatów 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

5. 

6230 *Górskie i niżowe mu-

rawy bliźniczkowe (Nardion – 

płaty bogate florystycznie) 

A 45,63 - 

Siedlisko znane głównie z połu-

dniowej części obszaru z danych 

literaturowych - rzadkie 

Rozpoznanie terenowe 

obejmuje 1 płat, dane 

dotyczące lokalizacji 

pozostałych płatów 

pochodzą z 2006 r. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony – nadana 

ocena z SDF 

 6. 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion)  

 

A 638,07 - 

Największe kompleksy siedliska 

występują pomiędzy Muchowem a 

Siedmicą, 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 15% płatów.  

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

 7. 

6430 Ziołorośla górskie (Ade-

nostylion alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne 

B 6,18 - 

Siedlisko związane z dobrze 

zachowanymi dolinami 

mniejszych cieków. 

Rozpoznanie terenowe 

dotyczy ok. 60% 

siedliska, dla których 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
(Convolvuletalia sepium) uzyskano oceny 

szczegółowe. 

8. 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

B 1690,41 - 

Siedlisko częste, rozproszone na 

całym obszarze, jednak jego 

największe koncentracje występują 

w części północnej. 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 13% płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

9. 

6520 Górskie łąki konietlico-

we użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

A 227,26 - 
Partie górskie powyżej 600 m 

n.p.m. 

Nie było objęte 

rozpoznaniem terenowym 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony – nadana 

ocena z SDF 

10. 

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

B - - 

Siedlisko nie obserwowane, 

prawdopodobnie występuje, lecz 

zajmuje bardzo niewielkie 

powierzchnie  

Brak 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony – nadana 

ocena z SDF 

11. 

7220 Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

B - - 

Siedlisko nie obserwowane, 

prawdopodobnie występuje, lecz 

zajmuje bardzo niewielkie 

powierzchnie 

Brak 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony – nadana 

ocena z SDF 

12. 

7230 Górskie i nizinne torfo-

wiska zasadowe o charakterze 

młak, turzycowisk i mecho-

wisk 

B - - 

Siedlisko podawane w literaturze 

z Gór Ołowianych; 

prawdopodobnie występuje, lecz 

zajmuje bardzo niewielkie 

powierzchnie 

Brak 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony – nadana 

ocena z SDF 

13. 

8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne rumowiska 

krzemianowe 

A 0,10 - 
Izolowane stanowisko na Górze 

Miłek 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 100% 

znanych płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony, ponieważ 

inne stanowiska gatunków typo-

wych dla siedlioska były podawa-

ne w innych lokalizacjach na Po-

górzu Kaczawskim (np. Sichow-

skie Wzgórza) 

14. 
8160 *Podgórskie i wyżynne 

rumowiska wapienne ze zbio-
B 0,35 - 

Siedlisko znane wyłącznie z 

opuszczonych kamieniołomów; 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 17% płatów. Konieczne uzupełnienie wiedzy o 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
rowiskami ze Stipion calama-

grostis 

potwierdzono 1 stanowisko w 

literaturze znanych jest dalsze 6 

stanowisk. 

przedmiocie ochrony 

15. 

8210 Wapienne ściany 

skalne ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis 
A 0,67 - 

Siedlisko związane wyłącznie z 

wychodniami skał wapiennych. 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 100% 

znanych stanowisk, 

jednak na pewno 

występuje  w kolejnych 

lokalizacjach 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

16. 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiska-

mi z Androsacion vandelii 
B 6,18 - 

Siedlisko częste, 

rozprzestrzenione w całym 

obszarze 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla ponad 50% 

znanych stanowisk, 

jednak na pewno 

występuje  w kolejnych 

lokalizacjach 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

17. 

8310 Jaskinie 

nieudostępnione do 

zwiedzania 
A - 11 - 

Ocena dla 3 jaskiń na 

podstawie monitoringu 

GIOŚ z 2013 r., tj. 

Szczelina 

Wojcieszowska, Jaskinia 

Nowa, Jaskinia 

Północna Duża 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

 18. 
9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 
A 379,58 - 

Siedlisko występuje głównie w 

południowej części obszaru.  

Brak szczegółowego 

rozpoznania terenowego; 

oceny nadane na 

podstawie wizji 

terenowych 

prowadzonych w trakcie 

prac nad pzo 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony- nadana 

ocena z SDF 

19. 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion,Galio 

odorati-Fagenion 
A 533,36 - 

Siedlisko występuje w 

południowej części obszaru, na 

podłożach wapiennych. 

Brak szczegółowego 

rozpoznania terenowego; 

oceny nadane na 

podstawie wizji 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
terenowych 

prowadzonych w trakcie 

prac nad pzo 

20. 

9150 Ciepłolubne buczyny 

storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion) 
A 37,50 - 

Siedlisko związane jest ściśle z 

płytko leżącymi podłożami 

wapiennymi. 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 60% płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

21. 

9170 Grąd środkowoeuropej-

ski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

A 2426,15 - 
Siedlisko rozpowszechnione na 

terenie Pogórza Kaczawskiego. 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 10% płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

22. 

9180 *Jaworzyny i lasy klo-

nowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio plathyphyllis 

Acerion pseudoplatani) 

A 184,23 - 

Siedlisko związane ze stromymi, 

skalistymi stokami o rumoszowej 

glebie. 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 30% płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

23. 
9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 
B 1285,72 - 

Siedlisko związane z ubogimi 

skałami wylewnymi, porasta 

miejsca płaskie lub obniżenia 

terenu.  

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 11% płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

24. 

91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe 

A 627,20 - 

Siedlisko związane z dolinami 

cieków, głównie na terenach 

leśnych. 

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 14% płatów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

25. 

91I0* Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 
A 330,08 - 

Siedlisko rozpowszechnione we 

wschodniej części obszaru, porasta 

nasłonecznione stoki o różnym 

nachyleniu, rzadziej miejsca 

płaskie, w podłożu występują 

skały obojętne (zieleńce, bazalty).  

Oceny szczegółowe 

uzyskano dla 78% 

znanych płatów, jednak 

prawdopodobnie 

obejmuje także część 

płatów siedliska 9190 na 

podłożu zieleńców lub 

bazaltów. 

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 

Gatunki roślin 

1. 
1421 Włosocień delikatny 

Trichomanes speciosum 
A - 1 Niedźwiedzia Jama koło Złotoryi 100%  - 

2. 
1902 Obuwik pospolity 

Cypripedium calceolus 
A - 17 

Powterdzone: Góra Popiel, Miłek, 

Połom (2), Grudno 

Dane literaturowe, 

możliwe ponowne 

występowania na 

stanowiskach nie 

potwierdzanych po roku 

2006  

Konieczne uzupełnienie wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

3. 

4066 Zanokcica 

serpentynowa Asplenium 

adulterinum 

A  1 
Góra Popiel koło Janowic 

Wielkich 
100 % - 

4. 
4096 Mieczyk błotny 

Gladiolus palustris 
C - 1 Złotoryja 100%  Prawdopodobnie gatunek wymarł 

Gatunki zwierząt 

1. 
1308 Mopek Barbastella 
barbastellus 

B  

14 zimowisk, 

18 stanowisk 

letnich, 2 

stanowiska 

godowe 

 

Stanowiska letnie gatunku zlokali-

zowane są na terenie całego ob-

szaru. Większość zimowisk mop-

ka znajduje się w jaskiniach na 

Górze Połom, kolejne występują 

w sztolni w Gruszce, sztolni w 

Chmielarzu, sztolni w górze Bon-

darskiego w Kaczorowie, grocie 

pod zamkiem w Płoninie, w Jaski-

ni Walońskiej w Podgórkach, w 

sztolni w Stanisławowie, sztolni 

Rudolf w Męcince, sztolniach 

średni 

Rozpoznanie letnich stanowisk 

(miejsc rozrodu mopka) 

prowadzono od połowy lipca do 

połowy sierpnia 2013 r. Wykonano 

całonocne odłowy w różnych 

siedliskach oraz nasłuchy 

stacjonarne i podczas przejść 

transektów. Poszukiwano także 

stanowisk nietoperzy w budynkach 

miejscowości położnych na terenie 

obszaru. Inwentaryzację zimowisk 

gatunku prowadzono w styczniu 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
Helena I i III w Ciechanowicach. 

Jaskinie Połomu są stanowiskami 

godowymi (miejscami rojenia) 

mopka. 

2013 r. Wykorzystano także dane 

własne gromadzone od 2000 r. 

oraz inwentaryzacje i raporty z 

poprzednich lat. Ocenę stanu 

siedlisk wykonano zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

2. 
1318 Nocek łydko włosy 
Myotis dasycneme 

B  

2 zimowiska, 

5 miejsc 

żerowania 

 

Obecność gatunku odnotowano w 

2 zimowiskach na Górze Połom. 

Żerowiska nocka łydkowłosego 

stwierdzono na 5 stanowiskach: na 

rzece Bóbr w okolicach Ciecha-

nowic, na stawie w Lipie, stawie 

przy drodze Lipa-Mysłów, zbior-

niku retencyjnym między Kaczo-

rowem i Wojcieszowem oraz 

zbiorniku Zerówka w Połomie. 

 

dobry 

Rozpoznanie letnich stanowisk 

(miejsc rozrodu nocka 

łydkowłosego) prowadzono od 

połowy lipca do połowy sierpnia 

2013 r. Wykonano całonocne 

odłowy w różnych siedliskach 

oraz nasłuchy stacjonarne i 

podczas przejść transektów. 

Poszukiwano także stanowisk 

nietoperzy w budynkach 

miejscowości położnych na terenie 

obszaru. Inwentaryzację zimowisk 

gatunku prowadzono w styczniu 

2013 r. Wykorzystano także dane 

własne gromadzone od 2000 r. 

oraz inwentaryzacje i raporty z 

poprzednich lat. Ocenę stanu 

siedlisk wykonano zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

3. 
1323 Nocek Bechsteina 
Myotis bechsteinii 

B  

12 zimowisk, 

7 stanowisk 

letnich, 1 

stanowisko 

godowe 

 

6 zimowisk gatunku stwierdzono 

w jaskiniach na Górze Połom, 

kolejne w kopalni Wilhelm koło 

Radzimowic, sztolni w Chmiela-

rzu, sztolni Helena I w Ciechano-

wicach, sztolni upadowej w Lesz-

czynie i Jaskini Imieninowej w 

Nowych Rochowicach.  W okresie 

letnim obecność gatunku odnoto-

wano na 6 stanowiskach w za-

średni 

Rozpoznanie letnich stanowisk 

(miejsc rozrodu nocka Bechsteina) 

prowadzono od połowy lipca do 

połowy sierpnia 2013 r. Wykonano 

całonocne odłowy w różnych 

siedliskach oraz nasłuchy 

stacjonarne i podczas przejść 

transektów. Inwentaryzację 

zimowisk gatunku prowadzono w 

styczniu 2013 r. Wykorzystano 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
chodniej części obszaru. Jaskinie 

Połomu są stanowiskami godo-

wymi (miejscami rojenia) tego 

gatunku. 

także dane własne gromadzone od 

2000 r. oraz inwentaryzacje i 

raporty z poprzednich lat. Ocenę 

stanu siedlisk wykonano zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

4. 
1324 Nocek duży Myotis 
myotis  

A  

15 zimowisk, 

21 miejsc 

rozrodu / 

schronień 

letnich, 22 

żerowiska, 3 

stanowiska 

godowe 

 

Stwierdzono 6 zimowisk gatunku 

w jaskiniach na Górze Połom, 

kolejne zimowiska odnotowano w 

Jaskini Imieninowej w Nowych 

Rochowicach, w kopalni Wilhelm 

koło Radzimowic, w sztolni w 

Bukowinie, sztolni w Chmielarzu, 

sztolni w Stanisławowie, sztolnia 

Rudolf w Męcince, sztolniach 

Helena I, II, III w Ciechanowicach 

W obszarze stwierdzono kilkana-

ście kolonii rozrodczych i schro-

nień letnich nocka dużego. Jaski-

nie Połomu są stanowiskami go-

dowymi (miejscami rojenia) tego 

gatunku. 

dobry 

Rozpoznanie letnich stanowisk 

(miejsc rozrodu nocka dużego) 

prowadzono od połowy lipca do 

połowy sierpnia 2013 r. Wykonano 

całonocne odłowy w różnych 

siedliskach oraz nasłuchy 

stacjonarne i podczas przejść 

transektów. Poszukiwano także 

stanowisk nietoperzy w budynkach 

miejscowości położnych na terenie 

obszaru. Inwentaryzację zimowisk 

gatunku prowadzono w styczniu 

2013 r. Wykorzystano także dane 

własne gromadzone od 2000 r. 

oraz inwentaryzacje i raporty z 

poprzednich lat. Ocenę stanu 

siedlisk wykonano zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

5. 1337 Bóbr Castor fiber D  - - dobry 

Nie stwierdzono aktualnych 

(czynnych) stanowisk gatunku w 

obszarze.  W trakcie prac 

terenowych odnotowano  stare 

(kilkuletnie) ślady bytowania w 

postaci ściętych drzew. Jednak ze 

względu na obecność bobrów w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 

nad Nysa Szaloną, w sąsiedztwie 

zbiornika Słup, nad rzeką Bóbr, i 

ujściowych odcinkach potoków 

Lipka i Wierzbnik możliwe jest 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
pojawienie sie bobrów w obszarze 

w kolejnych latach. Propozycja 

zmiany kategorii na D.  

6. 1355 Wydra Lutra lutra C  

kilkanaście 

stanowisk na 

terenie całego 

obszaru 

10-15i 

Wykazany na kilkunastu rzekach i 

potokach Bóbr, Kaczawa, Świe-

rzawa, Kamiennik, Wilcza, Lipka, 

Świdna, Nysa Mała, Starucha, 

Przyłęcznica, Dopływ spod Go-

rzanowisc, Dopływ spod Nowej 

Wsi Wielkiej, Świekotka, Bełkot-

ka 

dobry 

Rozpoznanie rozmieszczenia 

gatunku w obszarze prowadzono 

w okresie letnim (lipiec i wrzesień 

2013). Konieczne uzuepłenienie 

stanu wiedzy w okresie jesienno- 

zimowym 

7. 
1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus) 

B 

 
Zgodnie z 

SDF- 2 lok. 
- Brak 

Nie objęty pracami terenowymi w 

trakcie prac nad PZO. Konieczne 

uzupełnienie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony- ocena z 

SDF 

8. 
1096 Minóg strumieniowy 
Lampetra planeri 

B 

 

Zgodnie z 

SDF 

populacja 

osiadła 

- Brak 

Nie objęty pracami terenowymi w 

trakcie prac nad PZO. Konieczne 

uzupełnienie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony- ocena z 

SDF 

9. 1149 Koza Cobitis taenia 

B 

 

Zgodnie z 

SDF 

populacja 

osiadła 

- Brak 

Nie objęty pracami terenowymi w 

trakcie prac nad PZO. Konieczne 

uzupełnienie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony- oceny z 

SDF 

10. 
1014 Poczwarówka zwężona 
Vertigo angustior 

C  1 Jedno stanowisko znaleziono koło 

Kaczorowa na turzycowisku w 

mozaice siedlisk położonych nad 

drobnymi ciekami wpadającymi 

do Kaczawy 

 

{d02d} obręb Mysłów, dz. ew. 

Niezadowalający Poszukiwano poczwarówki na 

około 15 punktach wytypowanych 

na podstawie wizji terenowej; 

innych stanowisk nie odnaleziono; 

jest to jedyne stanowisko z 

obszaru, wcześniejsze dane 

ograniczały się do SDF, nie są 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
518/4, 518/17 znane historyczne stanowiska 

gatunku w obszarze 
11. 1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 
A  4 poligony + 

16 

punktowych 

Nieliczne stanowiska w obszarze, 

jednakże ze względu na trudności 

w obserwacji imagines, szacunki 

dotyczące stanowisk są zaniżone: 

 

 

 

Dobry Podczas prac terenowych 

weryfikowano stanowiska z 

danych z planu ochrony PK 

Chełmy, z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, z 

inwentaryzacji w Lasach 

Państwowych w 2007 roku oraz 

poszukiwano nowych stanowisk; 

na większości stanowisk nie 

odnaleziono ani imagines ani 

gąsienic 
12. 1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
(Osmoderma barnabita) 

A  14 poligonów 

+ 8 

punktowych,  

(liczba 

stanowisk 20 

– 2 punktowe 

pokrywają się 

z poligonami) 

Liczne stanowiska gatunku, 

zarówno całe aleje, jak i 

pojedyncze drzewa – stanowiska 

głównie w alejach przydrożnych 

lub parkach podworskich 

 

 

Dobry Podczas prac terenowych 

weryfikowano stanowiska z 

czterech źródeł: Wojewódzkich 

Zespołów Specjalistycznych, 

danych z planu ochrony PK 

Chełmy, z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska oraz z 

inwentaryzacji w Lasach 

Państwowych w 2007 roku 
13. 6169 Przeplatka maturna 

Hypodryas maturna 
C  1 Odnaleziono jedno stanowisko z 

bardzo nieliczną populacją 

 

{D02d} koło Chrośnicy; obręb 

Chrośnica, dz. ew. 5, 6/2, 6/3, 

164/207,  

nadl. Lwówek Śląski wydz. 207d, 

g,  

Niezadowalający Wskazane są poszukiwania na 

szeroką skalę zarówno imagines 

motyli jak i oprzędów gąsienic; 

dopiero takie dane pozwolą 

wnioskować o rzeczywistej 

populacji gatunku na tym terenie;  

14. 
6177 Modraszek telejus 
Maculinea (Phengaris) 
teleius 

A  20 Odnaleziono liczne stanowiska 

gatunku w obszarze: 

 

 

Dobry Podczas prac terenowych 

weryfikowano stanowiska z 

czterech źródeł: Wojewódzkich 

Zespołów Specjalistycznych, 

danych z planu ochrony PK 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz

chnia 

[ha] 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/uzasadni

enie do wyłączenia z prac 

terenowych 
Chełmy, z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, z 

inwentaryzacji w Lasach 

Państwowych w 2007 roku oraz 

poszukiwano nowych stanowisk 
15. 6179 Modraszek 

nausitous Maculinea 
(Phengaris) nausithous 

A  33 Odnaleziono liczne stanowiska 

gatunku w obszarze: 

 

Dobry Podczas prac terenowych 

weryfikowano stanowiska z 

czterech źródeł: Wojewódzkich 

Zespołów Specjalistycznych, 

danych z planu ochrony PK 

Chełmy, z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, z 

inwentaryzacji w Lasach 

Państwowych w 2007 roku oraz 

poszukiwano nowych stanowisk 

 

  

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

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

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko jest określane przez roślinność zanurzoną, przytwierdzoną do uziarnionych osadów mineralnych (piasek, żwir, drobne kamienie) na 

dnie koryt strumieni i rzek o intensywnym przepływie wody i zauważalnym zasilaniu przez wody podziemne lub wymianie wód między strefą 

koryta a interaktywną strefą migrujących wód gruntowych (hyporeiczną). W obszarze obejmuje dolinę Kaczawy na niektórych odcinkach oraz 

Nysę Małą. Ubogie w gatunki. Rozpoznanie terenowe w ramach prac nad pzo obejmowały jednie niewielkie fragmenty ww. rzek, w związku z 

czym należy uzupełnić wiedzę o siedlisku (rozmieszczenie i stan zachowania). 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

W Polsce, zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z postanowieniami art. 
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17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U1. 

 

Ranga w obszarze  

Ważne z uwagi na pełnione funkcje głównej osi ekologicznej obszaru, a także jako siedlisko gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy. 

Wzdłuż brzegów dobrze rozwinięte kompleksy siedlisk od wody zależnych takich jak 6430, 91E0 a często także 9170.  
 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia  
Zachowane w stopniu U2 (Nysa Mała U1, Kaczawa U2). 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Zanieczyszczenie wód ściekami bytowymi, nawozami i środkami ochrony roślin stosowanymi w rolnictwie 

 Prace hydrotechniczne związane z umacnianiem brzegów i niszczeniem struktury siedliska. 

 

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

Krótka charakterystyka 

Tworzy niewielkie powierzchnie na półkach skalnych i utrwalonym rumoszu, głównie na siedliskach antropogenicznych w opuszczonych 

kamieniołomach wapieni w postaci zbiorowiska Sanguisorba minor-Origanum vulgare, nawiązującego składem gatunkowym do muraw 

kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. W składzie gatunkowym zaznacza się także obecność wiechliny Poa compressa, czyścicy drob- 

nokwiatowej Acinos arvensis oraz zanokcicy murowej Asplenium ruta-muraria, które odróżniają siedlisko 6110 od pokrewnych zbiorowisk 

muraw naskalnych rozwijających się na skałach krzemianowych. Jedynym obecnie znanym naturalnym stanowiskiem siedliska są skałki w 

szczytowej części Miłka, natomiast w postaci antropogenicznej potwierdzono w kamieniołomach pod Miłkiem, w Mysłowie, na Połomie 

oraz Rochowicach. Zapewne obecne także w pozostałych opuszczonych kamieniołomach (Silesia, Gruszka i inne). 

 

Część z powierzchni podawanych obecnie jako siedlisko 6110 wskutek analiz syntaksonomicznych popartych badaniami terenowymi w ro-

ku 2013 zostanie przekwalifikowana na siedlisko 8230 - Roślinność pionierska na skałach krzemianowych (siedlisko nie podawane do tej 

pory z obszaru „Góry i Pogórze Kaczawskie”)- obejmuje murawy na skałach bezwapiennych z dominacją kostrzewy owczej Festuca ovina, 

macierzanki zwyczajnej Thymus pulegioides, rozchodnika sześciorzędowego Sedum sexangulare, rozchodnika wielkiego Sedum maximum, 

smółki pospolitej Viscaria vulgaris, tymotki Boehmera Phleum boehmeri, pięciornika srebrnego Potentilla argentea, pięciornika wiosenne-

go Potentilla neumanniana i wielu innych, czasem tylko z dodatkiem gatunków związku Alysso-Sedion.Do tego siedliska należeć będą 

wszystkie murawy naskalne na zieleńcach i bazaltach w obszarze. Z uwagi na konieczność uzupełnienia danych w tym zakresie, na potrzeby 

pzo wszystkie te powierzchnie zostały zakwalifikowane jako sielisko 6110. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

 

Ranga w obszarze 

Jedno z kilku znanych stanowisk siedliska w Polsce, jednak jak do tej pory znane są głównie postaci antropogeniczne w starych kamienio-

łomach. Z uwagi na całokształt warunków siedliskowych stanowiska te są jednak godne ochrony, przynajmniej w części. Współwystępują z 

nimi inne typy siedlisk (8150), zaś w bezpośrednim sąsiedztwie rozwijają się także murawy kserotermiczne i buczyny storczykowe, w tym z 

historycznymi stanowiskami obuwika pospolitego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczyt Góry Miłek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania niezadowalajacy, brak części gatunków charakterystycznych, zagrożenie wskutek czynników antropogenicznych i natural-

nych. 

 



69 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Sukcesja naturalna 

 Możliwe wydobycie kopalin 

 Występowanie inwazyjnych gatunków rodzimych 

 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

 

Siedlisko podane z obszaru omyłkowo, w ślad za danymi literaturowymi, w których podawano występowanie zespołu Tunico-Poetum com-

pressae z bazaltowych wzgórz północno- wschodniej cześci Pogórza Kaczawskiego. Zespół ten występował w połowie lat 90-tych ubiegłego 

wieku m.in. na Krzyżowej Górze koło Sichowa. Późniejsze badania prowadzone po roku 2000 (w tym kontrola terenowa z roku 2013 w ra-

mach prac nad pzo) nie potwierdziły jego obecności, tym samym siedlisko powinno zostać wykreślone z SDF jako niereprezentowane w ob-

szarze w momencie jego utworzenia.  

 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) 

Krótka charakterystyka 

Murawy kserotermiczne były w przeszłości uważane za jeden z ważniejszych walorów przyrodniczych w obszarze, jednak obecny ich stan 

zachowania oraz rozprzestrzenienie należy uznać za złe. Większość z ich stanowisk rozwija się na dnach i opuszczonych poziomach wydobycia 

w dawnych kamieniołomach – stanowiska naturalne na Miłku zostały zniszczone jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie zachowane 

są we fragmentach na dnach kamieniołomów pod Miłkiem, w Rochowicach, na północnym stoku Miłka oraz koło Lipy, w zarastających 

dawnych wyrobiskach. Duże, silnie zniekształcone fragmenty występują też koło dawnych kamieniołomów na Krzyżowej Górze, 

prawdopodobnie (obecnie zarośnięte lecz możliwe do odtworzenia) fragmenty także w otoczeniu Czartowskiej Skały. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

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

grożone wskutek zaprzestania użytkowania i zarastania drzewami lub krzewami.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Płaty poddane kontroli zachowane w stopniu złym U2 – 1 płat, lub niezadowalającym – U1 (2 małe płaty). W całym zasięgu obszaru praw-

dopodobnie stan zachowania należy uznać za zły (U2). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Zaprzestanie użytkowania 

 Zmiany składu gatunkowego wskutek sukcesji naturalnej (zarastanie drzewami i krzewami) 
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 Synantropizacja 

 Ekspansja gatunków obcych siedliskowo (trzcinnik piaskowy) 

 

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

Krótka charakterystyka 

Tego typu murawy występują na siedliskach jałowych i ubogich oraz odznaczają się dużym udziałem niskich gatunków acydofilnych. Kilka 

płatów tego siedliska udokumentowano w południowej części obszaru (Góry Ołowiane  i ich otoczenie) w roku 2006. Od tego czasu brak 

informacji o siedlisku. W trakcie prac nad pzo pracami terenowymi objęty był jeden płat siedlska, znajdujący się w sąsiedztwie m. Pastewnik. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Nieznana, konieczna weryfikacja danych o stanie i rozmieszczeniu siedliska. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Nieznana, konieczna weryfikacja danych o stanie i rozmieszczeniu siedliska. 

Zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze, z wyjątkiem jednego płata, są nieznane. 

Dla ww. stanowiska koło m. Pastewnik podstawowe zagrożenia to: 

 Ekspansja gatunków obcych siedliskowo, głownie traw (kostrzewa czerwona) 

 Zaprzestanie użytkowania 

 Eutrofizacja 

 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Krótka charakterystyka 

Łąki trzęślicowe zaliczane są do najbardziej zróżnicowanych półnaturalnych siedlisk powstałych na skutek ekstensywnej gospodarki 

człowieka. Łąki te charakteryzują się wielogatunkową strukturą i swoistą fenologią rozwoju oraz szeroką amplitudą ekologiczną. Istotnym 

czynnikiem warunkującym wykształcenie się specyficznej roślinności siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej. Łąki te stanowią jeden 

z największych walorów przyrodniczych obszaru, są tu reprezentowane na relatywnie dużej powierzchni (600 ha) oraz odznaczają się w wielu 

płatach doskonałym stanem zachowania struktury i funkcji.  Z gatunków charakterystycznych występują tu m.in. Kosaciec syberyjski Iris 

sibirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, przytulia północna Galium boreale, krwawnik kichawiec Achillea ptarmica i 

olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia. Występują tu stanowiska szeregu gatunków chronionych w dużych liczebnie populacjach – poza 

wymienionymi także zimowit jesienny Colchicum aurumnale, pełnik europejski Trollius europaeus, kukułka szerokolistna Dactylorhiza 

majalis, pierwiosnek wyniosły Primula elatior i inne. Zbiorowiska bardzo bogate w gatunki, o dużej mozaice lokalno-siedliskowej, często 
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współwystępujące z płatami siedliska 7230 oraz 6510. Spełniają także kluczową rolę w ochronie modraszkowatych oraz wielu gatunków 

ptaków łąkowych. 

W kilku wcześniej znanych płatach siedliska stwierdzono koszenie zgodnie z rytmem typowym dla łąk kośnych (6510), co spowodowało 

pogorszenie stanu struktury i funkcji siedliska i wycofanie większości gatunków typowych  – obecnie płaty te zostały zakwalifikowane do 

siedliska 6510. Ponadto część płatów pozostających we własności prywatnej, znanych kiedyś w sąsiedztwie Nowej Wsi prawdopodobnie 

została zaorana po roku 2006, brak jest jednak wystarczająco precyzyjnych map siedlisk z tego okresu, by możliwe było określenie skali 

działania. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Bardzo wartościowe przyrodniczo, stanowią jeden z ważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zweryfikowane w ramach prac nad pzo stanowiska zachowane w stanie właściwym (6 stanowisk), stan wiedzy o pozostałych stanowiskach 

wymaga uzupełnienia  

.Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to: w odniesieniu do rozpoznanych stanowisk brak jest zagrożeń istnieją-

cych, potencjalnym zagrożeniem jest sukcesja naturalna wskutek zarzucenia użytkowania. 
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Łąki zmiennowilgotne w dolinie SiedmicyŁąki zmiennowilgotne na północny- wschód od Siedmicy 

 

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

Krótka charakterystyka 

Ich występowanie ma najczęściej przebieg liniowy związany z korytami rzek i cieków oraz obrzeżami lasów. Na terenie obszaru są spotyka-

ne rzadko, gdyż w większości stanowią element lasów łęgowych. Wykształcone najczęściej w stanie niezadowalającym, łopuszyny - zbio-

rowiska z lepiężnikiem różowym Petasistes hybridus, świerząbkiem orzęsionym Chaerophyllum hirsutum, pokrzywą zwyczajną Urtica dio-

ica, wiązówką błotną Filipendula ulmaria, podagrycznikiem pospolitym Aegopodium podagraria,  rozwijają się wąskimi pasami towarzy-

sząc ciekom (Siedmica, Kaczawa, Nysa Szalona)  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Niewysoka z uwagi na rzadkość występowania i zły stopień wykształcenia. Wyjątkiem są łopuszyny w rezerwacie „Wąwóz Siedmicki”, któ-

re wykształcone są w stanie właściwym (FV).  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu od właściwego do niezadowalającego, generalnie oceniono stan na U1.  
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Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Eutrofizacja 

 Regulacje cieków i inne prace hydrotechniczne 

 Inwazja gatunków obcych geograficznie 

 Sukcesja naturalna w kierunku zbiorowisk łęgowych 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Krótka charakterystyka 

Jedno z najpospolitszych siedlisk przyrodniczych (ok. 1600 ha) reprezentowanych przez zbiorowiska bogatych gatunkowo łąk świeżych, 

najczęściej dwukośnych. Stanowią one większość użytków zielonych na terenie obszaru. Duże kompleksy tych łąk znajdują się w części 

północnej: m.in. koło Nowej Wsi, Lipy i Muchowa.  W ich składzie występuje wiele gatunków zielnych i traw oraz stwierdza się większość 

z gatunków wskaźnikowych, jak np.: rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, biedrzeniec wielki Pimpinella major, chaber łąkowy Centau-

rea jacea, świerzbnica polna Knautia arvensis, kozibród łąkowy Tragopogon pratensis, marchew zwyczajna Daucus carota, jastrun właści-

wy Leucanthemum vulgare, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, dzwonek rozpierzchły 

Campanula patula. Część łąk reprezentujących to siedlisko stanowią użytki przemienne, w składzie florystycznym płatów tej roślinności 

wydatnie zwiększa się udział elementów pastwisk. Często występują także postacie regeneracyjne łąk świeżych na odłogach oraz postacie 

regeneracyjne na powierzchniach o przywróconej gospodarce kośnej lub kośno-pastwiskowej po latach odłogowania. Dlatego łączny areał 

siedliska z roku na rok może zmieniać się w poszczególnych latach- np. po 2006 r. prawdopobnie zostały zaorane łąki położone koło Nowej 

Wsi, koło Mysłowa i pomiędzy Kwietnikami a Groblą – brak jest jednak wystarczająco precyzyjnych map siedlisk z tego okresu, by możli-

we było określenie skali tych działań; duże fragmenty wykazywane w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego Chełmy np. koło Małej Wsi 

jako łąki, dziś są zajęte przez uprawy. Wydaje się, że łączny areał łąk na terenie obszaru uległ zmniejszeniu. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Z uwagi na duże zajmowane powierzchnie, znaczącą liczbę płatów zachowanych we właściwym stanie ochrony oraz rozwijającą się stop-

niowo hodowlę zwierząt gospodarskich stanowią jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zweryfikowane płaty zachowane w stopniu od niezadowalającego po właściwy, generalnie stan zachowania oceniono na niezadowalający 

(U1) jednak z naciskiem na negatywny trend długoterminowy. Znaczna część stanowisk siedliska nie została zweryfikowana w trakcie prac 

nad pzo- ich stan zachowania jest nieznany. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Zaniechanie, brak koszenia 
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 Eutrofizacja wskutek nadmiernego wypasu i/lub nawożenia (np. nawozami mineralnymi lub gnojowicą) 

 Sukcesja naturalna, powodująca zarastanie łąk nie użytkowanych 

 Obecność ekspansywnych gatunków rodzimych: trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, 

ostrożeń polny Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. 

 Obecność gatunków inwazyjnych: nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis, nawłoci późnej Solidago serotina i łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono- Trisetion) 

Krótka charakterystyka 

Typ siedliska zajmujący duże powierzchnie otwarte na obszarach położonych powyżej (500) 600 m n.p.m.  Spotykane są w Górach Ka-

czawskich oraz Górach Ołowianych. W składzie florystycznym dominują liczne gatunki charakterystyczne dla łąk świeżych, jak np. konie-

tlica łąkowa Trisetum flavescens, bodziszek leśny Geranium sylvaticum, zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, przywrotnik pospolity Alche-

milla sp. div., ostrożeń dwubarwny Cirsium helenioides, jastrzębiec Hieracium sp. div, kostrzewa czerwona Festuca rubra oraz barszcz 

zwyczajny Heracleum sphondylium, jastrun właściwy Leucanthemum vulgare i wiele innych. Na łąkach tych występują także gatunki rzad-

kie i chronione, jak np. kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, podkolan biały Platanthera bifolia, gółka długoostrogowa Gymnadenia 

conopsea. Łąki te często są użytkowane przemiennie. Po pierwszym pokosie prowadzony jest wypas, który trwa najczęściej do końca sezo-

nu wegetacyjnego 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Nie weryfikowane, konieczne uzupełnienie wiedzy o przedmiocie ochrony. Wydaje się jednak że powierzchnia łąk górskich może być prze-

szacowana. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zgodnie z raportem ze stanu siedliska w obszarze (Krukowski 2010) zachowane w stanie złym (U2), jednak raport ten dotyczy jedynie łąk 

koło Barańca; obecny stan zachowania tego siedliska, jak i pozostałych płatów jest nieznany. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze, z uwagi na brak rozpoznania terenowego są nieznane, jednakże wyniki 

zebrane w trakcie monitoringu w 2010 r. w odniesieniu do przedmiotowego stanowiska wskazywały na inwazję łubinu trwałego Lupinus 

polyphyllus oraz zespół oddziaływań związanych z zaprzestaniem użytkowania, prowadzących do pogorszenia struktury i funkcji oraz 

zmniejszenia powierzchni (sukcesja, nagromadzenie materii organicznej, eutrofizacja). 

 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  

Krótka charakterystyka 
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Siedlisko w całym zasięgu występowania obejmuje młaki niskoturzycowe oraz torfowiska przejściowe. W Sudetach są to z reguły zbiorowi-

ska drobnopowierzchniowe, często występujące w mozaice z innymi typami zbiorowisk, jak zarośla wierzbowe, łęgi lub łąki wilgotne ze 

związku Calthion. Stąd też ich odnalezienie w terenie wymaga bardzo szczegółowych inwentaryzacji terenowych.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2 

Ranga w obszarze 

Siedlisko nie obserwowane; prawdopodobnie występuje, lecz zajmuje bardzo niewielkie powierzchnie. Konieczna weryfikacja wiedzy o 

przedmiocie ochrony. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Nieznane 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

Nieznane 

 

7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko w całym zasięgu występowania obejmuje petryfikujące źródliska w obszarach występowania skał węglanowych, z licznym udzia-

łem kalcyfilnych gatunków mszaków.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

W przypadku potwierdzenia występowania ranga byłaby wysoka, ponieważ w Sudetach siedlisko notowane skrajnie rzadko. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Siedlisko prawdopodobnie występujące na obszarze w zasięgu występowania skał węglanowych, lecz jego stanowiska nie są znane i nie by-

ły odnalezione.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

Nieznane 

 

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

Krótka charakterystyka 

Siedlisko w całym zasięgu występowania obejmuj młaki niskoturzycowe z udziałem gatunków kalcyfilnych ze związku Caricion davalia-

nae, w tym storczyków. W Sudetach są to z reguły zbiorowiska drobnopowierzchniowe, często występujące w mozaice z innymi typami 
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zbiorowisk, jak zarośla wierzbowe, łęgi lub łąki zmiennowilgotne. Stąd też ich odnalezienie w terenie wymaga bardzo szczegółowych in-

wentaryzacji terenowych, w krótkim okresie maj-czerwiec. Siedlisko podawane było w literaturze przedmiotu z obszaru Gór Ołowianych z 

końca wieku XX. Prawdopodobnie nadal występuje, lecz dokładne lokalizacje jego stanowisk nie są znane. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

W przypadku potwierdzenia występowania ranga byłaby wysoka, ponieważ w Sudetach siedlisko notowane skrajnie rzadko. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Nieznane. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

Nieznane 

 

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe 

Krótka charakterystyka 

Piargi i gołoborza na podłożach krzemianowych występują w Górach i na Pogórzu Kaczawskim z reguły w mozaice z innymi typami sie-

dlisk naskalnych, stąd trudne są do wydzielenia jako samodzielny typ siedliska. Większe ich fragmenty występują w dolinie Kaczawy tuż za 

granicą obszaru (proponowane poszerzenia) oraz na Miłku; prawdopodobnie także na innych stanowiskach.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Wysoka z uwagi na skrajnie rzadkie występowanie tego typu siedliska w Polsce. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1), choć ocena ta może ulec weryfikacji po kontroli terenowej pozostałych stanowisk znanych z 

literatury. 

Podstawowe zagrożenia: istniejącym zagrożeniem jest sukcesja, jednakże następuje ona bardzo powoli, dodatkowo nie jest zasadnym po-

dejmowanie działań ochronnych w tym zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe jest ich wykonanie mogłoby spowodować większe szko-

dy w siedlisku.  

 

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis 

Krótka charakterystyka 

Piargi i gołoborza na podłożach wapiennych podawane są z literatury przedmiotu w starych kamieniołomach, na piargach z występowaniem 
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cienistki trójkątnej Gymnocarpium dryopteris, jednak postaci tych nie obserwowano w latach 2010-2013. Na piargach wapiennych rozwijają 

się zbiorowiska o charakterze wtórnym – niektóre z dominacją apofita – wierzbówki nadrzecznej Epilobium dodonaei (np. Mysłów), inne 

zaś z dominacją gatunków rodzimych (kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, kłosowica leśna Brachypodium sylvaticum i inne 

gatunki kserotermiczne – np. Stare Rochowice) Drugą z tych postaci, z uwagi na duże walory florystyczne i populacje gatunków chronio-

nych proponuje się włączyć w skład płatów siedliska, mimo że stopień ich reprezentatywności jest niejasny. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Wysoka z uwagi na skrajnie rzadkie występowanie tego typu siedliska w Polsce, jednak rozmieszczenie wymaga weryfikacji. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stanowisko w Rochowicach zachowane w stopniu niezadowalającym (U1), pozostałe nieznane. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Sukcesja naturalna – w przypadku piargów wapiennych zachodzi szybciej niż w siedlisku 8150, podobnie jednak jak w przypadku sie-

dliska 8150 nie jest zasadnym podejmowanie działań ochronnych w tym zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe jest ich wykonanie 

mogłoby spowodować większe szkody w siedlisku.  

  

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

Krótka charakterystyka 

Bardzo często występuje na ścianach kamieniołomów i na skałach, głównie śródleśnych w południowej części obszaru, w miejscach 

występowania skał zawierających węglan wapnia. W składzie gatunkowym występują zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria, zanokcica 

skalna Asplenium trichomanes, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, mniszek pospolity Taraxacum officinale, porzeczka agrest Ribes uva-

crispa, sałatnik leśny Mycelis muralis, czerniec gronkowy Actacea spicata, bodziszek cuchnący Geranium robertianum, buk zwyczajny Fagus 

sylvatica, wierzbownica górska Epilobium montanum.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Typ siedliska znany z 20 stanowisk, a zapewne odnalezione zostaną kolejne. Góry Kaczawskie  stanowią jeden z 4 obszarów kluczowych 

dla zachowania siedliska w Polsce pd. –zach.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania właściwy (pomimo stwierdzanego w runie niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  



78 

 

 Sukcesja 

 Wydobycie kopalin 

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

Krótka charakterystyka 

W szczelinach skalnych lub na głazowiskach rozwijają się pionierskie zbiorowiska paproci skalnych z zanokcicą północną Asplenium sep-

tentrionale, zanokcicą skalną Asplenium trichomanes, języcznikiem zwyczajnym Phyllitis scolopendrium i paprotką zwyczajną Polypodium 

vulgare w składzie gatunkowym. Towarzyszą im liczne mszaki i porosty oraz rośliny naczyniowe, jak Ribes alpestris, róża alpejska Rosa 

pendulina, jastrzębiec Hieracium sp. div., bodziszek cuchnący Geranium robertianum i inne. Największe powierzchniowo stanowiska zwią-

zane są przełomowymi dolinami cieków i w większości objęte są ochroną w ramach rezerwatów przyrody (Wąwóz Myśliborski, Wąwóz 

Siedmicki, Wąwóz Lipa, Nad Groblą). Doskonale wykształcone stanowiska koło Małej Wsi czy też Kamienicy znajdują się poza ochroną. 

Część tych zbiorowisk ma pochodzenie antropogeniczne i rozwijają się na ścianach skalnych dawnych kamieniołomów. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Liczne i dobrze zachowane stanowiska powodują, że siedlisko jest ważnym przedmiotem ochrony w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu właściwym (FV) lub niezadowalającym (U1), generalnie stan ochrony należy ocenić na U1, z uwagi na rosnącą popu-

lację niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazja gatunków obcych (niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

 Sukcesja naturalna (w opuszczonych kamieniołomach); na Górze Popiel koło Janowic Wielkich zarastanie trzcinnikiem leśnym Ca-

lamagrostis arundinacea i śmiałkiem darniowym Deschampsia flexuosa 

 

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

Krótka charakterystyka 

Jaskinie (obecnie znane są 34 obiekty tego typu) znajdują  się w kompleksie Miłka i Połomu w obszarach występowania skał wapiennych. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Ważne cele ochrony, głównie z uwagi na jedne z najważniejszych miejsc hibernacji nietoperzy w regionie. 
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Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Jaskinie nie udostępnione wykazują korzystny stan ochrony, choć niektóre z cech funkcji siedliska są zaburzane, a perspektywy ochrony nie 

są jasne. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Nadmierna eksploracja jaskiniowa, szczególnie nielegalna. 

 Zaśmiecanie łatwo dostępnych jaskiń przez wandali (np. Północna Duża) 

 Eksploatacja surowców skalnych (góra Połom) 

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo- Fagetum) 

Krótka charakterystyka 

Acidofilne lasy bukowe stanowią  typ siedliska podawany z Gór Kaczawskich oraz Gór Ołowianych, jednak podczas prac prowadzonych w 

roku 2013 odnaleziono tylko pojedyncze płaty tego siedliska w inwentaryzowanych lokalizacjach. Większość spośród poddanych weryfika-

cji płatów należało do uboższych edaficznie wariantów siedliska 9130. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Z uwagi na ważną rolę biocenotyczną i znaczącą zajmowaną powierzchnię może to być istotny przedmiot ochrony w obszarze, jednak jego 

rozmieszczenie i stan zachowania wymaga weryfikacji. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Ujednolicenie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu 

 Brak lub znaczący niedobór martwych pni leżących i stojących 

 Inwazyjne gatunki obce (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora) 

 Ekspansywne gatunki rodzime (jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, inne gatunki nitrofilne w miejscach 

nadmiernie prześwietlonych) 

 

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

Krótka charakterystyka 

Żyzne lasy bukowe spotykane są  jak się wydaje znacznie częściej niż siedlisko 9110. Często skład drzewostanów jest zniekształcony wsku-

tek podsadzeń jaworu, jesionu lub świerka, a miejscami nawet olchy. Od kwaśnych buczyn na badanym terenie różnią się występowaniem 

przytulii wonnej Galium odoratum, a także obecnością, lilii złotogłów Lilium martagon, gajowca żółtego Galeobdolon luteum, szczyru trwa-
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łego Mercurialis perennis i innych gatunków lasów eutroficznych. W najbogatszym wariancie rozwijającym się na podłożach wapiennych 

do buczyn tych wkraczają także licznie żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos, żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, jęczmieniec 

zwyczajny Hordelymus europaeus, kopytnik pospolity Asarum europauem. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Z uwagi na ważną rolę biocenotyczną, bogaty skład gatunkowy i znaczącą zajmowaną powierzchnię jest to istotny przedmiot ochrony w ob-

szarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1). W miejscach gdzie siedlisko podlega ochronie biernej (np. Buki Sudeckie, Miłek), stan 

ochrony jest właściwy (FV). Ogólnie więc status ochrony całości siedliska należy przyjąć jako dobry (U1) 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Ujednolicenie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu 

 Brak lub znaczący niedobór martwych pni leżących i stojących 

 Inwazyjne gatunki obce (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora) 

 Ekspansywne gatunki rodzime (jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, inne gatunki nitrofilne w miejscach 

nadmiernie prześwietlowych) 

 

9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero- Fagenion) 

Krótka charakterystyka 

Ciepłolubne buczyny storczykowe spotykane są bardzo rzadko w Górach Kaczawskich, w miejscach płytkiego występowania w podłożu 

skał wapiennych. Zajmują około 40 ha, co jest znacznie mniejszą wartością niż podawana w trakcie tworzenia obszaru. Występują tu  ga-

tunki ściśle chronione: buławik wielokwiatowy Cephalanthera damasonium, buławik mieczolistny Cephalanthera longifolia, kruszczyk sze-

rokolistny Epipactis helleborine, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium martagon; oraz częściowo chronione: 

konwalia majowa Convallaria majalis, bluszcz pospolity Hedera helix, kopytnik pospolity Asarum europaeum, przytulia wonna Galium 

odoratum, kalina koralowa Viburnum opulus. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Z uwagi na ważną rolę biocenotyczną i bogaty skład gatunkowy z unikatowymi dla Dolnego Śląska gatunkami jest to kluczowy przedmiot 

ochrony w obszarze. 
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Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Ocena zachowania stanowisk w otoczeniu funkcjonujących kamieniołomów lub siedlisk w stadiach regeneracyjnych i zastępczych zła (U2). 

W miejscach gdzie siedlisko podlega ochronie biernej (np. Miłek), stan ochrony jest właściwy (FV). Ogólnie status ochrony całości siedliska 

należy przyjąć jako zły(U2) 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazyjne gatunki obce (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora) 

 Pinetyzacja (zniekształcone drzewostany z udziałem sosny, świerka i modrzewia) – stanowiska w Starych Rochowicach 

 Pobór kopalin (Połom) 

 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum) 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko bardzo często spotykane na Pogórzu Kaczawskim, gdzie zajmuje znaczące powierzchnie. W składzie gatunkowym zaznacza się 

współudział licznych gatunków drzew, a dębom, lipie drobnolistnej i grabowi niemal zawsze towarzyszą klon zwyczajny oraz jawor. Runo 

jest z reguły bogate w gatunki i żyzne, z dominacją traw i wysokich bylin. Często notuje się przejścia pomiędzy tym typem siedliska a aci-

dofilnymi i świtlistymi dąbrowami oraz lasami klonowo-lipowymi. 

Należy zauważyć, żw szczytowe partie wzgórz Mszana i Obłoga  o powierzchni około 80 ha są porośnięte przez doskonale zachowane lasy 

grądowe o typowej strukturze piętrowej i gatunkowej, znajdujące się we właściwym stanie ochrony (FV) i podlegające ochronie biernej od 

roku 2006. Obszar zajęty przez siedlisko grądu środkowoeuropejskiego jest proponowanym obszarem rezerwatu zgodnym z propozycją 

przygotowaną przez Nadleśnictwo Jawor w latach 2003-2006.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze, zarówno z uwagi na duże zajmowane powierzchnie, jak i lokalnie doskonały 

stan zachowania, a także ważną rolę jako siedliska wielu gatunków zwierząt ujętych w Załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1). W miejscach gdzie siedlisko podlega ochronie biernej lub też jest ekstensywnie zagospoda-

rowane (Mszana, Obłoga, rezerwaty na pogórzu Kaczawskim), stan ochrony jest właściwy (FV). Ogólnie więc status ochrony całości siedli-

ska należy przyjąć jako niezadowalający (U1) 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Ujednolicenie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu 

 Brak lub znaczący niedobór martwych pni leżących i stojących 
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 Inwazyjne gatunki obce (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora) 

 Ekspansywne gatunki rodzime (jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowyCalamagrostis epigeios, inne gatunki nitrofilne w miejscach 

nadmiernie prześwietlowych) 

 

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

Krótka charakterystyka 

Jaworzyny oraz lasy klonowo-lipowe Gór i Pogórza Kaczawskiego stanowią jeden z najważniejszych pod względem bogactwa gatunkowe-

go oraz (lokalnie) stopnia zachowania zespołów leśnych. Stanowią ważną ostoję gatunków objętych ochroną gatunkową i ujętych w Czer-

wonej Księdze gatunków zagrożonych Dolnego Śląska. Doskonale zachowane są płaty w wąwozach Myśliborskim, Lipa, Siedmicy, nato-

miast na wielu innych stanowiskach notowano zniekształcenia struktury i funkcji w tym zbiorowisku. Najczęściej jednak lasy na stromych, 

kamienistych i skalistych stokach nie są przedmiotem zainteresowania gospodarki leśnej w obszarze, a ich stan zachowania systematycznie 

się poprawia. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Bardzo istotny przedmiot ochrony. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Płaty zlokalizowane w rezerwatach przyrody zachowane w stanie właściwym (FV), stan zachowania pozostałych stanowisk nieznany. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazyjne gatunki obce (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora oraz muflon Ovis ammon) 

 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori- petraeae) 

Krótka charakterystyka 

Na terenie Obszaru dąbrowy acydofilne stanowią jeden z częstych zespołów leśnych. Ich szerokie rozpowszechnienie jest zarówno efektem 

korzystnych warunków siedliskowych, jak i dawnej, niemieckiej gospodarki leśnej, która dostarczała dużych ilości kory dębowej do okolicz-

nych garbarni. Mimo, że gospodarka odroślowa nie była w nich kontynuowana od ponad 90 lat, to zachowane do dziś dąbrowy zachowały 

swoje kluczowe cechy struktury i funkcji. Drzewostan w kwaśnych dąbrowach tworzy przede wszystkim dąb bezszypułkowy Quercus petra-

ea, któremu w miejscach, gdzie siedlisko rozwija się na stromych skalistych stokach, towarzyszy sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Niekiedy 

w domieszce pojawia się także buk zwyczajny Fagus sylvatica. Warstwa krzewów jest bardzo słabo rozwinięta i tworzona głównie przez 

dąb. Runo w zależności od podłoża geologicznego rozwinięte jest bardzo różnie. Na skałach kwaśnych jest ono bardzo ubogie w gatunki i 

zdominowane przez śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa,trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea, orlicę pospolitą Pteridium 

aquilinum i borówkę czarną Vaccinium myrtillus. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Siedlisko o wysokiej randze w obszarze z uwagi na duże zachowane powierzchnie oraz wysoki średni wiek drzewostanu, jednak niezwery-

fikowane wydzielenia mogą należeć do siedliska 91I0. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Płaty objęte rozpoznaniem terenowym -niezodawalający (U1) do właściwego (FV) w rezerwatach. Stan zachowania pozostałych stanowisk 

jest nieznany 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazja gatunków obcych (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora), drobne występowanie 

 Lokalnie eutrofizacja związana z prześwietleniami (miejscami wysoki udział jeżyn Rubus sp. lub trzcinnika piaskowego Calama-

grostis epigeios)- 

 Brak lub niedobór martwego drewna w części płatów siedliska 

 

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

źródliskowe 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko często spotykane zarówno w postaci pasowych zardzewień wierzbowych lub olchowych towarzyszących ciekom, jak i w formie 

łęgów źródliskowych. W runie zaznacza się obecność gatunków ziołoroślowych takich jak lepiężnik różowy Petasistes hybridus, świerząbek 

kosmaty Chaerophyllum hirsutum, pokrzywę zwyczajną Urtica dioica, wiązówkę błotną Filipendula ulmaria, podagrycznik pospolity Ae-

gopodium podagraria. Najważniejsze i najlepiej zachowane ciągi łęgów wierzbowych występują w dolinach Siedmicy, Nysy Szalonej oraz 

nad bezimiennymi ciekami w centralnej części Pogórza, często w obszarach rolnych lub przy ciekach płynących przez rozległe obszary łą-

kowe.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Średnia. Siedlisko jest częste w Sudetach. Wartościowe są płaty z dobrze zachowanymi cechami struktury i funkcji oraz populacjami gatun-

ków chronionych jak śnieżyca wiosenna Leucoium vernum. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Rozpoznane płaty zachowane w stopniu niezadowalającym (U1), wymagane jest uzupełnienie wiedzy o stanie przedmiotu ochrony poprzez 

dodatkowe badania terenowe.  
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Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Ujednolicenie struktury wiekowej i gatunkowej w drzewostanie. 

 Inwazyjne gatunki obce (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora), lokalnie gatunkami inwazyjnymi są także niecierpek 

gruczołowaty Impatiens roylei, rdest owiec sachaliński Reynoutria sachalinensis oraz rdest owiec ostrokończystyReynoutria japoni-

ca 

 Regulacje cieków, melioracje odwadniające, budowa zbiorników małej retencji 

 

 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti- petraeae) 

Krótka charakterystyka 

Na terenie Pogórza Kaczawskiego dąbrowy świetliste występują na stokach południowych oraz na kopułach szczytowych, z reguły na ska-

łach zieleńcowych, rzadziej na bazalcie. W ramach siedliska znalazła się też część dąbrów zaliczanych uprzednio do podzespołu ciepłolubne-

go siedliska 9190, które w wyniku nowych analiz syntaksonomicznych (Reczyńska 2013) wykazują przynależność do siedliska 91I0.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

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

Ranga w obszarze 

Siedlisko o wysokiej randze w obszarze, jedno z kluczowych pod względem wartości, zarówno z uwagi na unikatowy charakter tej postaci 

siedliska w Polsce, jak i wysoki udział gatunków chronionych oraz rzadkich. Występują tu np. liczne gatunki storczykowatych, szczególnie 

buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania rozpoznanych stanowisk niezadowalający (U1), reszta stanowiska nieznana (XX). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Inwazja gatunków obcych w runie (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora oraz muflon Ovis ammon) 

 Ekspansywne gatunki rodzime (gatunki nitrofilne: perz właściwy Elymus repens, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, poziewnik 

szorstki  Galeopsis tetrahit agg., czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, kuklik pospolity Geum urbanum. 

 
 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

1421 Włosocień delikatny Trichomanes speciosum  
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Krótka charakterystyka 

Włosocień delikatny jest typowym gatunkiem naskalnym. Występuje w głębokich szczelinach skał bezwapiennych, głownie na piaskow-

cach. Rośnie w strefie pozbawionej bezpośredniego dostępu światła, w cieniu lub w całkowitym zacienieniu, czasem w odległości 2 m od 

krawędzi szczeliny. W Polsce występuje jedynie w postaci gametofitów (przedrośli). 

Gatunek odnaleziony w roku 2002 na terenie Polski jako nowy dla kraju na dwóch stanowiskach (Panieńskie Skały koło Lwówka oraz Nie-

dźwiedzia Jama koło Złotoryi). Na obu wykształciły się niewielkie populacje gametofitów w głębokich szczelinach skalnych. Populacja z 

Panieńskich Skał zanikła już w roku 2006, natomiast populacja koło Złotoryi – pomimo niewielkiej powierzchni gametofitów- należy uznać 

za stabilną. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy status ochrony gatunku oceniono na U2. 

Ranga w obszarze 

Kluczowy przedmiot ochrony z uwagi na skrajnie zagrożoną populację gatunku w Polsce.  

 

Stan zachowania w obszarze. 

Zachowany w stanie złym (U2) 

 

Zagrożenia: 

 Zaśmiecanie  

 Wandalizm 

 Zmniejszenie populacji 

 Gatunek inwazyjny- niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

 Zbyt intensywne opady (w roku 2013 na stanowisku stwierdzono zalanie ścian skalnych wodą ściekającą z leżących powyżej szcze-

lin-zjawisko to nigdy nie było wcześniej obserwowane) 

 

W roku 2013 zaobserwowano działania zmierzające do poprawy stanu – przeniesienie ogniska na dalsza odległość od stanowiska, zmiana trasy 

drogi ekspresowej, usuwanie śladów dewastacji, a dostęp do stanowiska jest ograniczany (np. poprzez pozostawianie zwalonych pni). W 2014 

r. RDOŚ Wrocław planuje ustanowić strefę ochrony tego stanowiska, co powinno zminimalizować ww. negatywne oddziaływania .  

 

1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus 

Krótka charakterystyka 

Obuwik pospolity to bylina kłączowa, z kłącza wyrasta prosty, szorstko owłosiony, zielony pęd o długości do 50 cm. Obuwik pospolity jest 
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rośliną wieloletnią, geofitem kłączowym, zimujące pączki znajdują się na podziemnych kłączach. Należy do roślin długowiecznych (wiele 

osobników osiąga wiek 30 lat). Rośnie w warunkach średniego lub niewielkiego ocienienia, może także rosnąć w otwartych zbiorowiskach 

(murawy kserotermiczne) lub w klasach liściastych o średnim zwarciu drzewostanu. 

 Na początku XX wieku gatunek pospolity na całym obszarze Gór Kaczawskich w miejscach występowania skał bogatych w węglan wap-

nia, jednak jego wymieranie rozpoczęło się już przed wojną. W latach 2006-2012 jego występowanie potwierdzono tylko na 4 stanowiskach  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy status ochrony gatunku oceniono generalnie na U1. 

Ranga w obszarze 

Kluczowy przedmiot ochrony z uwagi na skrajnie zagrożoną populację gatunku w Polsce pd-zach. W Górach Kaczawskich występuje mniej 

niż 50% zachowanej populacji sudeckiej, czyli około 80-120 pędów, z czego tylko część to osobniki kwitnące. 

Stan zachowania w obszarze 

Obecnie gatunek potwierdzony tylko z 5 stanowisk: Grudno-Masyw Wapników (w 2010 21 pędów, w tym 14 kwitnących); Jastrowiec, kamie-

niołom na pd. od wsi, Połom koło Wojcieszowa (2 niewielkie populacje – razem 52 pędy w roku 2010, w tym 11 kwitnących) oraz Góra Miłek 

(poza rezerwatem w 2010 r. 45 pędów – stanowisko w rezerwacie zostało zniszczone poprzez wykopanie okazu). 

Pozostałe stanowiska, znane sprzed roku 2006 (Nowe Rochowice, kamieniołom na północ od Grudna, Buczyna Storczykowa na Białych Ska-

łach, Podgórki oraz między Podgórkami a Połomem ), nie były potwierdzane po roku 2006. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze to:  

 Gospodarka leśna nie dostosowana do wymagań ochronnych  gatunku  

 Zbiór/plądrowanie stanowisk roślin 

 Wydobywanie kopalin (g. Połom) 

 

4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum. 

Krótka charakterystyka 

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

Przedgórzu. Najczęściej rośnie w szczelinach skalnych, spotyka się ją jednak również na rumoszu zalegającym na półkach skalnych. Gatu-

nek preferuje półcień, unikając zarówno miejsc nadmiernie zacienionych, jak i nasłonecznionych (na tych dobrze rośnie przy sprzyjającym 

uwilgotnieniu) 

Na dziś łącznie znanych nie więcej jak 600 kęp tego gatunku, przy czym 90% populacji utrzymuje się w obszarze Wzgórza Kiełczyńskie. 

Na terenie obszaru znane jest jedno stanowisko – w opuszczonym kamieniołomie perydotytu horndlendowego na Popielu koło Janowic 

Wielkich, gdzie gatunek ten współwystępuje z inną skrajnie rzadką w Polsce paprocią – zanokcicą czarną Asplenium adiantum nigrum. 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 

Monitoringowi w roku 2009 (L. Żołnierz, dane niepublikowane, IOP) poddano wszystkie stanowiska gatunku na terenie Sudetów (11 sta-
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nowisk), w tym 9 w obszarach Natura 2000 i 2 poza nimi. Status ochronny gatunku został oceniony jako niezadowalający (U1). 

Ranga w obszarze 

Ważny przedmiot ochrony w obszarze – występuje tu 30 do 40 kęp gatunku co stanowi około  8-9% całkowitej populacji krajowej. 

Stan zachowania w obszarze 

Zachowane w we właściwym stanie ochrony. Populacja od początku obserwacji zwiększa stopniowo swoją liczebność od 13 osobników w 

roku 1993 (Świerkosz 1994) do 33-40 (w zależności od roku obserwacji). Populacja wykazuje fluktuacje liczebności.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 sukcesja naturalna i konkurencja z gatunkami rodzimymi (Żołnierz, 2009) 

 niekontrolowane wykorzystanie rekreacyjne terenu starych kamieniołomów - wandalizm 

 

4096 Mieczyk błotny Gladiolus palustris 

Krótka charakterystyka 

Mieczyk błotny jest rośliną wieloletnią, geofitem z zimującą w gruncie bulwocebulą. Rośnie na zmiennowilgotnych łąkach o znacznych wa-

haniach poziomu wód gruntowych. Gatunek bardzo zbliżony morfologicznie i ekologicznie do mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbri-

catus, który na terenie obszaru występuje w populacjach liczących tysiące osobników, stąd też występowanie mieczyka błotnego jest tu bar-

dzo prawdopodobne. Podany tylko raz z okolic Konradowa przez Kwiatkowskiego i od tej pory nie potwierdzany, jednak zarówno poten-

cjalne siedlisko gatunku, jak i bogate populacje mieczyka dachówkowatego nadal w tym miejscu występują w stanie niepogorszonym. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

17. 1 tej Dyrektywy status ochronny oceniono na U2. 

Ranga w obszarze 

Kluczowy przedmiot ochrony z uwagi na skrajnie zagrożoną populację gatunku w Polsce. Obecnie należy traktować go jak gatunek niepo-

twierdzony. 

Stan zachowania w obszarze 

nieznane 

Gatunek niepotwierdzony, jednak występowanie możliwe. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 zmniejszenie populacji/ wyginięcie gatunku (nie potwierdzono występowania, jednak siedlisko gatunku nadal zachowane) 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 
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Krótka charakterystyka  

Mopek jest gatunkiem eurytopowym, występującym w okolicach lesistych na nizinach oraz terenach podgórskich. W górach spotykany jest 

rzadko i lokalnie. Żeruje latając najczęściej blisko roślinności, wśród drzew lub tuż nad ich koronami, na obrzeżach lasów, w parkach, ogrodach 

oraz w pobliżu domów, często pokonując odległości do 30 km między kryjówkami i żerowiskami. Lata nisko i na średniej wysokości (4-10 m) 

nad ziemią.  

Kolonie rozrodcze mopka zajmują dziuple drzew, zagłębienia pod odstającą korą, budki dla ptaków i szczeliny budynków. Wiosną samice tworzą 

kolonie rozrodcze liczące od 5 do 75 samic. W tym czasie samce żyją z reguły samotnie lub tworzą niewielkie kolonie, czasem w pobliżu 

schronień kolonii rozrodczych. Mopek na zimowe schronienie wybiera miejsca chłodne, najczęściej w pobliżu otworów wejściowych jaskiń i 

piwnic. Zimowiska są miejscami intensywnego rojenia w okresie późnego lata i jesieni. Jest to gatunek osiadły, a jego sezonowe wędrówki 

odbywają się na odległość kilkunastu kilometrów. Jednak niektóre osobniki pokonują trasy do 290 km (najdłuższy przelot). 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej nie określono stanu zachowania siedlisk gatunku [XX] w krajowej sieci Natura 2000 w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym ze względu na niska liczbę stanowisk monitoringowych. Taką samą ocenę otrzymały: zasięg, populacja, 

siedlisko i perspektywy zachowania gatunku (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”).  Stan populacji mopka (dla zimowisk) oceniono jako właściwy (FV), jednakże stan zachowania zimowisk mopka 

oceniono jako niezadowalający (U1). Taka samą ocenę przypisano dla stanu siedlisk i perspektyw zachowania. Ogólny stan ochrony w regionie 

kontynentalnym oceniono jako niezadowalający (U1) (Gottrfied 2012, Wyniki monitoringu mopka Barbastella barbastellus [1308] W: 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, 

aktualizacja 2012-04-18). 

 

Ranga w obszarze  

Istotna. Gatunek stosunkowo liczny, zwłaszcza w zimowiskach Obszaru.  

 

Stan zachowania w obszarze  

W obszarze Natura 2000 stwierdzany stosunkowo licznie w zimowiskach, z których największymi są jaskinie góry Połom (Jaskinia Północna 

Duża i Jaskinia Nowa, maksymalnie odpowiednio 63 i 17 osobników). Poza górą Połom znane są inne zimowiska, w których hibernują 

pojedyncze osobniki (sztolnia w kamieniołomie Gruszka, sztolnia w Chmielarzu, sztolnia w górze Bondarskiego w Kaczorowie, Jaskinia 

Walońska w Podgórkach, grota pod zamkiem w Płoninie, Sztolnia w Stanisławowie, Sztolnia Rudolf w Męcince, Sztolnie Helena I i III w 

Ciechanowicach). Żerowiska mopka zlokalizowane są w lasach na całym badanym obszarze. Możliwe jest istnienie kolonii rozrodczych w 

pęknięciach drzew i pod odstającą korą oraz w budynkach miejscowości położonych w Obszarze. Jaskinie Połomu są stanowiskami godowymi 

(miejscami rojenia) mopka. Populacja w obszarze Natura 2000 szacowana jest na co najmniej 100 osobników. Żerowiska gatunku i potencjalne 
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miejsca rozrodu wykazano na terenie całego obszaru. Jednak ze względu na brak znanych kolonii rozrodczych (prawdopodobnie istnieją, ale nie 

udało się ich zlokalizować) oraz brak odłowionych samic, stan letniej populacji mopka został oceniony jako niezadowalający U1. Stan zimowej 

populacji jest właściwy (FV). Stan siedlisk letnich oceniono jako właściwy (FV), a siedlisk zimowych jako niezadowalający (U1). Perspektywy 

zachowania gatunku wydają się być jednak właściwe (FV). 

 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Istniejące: 

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach oraz zniszczenie zimowisk.  

 

Jaskinie Połomu znajdują się w czynnym kamieniołomie wapienia, ale poza obecnie używanym polem wydobywczym. Obecnie opracowywany 

jest raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wpływu dalszej eksploatacji wapienia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. 

Odsunięcie eksploatacji od jaskiń (wg propozycji Zakładu Wapienniczego), nieoświetlanie otworów jaskiń w nocy i monitoring jaskiń  

niewątpliwie przyczynią się do znacznego zminimalizowania wpływu kamieniołomu na ten gatunek i pozwalają na zachowanie siedlisk 

nietoperzy. Główne zimowiska gatunku w Obszarze nie są zabezpieczone i są penetrowane przez ludzi.  

 

Istotnym zagrożeniem dla gatunku jest ruch samochodowy na odcinku drogi krajowej nr 3 przecinającej rezerwat Buki Sudeckie oraz  na 

odcinku leśnym między Świnami a Kłonicą. Powyższe wynika z faktu, iż jest to droga o dużym natężeniu ruchu i przebiega przez tereny 

stanowiące żerowiska nietoperzy. Dodatkowo lasy te znajdują się na trasach przelotu nietoperzy do zimowisk w jaskiniach Połomu.  

 

Potencjalne: 

 usuwanie drzew starych, martwych i dziuplastych, usuwanie podszytu, usuwanie żywopłotów, zagajników lub roślinności karłowatej 

 otwieranie nowych kamieniołomów i podziemnych kopalni może spowodować utratę kryjówek i żerowisk poprzez wycinkę drzew i 

zanieczyszczenie okolicy 

 zawalenie się stropów sztolni w wyniku procesów naturalnych 

 stosowanie pestycydów w rolnictwie, co może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele  

 zniszczenie liniowych elementów krajobrazu, m. in. przez farmy wiatrowe; na terenie obszaru znajdują się jedne z ważniejszych w skali 

lokalnej miejsca jesiennego rojenia mopka. Miejsca te są odwiedzane przez wiele osobników (szacuje się, że co najmniej od 

kilkudziesięciu do kilkuset mopków) zlatujących się z kryjówek rozmieszczonych prawdopodobnie  w promieniu około kilkudziesięciu 

km. Podczas przelotów do miejsc rojenia i zimowisk oraz na żerowiska nietoperze mogą przemieszczać się wzdłuż liniowych elementów 

rozmieszczonych na dużym obszarze wokół ostoi. Zniszczenie tych elementów może poważnie wpłynąć na stan populacji mopka. 

Najważniejszych potencjalnym zagrożeniem dla zielonych liniowych struktur krajobrazu są farmy wiatrowe w promieniu do 10 km od 
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granic Obszaru. Budowa turbin wiatrowych wiąże się często z przekształceniem terenu (zniszczeniem śródpolnych zadrzewień i 

zakrzewień) lub potencjalnymi zakłóceniami w percepcji otoczenia.    

 przypadkowe bądź celowe zabijanie nietoperzy, rozpalanie ognisk w sztolniach prowadzące do przepłaszania osobników lub ich zabijania 

 niewłaściwie przeprowadzone remonty budynków, w których znajdują się kryjówki kolonii rozrodczych.  

 

  
Fot. Leśne żerowisko mopka w dolinie Jaworowego Potoku koło Leszczyny. 
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Fot. Żerowiska mopka w buczynach rezerwatu Miłek (po lewej) i góry Połom (po prawej) k/Wojcieszowa  
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Fot. Fragmenty sal Jaskini Północnej Dużej (po lewej) i Nowej (po prawej), największych zimowisk mopka w Obszarze  
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Fot. Mopki zimujące w Jaskini Północnej Dużej w Połomie 

 

 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

 

Krótka charakterystyka  

Jest to typowy gatunek obszarów nizinnych, w górach spotykany jest jedynie zimą. Nocek łydkowłosy związany jest z dużymi obszarami wodnymi, które 

stanowią jego żerowiska. Poluje nad powierzchnią dużych wód stojących i wolno płynących, latając nisko nad lustrem wody i chwytając owady w powietrzu 

lub zbierając z powierzchni wody. Czasami żeruje przy przybrzeżnych zadrzewieniach i szuwarach lub w lasach, parkach i nad mokradłami. Żeruje w 

odległości do 15 km od kryjówki. Samice tego gatunku gromadzą się w koloniach liczących zwykle od 50 do 300 osobników. Ich kryjówki znajdują się w 

kościołach, domach lub budynkach gospodarskich, także w dziuplach i skrzynkach dla ptaków. Nocek łydkowłosy zimuje w jaskiniach, sztolniach, 

fortyfikacjach, możliwe, że także w dziuplach drzew i norach gryzoni. Roi się przy zimowiskach późnym latem i jesienią. Zachowania te związane są 

prawdopodobnie z godami. Może odbywać krótkodystansowe migracje.  

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  
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W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym kontynentalnym 

został uznany za niezadowalający (U1). Taką samą ocenę otrzymała ocena siedliska. Ocena populacji i perspektywy zachowania gatunku nie zostały określone 

jako nieznane (XX) (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”). Ocena stanu zachowania 

zimowisk nocka łydkowłosego oceniono jako niezadowalający (U1). Taką samą ocenę przypisano dla stanu siedlisk i perspektyw zachowania gatunku. Stan 

zimowej populacji nocka łydkowłosego oceniono jako właściwy (FV)] (Wyniki monitoringu nocka łydkowłosego Myotis dasycneme [1318] W: Monitoring 

gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, aktualizacja 2012-04-18). 

 

Ranga w obszarze  

Istotna. W Obszarze znajdują się jedne z najważniejszych zimowisk nocka łydkowłosego na Dolnym Śląsku.   

 

Stan zachowania w obszarze  

W obszarze Natura 2000 stwierdzony w zimowiskach: Szczelina Wojcieszowska (maksymalnie 4 osobniki), Jaskinia Północna Duża (maksymalnie 4 os). W 

latach 70. pojedyncze zimujące nocki łydkowłose obserwowane były także w Jaskini Nowej. Żerowiska stwierdzono na rzece Bóbr w okolicach Ciechanowic, 

na zbiorniku retencyjnym między Kaczorowem i Wojcieszowem, zbiorniku Zerówka w Połomie, stawie w Lipie i stawie przy drodze Lipa-Mysłów. 

Liczebność gatunku w obszarze szacowana na 5-10 osobników. Stan zachowania zimowej populacji nocka łydkowłosego w Obszarze oceniono jako  

właściwy (FV), a stan zachowania zimowisk jako niezadowalający (U1), ze względu na ich penetracje przez ludzi w okresie zimowym. Ocena stanu  

zachowania gatunku i siedlisk letnich zgodnie z metodyką GIOŚ nie była możliwa ze względu na brak koloni rozrodczych nocka łydkowłosego w Obszarze.  

 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Istniejące: 

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach oraz zniszczenie zimowisk.  

 

Jaskinie Połomu znajdują się w czynnym kamieniołomie wapienia, ale poza obecnie używanym polem wydobywczym. Obecnie opracowywany jest raport o 

oddziaływaniu na środowisko w zakresie wpływu dalszej eksploatacji wapienia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. Odsunięcie eksploatacji od 

jaskiń (wg propozycji Zakładu Wapienniczego), nieoświetlanie otworów jaskiń w nocy i monitoring jaskiń  niewątpliwie przyczynią się do znacznego 

zminimalizowania wpływu kamieniołomu na ten gatunek i pozwalają na zachowanie siedlisk nietoperzy. Główne zimowiska gatunku w Obszarze nie są 

zabezpieczone i są penetrowane przez ludzi.  

 

Istotnym zagrożeniem dla gatunku jest ruch samochodowy na odcinku drogi krajowej nr 3 przecinającej rezerwat Buki Sudeckie oraz  na odcinku leśnym 

między Świnami a Kłonicą. Powyższe wynika z faktu, iż jest to droga o dużym natężeniu ruchu i przebiega przez tereny stanowiące żerowiska nietoperzy. 

Dodatkowo lasy te znajdują się na trasach przelotu nietoperzy do zimowisk w jaskiniach Połomu.  

 

Potencjalne: 

 przypadkowe bądź celowe zabijanie nietoperzy, rozpalanie ognisk w sztolniach prowadzące do przepłaszania osobników lub ich zabijania 

 zawleczenie choroby – rozprzestrzenienie się w populacji grzyba Pseudogymnoascus destructans, który może spowodować śmierć 



95 

 

osobników i zmniejszenie liczebności populacji. Nie wydaje się jednak, aby ten patogen stanowił realne zagrożenie dla zimującej 

populacji. 

 

 
 

Fot. Nocek łydkowłosy zimujący w Szczelinie  

Wojcieszowskiej w Połomie. 

Fot. Fragment studni w Szczelinie Wojcieszowskie w Połomie, jednym z ważniejszych 

zimowisk nocka łydkowłosego w Obszarze i na Dolnym Śląsku  
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Fot. Zbiornik Zerówka w Połomie, miejsce zerowania pojedynczych osobników nocka łydkowłosego 

 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

 

Krótka charakterystyka  

Nocek Bechsteina jest gatunkiem ciepłolubnym i typowo leśnym, zajmującym kryjówki w dziuplach drzew. Zasiedla głównie lasy liściaste, parki, rzadziej 

lasy iglaste. Lata nisko nad ziemią (1-10 m) i blisko obiektów (do kilku metrów). Lokalizuje swoje ofiary częściowo za pomocą samego słuchu, nasłuchując 

wytwarzanych przez nie szumów. Żeruje najczęściej w lukach drzewostanów i na skrajach drzewostanów oraz na przesiekach i drogach leśnych, w odległości 

do kilometra od swojej kryjówki. Samice tworzą kolonie rozrodcze liczące przeważnie od 15 do 40 osobników. Samce prowadzą samotniczy tryb życia. 

Żeruje w lasach liściastych. Zimą występuje pojedynczo lub po kilka osobników nie tworząc większych skupień. Hibernuje w jaskiniach sztolniach, 

fortyfikacjach i dziuplach drzew. Roi się przy zimowiskach późnym latem i jesienią. Zachowania te związane są prawdopodobnie z godami. Gatunek ten 

zaliczany jest do skrajnie osiadłych, nie odbywa dalekich wędrówek. Najdłuższy znany przelot wynosi 59 km.   
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Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym kontynentalnym 

został uznany za niezadowalający (U1). Taką samą ocenę otrzymała ocena siedliska. Ocena populacji i perspektywy zachowania gatunku nie zostały określone 

jako nieznane (XX) (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”). Ocena stanu zachowania stanu 

zimowisk nocka Bechsteina w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono, jako niezadowalający (U1). Taka samą ocenę przypisano dla stanu 

siedlisk i perspektyw zachowania gatunku. Stan zimowej populacji nocka Bechsteina uznano za właściwy (FV) (Wyniki monitoringu nocka Bechsteina Myotis 

bechsteinii [1323] W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, 

aktualizacja 2012-04-18). 

 

Ranga w obszarze  

Istotna.  

 

Stan zachowania w obszarze  

W Obszarze stwierdzany nielicznie. Pojedyncze osobniki regularnie zimują w jaskiniach góry Połom, Jaskini Imieninowej koło Nowych Rochowic, kopalni 

Wilhelm koło Radzimowic, sztolni w Chmielarzu, sztolni upadowej w Leszczynie i w sztolni Helena I w Ciechanowicach. Stan zachowania zimowej 

populacji oceniono jako właściwy (FV), a stan zachowania zimowisk jako niezadowalający (U1), ze względu na ich penetracje przez ludzi w okresie 

zimowym. Jaskinie Połomu są stanowiskami godowymi (miejscami rojenia) nocka Bechsteina. Liczebność rojącej się populacji szacuje się na około 

kilkadziesiąt osobników. Żerowiska gatunku odnotowano w lasach na całym badanym obszarze z wyjątkiem zachodniej części. Na tym terenie mogą 

występować schronienia dzienne w dziuplach. Liczebność letniej populacji gatunku w Obszarze szacowana jest na około 50 osobników. Stan populacji i 

siedlisk letnich oceniono jako właściwy (FV). 

 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Istniejące: 

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach oraz zniszczenie zimowisk.  

 

Jaskinie Połomu znajdują się w czynnym kamieniołomie wapienia, ale poza obecnie używanym polem wydobywczym. Obecnie opracowywany jest raport o 

oddziaływaniu na środowisko w zakresie wpływu dalszej eksploatacji wapienia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. Odsunięcie eksploatacji od 

jaskiń (wg propozycji Zakładu Wapienniczego), nieoświetlanie otworów jaskiń w nocy i monitoring jaskiń  niewątpliwie przyczynią się do znacznego 

zminimalizowania wpływu kamieniołomu na ten gatunek i pozwalają na zachowanie siedlisk nietoperzy. Główne zimowiska gatunku w Obszarze nie są 

zabezpieczone i są penetrowane przez ludzi. Dodatkowo, w otworze Jaskini Imieninowej założono nieprawidłową kratę (za małe odległości pomiędzy 

elementami pionowymi), które mogą utrudniać wlot zimującym tam nietoperzom.  

 

Istotnym zagrożeniem dla gatunku jest ruch samochodowy na odcinku drogi krajowej nr 3 przecinającej rezerwat Buki Sudeckie oraz  na odcinku leśnym 

między Świnami a Kłonicą. Powyższe wynika z faktu, iż jest to droga o dużym natężeniu ruchu i przebiega przez tereny stanowiące żerowiska nietoperzy. 

Dodatkowo lasy te znajdują się na trasach przelotu nietoperzy do zimowisk w jaskiniach Połomu.  
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Potencjalne: 

 usuwanie drzew starych, martwych i dziuplastych, usuwanie podszytu, usuwanie żywopłotów, zagajników lub roślinności karłowatej 

 otwieranie nowych kamieniołomów i podziemnych kopalni może spowodować utratę kryjówek i żerowisk poprzez wycinkę drzew i zanieczyszczenie 

okolicy 

 zawalenie się stropów sztolni w wyniku procesów naturalnych 

 stosowanie pestycydów w rolnictwie, co może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele  

 zniszczenie liniowych elementów krajobrazu, np. poprzez budowę farm wiatrowych; na terenie obszaru znajduje się jedno z ważniejszych 

w skali lokalnej miejsca jesiennego rojenia nocka Bechsteina. Miejsca te są odwiedzane przez wiele osobników (szacuje się, że co 

najmniej kilkadziesiąt nocków) zlatujących się z kryjówek rozmieszczonych prawdopodobnie  w promieniu około kilkudziesięciu km. 

Podczas przelotów do miejsc rojenia i zimowisk oraz na żerowiska nietoperze mogą przemieszczać się wzdłuż liniowych elementów 

rozmieszczonych na dużym obszarze wokół ostoi. Zniszczenie tych elementów może poważnie wpłynąć na stan populacji nocka 

Bechsteina. Najważniejszych potencjalnym zagrożeniem dla zielonych liniowych struktur krajobrazu są farmy wiatrowe w promieniu do 

10 km od granic Obszaru. Budowa turbin wiatrowych wiąże się często z przekształceniem terenu (zniszczeniem śródpolnych zadrzewień i 

zakrzewień) lub potencjalnymi zakłóceniami w percepcji otoczenia.    

 przypadkowe bądź celowe zabijanie nietoperzy, rozpalanie ognisk w sztolniach prowadzące do przepłaszania osobników lub ich zabijania 

 niewłaściwie przeprowadzone remonty budynków, w których znajdują się kryjówki kolonii rozrodczych.  
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Fot. Nocek Bechsteina zimujący w Jaskini Nowej w Połomie  
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Fot. Jaskinia Zimowa w Połomie, jedno z zimowisk nocka Bechsteina. 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Krótka charakterystyka  

Jest to jeden z trzech największych polskich gatunków nietoperzy. Występuje na terenach skalistych, zalesionych, z reguły na nizinach i wyżynach. Jego 

schronieniami letnimi są jaskinie, sztolnie oraz strychy budynków. Na zimowiska wybiera podziemia, sztolnie i tunele. Roi się przy zimowiskach późnym 

latem i jesienią. Zachowania te związane są prawdopodobnie z godami. Kolonie rozrodcze mogą liczyć do 2 – 3 tysięcy osobników. Samce żyją samotnie. 

Nocki duże latają z reguły nisko (do 10 m nad ziemią) w lasach i przy obrzeżach lasów, parków i sadów, oraz w mozaice obszarów leśnych i rolniczych. 

Czasami polują na terenach otwartych, np. nad skoszonymi łąkami i przy latarniach. Polują głównie na ćmy i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Główną 

strategią żerowania jest zbieranie chrząszczy z gruntu. Nocek duży wykrywa ofiary słuchem (bez echolokacji) podczas niskiego (30-70 cm) lotu nad ziemią. 

Po namierzeniu ofiary nocek rzuca się na nią, zbiera i zjada w locie lub  w miejscu odpoczynku. Żerowiska nocków dużych oddalone są od kryjówek od 1,5 

do 25 km. Nocek duży zaliczany jest do nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy stwierdzony przelot wynosi 

390 km).   

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym kontynentalnym 

został uznany za niezadowalający (U1). Taką samą ocenę otrzymała ocena siedliska. Ocena populacji i perspektywy zachowania uzyskały ocenę FV (stan 
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właściwy) (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”). Stan zachowania zimowisk nocka dużego 

oceniono jako niezadowalający [U1]. Taka samą ocenę przypisano dla stanu siedlisk i perspektyw zachowania gatunku. Stan zimowej populacji nocka dużego 

uznano za właściwy (FV) (Wyniki monitoringu nocka dużego Myotis myotis [1323] W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000). 

 

Ranga w obszarze  

Istotna. Jaskinie Połomu są najważniejszym zimowiskiem nocka dużego na Dolnym Śląsku. W jaskini stwierdzono zimujące samicę zaobrączkowaną przy 

chłodni w Cieszkowie (ok. 120 km na płn. - wsch.) oraz samicę zaobrączkowaną przy sztolni w Herlikovicach w czeskich Karkonoszach (około 35 km na płd. 

- zach.). W jaskini mogą zimować także osobniki z największej dolnośląskiej kolonii rozrodczej nocka dużego we Wleniu, położonej w obszarze Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem (PLH020054). 

 

Stan zachowania w obszarze  

W obszarze Natura 2000 zlokalizowano liczne zimowiska tego gatunku: Jaskinia Zimowa (maksymalnie 5 os.), Jaskinia Nowa (maks. 25 os.), Jaskinia 

Pajęcza (pojedyncze os.), Szczelina Wojcieszowska (maks. 185 os.),  Jaskinia Północna Duża (maksymalnie 16 os.),  Jaskinia Aven w Połomie (maks. 1 os.), 

Jaskinia Błotna (maks. 4 os.), Sztolnia w Chmielarzu (23 os.), Jaskinia Imieninowa koło Nowych Rochowic (maks. 14 os.), Sztolnia w Bukowinie (maks. 3 

os.), Sztolnia w Stanisławowie (do 2 os.), Sztolnia Rudolf w Męcince (maks. 7 os.), Sztolnie Helena w Ciechanowicach I, II, III (stwierdzano odpowiednio do 

5, 3, 10 os.), kopalnia Wilhelm w Radzimowicach (maks.1 os.). Łącznie zimująca w Obszarze populacja liczy 270-300 osobników. Jaskinie Połomu są 

stanowiskami godowymi (miejscami rojenia) nocka dużego. Stan zachowania zimowej populacji oceniono jako właściwy (FV), ze względu na dużą 

liczebność i wzrost populacji w ostatnich 10 latach. Stan zachowania zimowisk jest jednak  niezadowalający (U1), ze względu na ich penetracje przez ludzi w 

okresie zimowym.  

Kolonie rozrodcze nocka dużego w Obszarze znane są m. in. w Lipie (ok. 100 os.), Myśliborzu (ok. 20 os.), Wierzchosławicach (ok. 20 os.)  i Świerzawie 

(kilkadziesiąt os.). Dzienne schronienia nocka dużego (po kilka osobników) obserwowano na strychach kościoła w Kondratowie, Pogwizdowie, Lipie,  na 

strychu budynku folwarcznego w Myśliborzu i strychu pałacu w Mysłowie oraz kopalni Wilhelm w Radzimowicach. Cenne kolonie rozrodcze zlokalizowano 

tuż poza granicami obszaru, na strychach kościołów w Paszowicach (około 350 osobników) i w Świerzawie (kilkadziesiąt osobników). Żerowiska 

stwierdzono w lasach na całym badanym obszarze. Osobniki z kolonii w Paszowicach i Świerzawie prawdopodobnie żerują w lasach Obszaru. 

 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Istniejące: 

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach oraz zniszczenie zimowisk.  

 

Jaskinie Połomu znajdują się w czynnym kamieniołomie wapienia, ale poza obecnie używanym polem wydobywczym. Obecnie opracowywany jest raport o 

oddziaływaniu na środowisko w zakresie wpływu dalszej eksploatacji wapienia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. Odsunięcie eksploatacji od 

jaskiń (wg propozycji Zakładu Wapienniczego), nieoświetlanie otworów jaskiń w nocy i monitoring jaskiń  niewątpliwie przyczynią się do znacznego 

zminimalizowania wpływu kamieniołomu na ten gatunek i pozwalają na zachowanie siedlisk nietoperzy. Główne zimowiska gatunku w Obszarze nie są 

zabezpieczone i są penetrowane przez ludzi. Dodatkowo, w otworze Jaskini Imieninowej założono nieprawidłową kratę (za małe odległości pomiędzy 
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elementami pionowymi), które mogą utrudniać wlot zimującym tam nietoperzom, zwłaszcza nockom dużym.  

 

Istotnym zagrożeniem dla gatunku jest ruch samochodowy na odcinku drogi krajowej nr 3 przecinającej rezerwat Buki Sudeckie oraz  na odcinku leśnym 

między Świnami a Kłonicą. Powyższe wynika z faktu, iż jest to droga o dużym natężeniu ruchu i przebiega przez tereny stanowiące żerowiska nietoperzy. 

Dodatkowo lasy te znajdują się na trasach przelotu nietoperzy do zimowisk w jaskiniach Połomu.  

 

Potencjalne: 

 usuwanie drzew starych, martwych i dziuplastych, usuwanie podszytu, usuwanie żywopłotów, zagajników lub roślinności karłowatej 

 otwieranie nowych kamieniołomów i podziemnych kopalni może spowodować utratę kryjówek i żerowisk poprzez wycinkę drzew i zanieczyszczenie 

okolicy 

 zawalenie się stropów sztolni w wyniku procesów naturalnych 

 stosowanie pestycydów w rolnictwie, co może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele  

 na terenie obszaru znajduje się jedne z ważniejszych w skali lokalnej miejsca jesiennego rojenia nocka dużego. Miejsca te są odwiedzane 

przez wiele osobników (szacuje się, że co najmniej kilkadziesiąt nocków) zlatujących się z kryjówek rozmieszczonych prawdopodobnie  

w promieniu około kilkudziesięciu km. Podczas przelotów do miejsc rojenia i zimowisk oraz na żerowiska nietoperze mogą 

przemieszczać się wzdłuż liniowych elementów rozmieszczonych na dużym obszarze wokół ostoi. Zniszczenie tych elementów może 

poważnie wpłynąć na stan populacji nocka dużego. Najważniejszych potencjalnym zagrożeniem dla zielonych liniowych struktur 

krajobrazu są farmy wiatrowe w promieniu do 10 km od granic Obszaru. Budowa turbin wiatrowych wiąże się często z przekształceniem 

terenu (zniszczeniem śródpolnych zadrzewień i zakrzewień) lub potencjalnymi zakłóceniami w percepcji otoczenia, a w przypadku nocka 

dużego, także z niewielkim ryzykiem śmiertelnych kolizji.    

 niewłaściwie przeprowadzone remonty budynków, w których znajdują się kryjówki kolonii rozrodczych.  

 przypadkowe bądź celowe zabijanie nietoperzy, rozpalanie ognisk w sztolniach prowadzące do przepłaszania osobników lub ich zabijania 

 zawleczenie choroby – rozprzestrzenienie się w populacji grzyba Pseudogymnoascus destructans, który może powodować śmierć 

osobników i zmniejszenie liczebności populacji. Nie wydaje się jednak, aby ten patogen stanowił realne zagrożenie dla zimującej 

populacji, gdyż jej liczebność wykazuje trend wzrostowy w ciągu ostatnich 10 lat. 

 



103 

 

 
Fot. Nocki duże zimujące w Jaskini Północnej Dużej w Połomie  
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Fot. Kolonia rozrodcza nocka dużego w budynku biblioteki publicznej w Lipie  

 



105 

 

  
Fot. Żerowiska nocka dużego w dąbrowie koło Stanisławowa (po lewej) i w rezerwacie Miłek (po prawej)  
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Fot. Nieprawidłowa krata w otworze Jaskini Imieninowej  

 

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

W dwóch sztolniach koło Ciechanowic stwierdzono wystepowanie podkowca małego – sztolnia Helena I (przy drodze) - 1 zimujący osobnik 

(2010 r.) oraz Helena III - 1 zimujący osobnik (2013 r.). 

 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturs cristatus cristatus) 

Krótka charakterystyka 

Gatunek głównie niżowy, spotykany w wilgotnych siedliskach, o ile istnieją tam zbiorniki wody stojącej, w których może się rozmnażać. 

Optymalnym siedliskiem rozrodu są wody czyste, bez przepływu, dobrze nasłonecznione, dosyć głębokie, kluczowe jest występowanie 

zróżnicowanej roślinności, w tym zanurzonej, odpowiedniej do składania jaj. W związku z tym najczęściej zasiedlane zbiorniki znajdują się na 

otwartych łąkach, torfowiskach, w widnych lasach lub ich obrzeżach, w rowach w sąsiedztwie zadrzewień. Często są to starorzecza, śródpolne 
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i śródleśne oczka wodne, wszystkie z dobrze rozwiniętą roślinnością podwodną. 

Sezon rozrodczy jest rozłożony w czasie i trwa od kwietnia do końca lipca. 

Poza sezonem rozrodczym traszka grzebieniasta występuje przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, bagniskach, podmokłych 

łąkach i torfowiskach. Zimuje przeważnie na lądzie: w różnych szczelinach, norach ziemnych, w mule osuszonych zbiorników, w 

próchniejących drzewach, wśród korzeni drzew. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000  

Zgodnie z „Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych” (region 

kontynentalny) opracowaną przez GIOŚ w ramach sprawozdania z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej (aktualizacja 2009 r.) w 

przypadku traszki grzebieniastej  dla regionu kontynentalnego ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: 

zasięg -FV, populacja –U1, siedlisko-U1, perspektywy zachowania-XX.  

Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2010 – 2011, monitorowane było tylko 1 stanowisko traszki grzebieniastej 

w regionie kontynentalnym które zostało ocenione na stan niezadowalający (U1). 
 

Ranga w obszarze 

Zgodnie z SDF traszka występuje w 2 lokalizacjach. W trakcie prac nad PZO nie były weryfikowane informacje na temat gatunku, konieczne jest 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat gatunku. 

  

Stan zachowania w obszarze 
Brak danych na temat stanu zachowania gatunku i jego siedlisk- konieczne uzupełnienie stanu wiedzy. 
 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze:  

nieznane  

 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

Minóg strumieniowy zamieszkuje wyłącznie wody słodkie, głównie górne i środkowe odcinki niewielkich rzek i strumieni, zarówno nizinnych, jak i górskich, 

o czystej i dobrze natlenionej wodzie. Larwy żyją zagrzebane w substracie dennym (tj. piasku bogatym w detrytus lub osadach gliniasto- mulastych),  

osobniki dorosłe przebywają w otwartej wodzie. Minóg strumieniowy jest gatunkiem typowo rzecznym, a tym samym charakteryzującym się wąskim 

zakresem tolerancji na czynniki środowiskowe. Gatunek jest wrażliwy na wszelkie zmiany zachodzące w zajmowanych siedliskach, które głownie następują 

w wyniku działalności człowieka (zanieczyszczenie wody, regulacje i umacnianie brzegów, tworzenie poprzecznych barier migracyjnych prowadzących do 

spowolnienia przepływu, zamulenia dna i w konsekwencji do zaniku miejsc do odbywania tarła). 

Tarło w naszych warunkach klimatycznych rozpoczyna się pod koniec kwietnia i trwa do połowy maja. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  
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W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej (2009 r.) ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym został uznany za właściwy [FV]. W regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2009-

2010 dla parametru Ocena ogólna dla ok. 57 % to U1 – niezadowalający, dla ok. 28 % FV- właściwy, dla ok. 14 % XX – nieznany (oceny 

cząstkowe: siedlisko 71% FV, 14 % U1, 14% XX, populacja: ok. 57 % U1, ok. 28 % FV,  ok. 14% XX; perspektywy ochrony: ok. 57% FV, ok. 

28% U1, ok. 14% XX. 
Ranga w obszarze  

Zgodnie z SDF minóg strumieniowy stanowi w obszarze populację osiadłą. W trakcie prac nad PZO nie były weryfikowane informacje na temat 

gatunku- konieczne uzupełnienie stanu wiedzy.  
Stan zachowania w obszarze  

Nieznany 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Nieznane 

 

1149 Koza Cobitis taenia 

Gatunek słodkowodny związany zarówno z wodami płynącymi (wybiera miejsca o małych przepływach ok. 0,15 m/s), jak i stojącymi. Zasiedla rzeki o 

zróżnicowanej wielkości, preferując siedliska z piaszczystym lub mulisto- piaszczystym dnem. Koza jest gatunkiem o nocnym trybie życia, większość dnia 

spędza zakopana w podłożu, wystawiając jedynie na wierzch głowę i oczy. Osbniki młodociane odżywiają się zooplanktonem, starsze organizmami dennymi i 

roślinnymi. Podstawowym składnikiem pokarmu są drobne skorupiaki, larwy ochotkowatych, małe nicienie, detrytus i peryfiton. Sporadycznie kozy mogą 

odżywiać się roślinami niższymi i wyższymi. 

Gatunek krótkowieczny (najstarsze osobniki dożywają szóstego roku życia). Tarło rozpoczyna się, gdy temperatura wody osiągnie 16-18 ºC. Trwa od maja do 

początków lipca i jest porcyjne. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej (2009 r.) ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym został uznany za właściwy [FV]. W regionie biogeograficznym kontynentalnym dla Obszarów Natura 2000 badanych w latach 2009-

2010 dla parametru Ocena ogólna dla ok. 33% to U2 – zły i po 22% FV- właściwy, U1 – niezadowalający i XX – nieznany (oceny cząstkowe: 

siedlisko ok. 33% FV i po ok. 22% U1, U2, XX;  populacja: ok. 33% U2, ok. 33 % U1, ok. 11 % FV,  ok. 22% XX; perspektywy ochrony: ok. 

44% FV, ok. 33% U1, ok. 22% XX. 
Ranga w obszarze  

Zgodnie z SDF koza stanowi w obszarze populację osiadłą. W trakcie prac nad PZO nie były weryfikowane informacje na temat gatunku- 

konieczne uzupełnienie stanu wiedzy.  
Stan zachowania w obszarze  

Nieznany. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Nieznane 
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1337 Bóbr Castor fiber  

 

Krótka charakterystyka  

Gatunek ziemnowodny ściśle związany z wszelkiego typu ciekami i zbiornikami. Zasiedla zarówno duże rzeki i jeziora, jak i niewielkie śródleśnie potoki i 

strumienie, stawy czy starorzecza. Preferuje biotopy naturalne z dobrze zachowaną zwarta roślinnością nadbrzeżną zapewniająca odpowiednią bazę 

pokarmową. Podstawę pokarmu w okresie jesienno-wiosennym stanowią drzewa i krzewy o miękkiej korze (szczególnie topole i wierzby), stąd wyraźne 

preferencje do zasiedlania odcinków o brzegach porośniętych zadrzewieniami topolowo-wierzbowymi. W okresie wiosennym żeruje często na roślinności 

zanurzonej, grążelach żółtych i grzybieniach białych i roślinności szuwarowej (trzcina, pałka wodna). Okres rozrodczy przypada zwykle na początku roku, 

wczesną wiosną lub pod koniec zimy, a młode pojawiają się latem. Standardowa rodzina obejmuje parę osobników dorosłych, tegoroczne młode osobniki 

młodociane, które pozostają w terytorium rodziców przez ok. 2 lata.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania bobra europejskiego w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym został uznany za właściwy [FV]. Taką samą ocenę otrzymały: zasięg, populacja, siedlisko i perspektywy zachowania gatunku (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  

Nieistotna.  

Stan zachowania w obszarze  

Podczas prac nad PZO w roku 2013 nie stwierdzono aktualnych stanowisk gatunku w obszarze. Na pojedynczym stanowisku w sąsiedztwie miejscowości 

Świny stwierdzono stare (kilkuletnie) ślady żerowania, świadczące jedynie o występowaniu gatunku na tym stanowisku w ubiegłych latach. Poszukiwania na 

sąsiednich ciekach nie dały pozytywnych rezultatów.  Brak również danych z lat ubiegłych świadczących o stałym występowaniu gatunku w obszarze, które 

argumentowałoby dotychczasowe umieszczenie bobra wśród przedmiotów ochrony w obszarze. Na obecnym etapie proponuje sie wyłącznie gatunku  z listy 

przedmiotów ochrony w obszarze. 

W 2014 r. podczas spotkania ZLW otrzymaą ustna informację (P.Rozpędowska), że widziano świeże ślady żerowania bobra na potoku Kamiennik. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze: nie dotyczy- nie potwierdzono obecności gatunku w obszarze. 
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Fot. Stare ślady bytowania bobrów nad potokiem w Świnach. 

 
1355 Wydra Lutra lutra  

 

Krótka charakterystyka  

Wydra jest gatunkiem ściśle związanym z wszelkiego typu ciekami i zbiornikami, zasiedlającym zarówno duże rzeki i jeziora, jak i niewielkie śródleśnie 

potoki i strumienie czy drobne oczka wodne.  Preferuje biotopy naturalne z zachowaną zwarta roślinnością nadbrzeżną, jednak spotkać ją można także w 

sąsiedztwie zabudowań w dużych aglomeracjach miejskich, a jej obecność w znacznym stopniu jest zależna od dostępności pokarmu w danym środowisku. 

Podstawa pokarmu wydry są ryby, jednak w skład jej diety wchodzą również płazy i raki. Ich udział jest szczególnie wysoki w rejonach, w których 

zagęszczenie ryb utrzymuje się na niskim poziomie. Zdecydowanie rzadziej jej ofiara padają ssaki, ptaki, gady czy bezkręgowce. Jest to jeden z nielicznych 

krajowych gatunków, u którego nie występuje ściśle określony okres rozrodczy. W sytuacji odpowiednio wysokiej dostępności pokarmu młode mogą 

przychodzić na świat przez cały rok, włącznie z okresem zimowym. Samice wydają potomstwo średnio co 2 lata. Miot liczy zwykle od 1 do 2 szczeniąt, które 

pozostają pod opieką samicy przez 9 miesięcy do roku. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 w regionie biogeograficznym kontynentalnym 

został uznany za właściwy [FV]. Taką samą ocenę otrzymały: zasięg, populacja, siedlisko i perspektywy zachowania gatunku (na podstawie: „Ocena stanu 

zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
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uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze  

Istotna.  

Stan zachowania w obszarze  

Podczas prac nad PZO obecność gatunku wykazano na kilkunastu stanowiskach na rzekach i potokach Bóbr, Kaczawa, Świerzawa, Lipka, Kamiennik, Wilcza, 

Lipka, Świdna, Nysa Mała, Starucha, Przyłęcznica, Dopływy spod Gorzanowic, Dopływ spod Nowej Wsi Wielkiej, Świekotka, Bełkotka. Na większości 

stanowisk odnotowywano obecność pojedynczych osobników. Prawdopodobnie gatunek nadal jest na etapie odbudowy populacji, o czym może świadczyć 

uzyskany niski indeks populacji, pomimo wysokiego procentu pozytywnych stwierdzeń. Wniosek ten potwierdza również stosunkowo niska jak na tak duży 

obszar liczebność szacowana na maksymalnie 15 os.  

Ogólny stan zachowania gatunku oceniono jako nieodpowiedni [U1] głównie ze względu na ocenę stanu zachowania siedlisk i perspektywy zachowania, 

wynikające z silnego przekształcenia siedlisk gatunku (uregulowane znaczne odcinki rzek i potoków) oraz obecność dróg w bezpośrednim sąsiedztwie rzek i 

potoków, co znacznie zwiększa ryzyko kolizji wydry z pojazdami. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Istniejące: podstawowym zagrożeniem jest obecność dróg w sąsiedztwie cieków wodnych. Dotyczy to szczególnie dróg krajowych i wojewódzkich 

biegnących wzdłuż rzek i strumieni w pasie 200-300 m. Obecność małych przepustów bez półek ziemnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się 

wzdłuż brzegu (szczególnie na ruchliwych drogach), wymusza pokonanie bariery po nawierzchni drogi, zwiększając tym samym ryzyko kolizji z 

przejeżdżającymi pojazdami. Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na lokalna populację są regulacje rzek, co związane jest z obecnością 

zabudowy wzdłuż rzek obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie. Związana z regulacja wycinka zadrzewień (będąca również zagrożeniem potencjalnym) wpływa 

negatywnie na dostępność schronień dla wydry oraz zubaża bazę pokarmową (obecność wzdłuż brzegów zadrzewień i roślinności wysokiej, wpływa na 

biomasę potencjalnych ofiar wydry występujących w siedlisku wodnym) 
Potencjalne: potencjalnym zagrożeniem wpływającym na stan zachowania siedlisk gatunku są ewentualne przyszłe prace regulacyjne na większych rzekach 

jak i niewielkich potokach, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, co może wpłynąć na pogorszenie bazy pokarmowej wydry oraz przepusty i małe 

mosty w miejscach przecięcia rzek przez drogę mogą stanowić istotną barierę dla swobodnego przemieszczania się gatunku wzdłuż cieków 

wodnych.  
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Fot. Tropy wydry na piaszczystym podłożu 

 
Fot. Tropy i kopczyk usypany przez wydrę. 
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Fot. Rzeka Bóbr w okolicach Janowic Wielkich - siedlisko wydry. 

 
Fot. Rzeka Kaczawa koło Starej Kraśnicy - siedlisko wydry. 
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Fot. Kaczawa - pomiędzy Wojcieszowem i Kaczorowem - siedlisko wydry. 

 
Fot. Nysa Mała koło Kwietnik - siedlisko wydry. 
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Fot. Niewielki potok koło Siedmicy - siedlisko wydry. 

 
Fot. Świerzawa koło Podgorek - siedlisko wydry. 
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Fot. Staw nad potokiem koło Świn - miejsce bytowania wydry i dawne stanowi-

sko bobra. 

 
 

 

 

1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior 

Krótka charakterystyka 

Poczwarówka zwężona jest gatunkiem kalcyfilnym, opisywanym, w zależności od lokalizacji geograficznej, z różnych typów siedlisk. Są to ob-

szary podmokłe, otwarte o różnym pochodzeniu, od wilgotnych łąk, młak, brzegów jezior i torfowisk węglanowych  po ziołorośla z wierzbówką 

(Filipendula sp.). Stosunkowo często zajmuje siedliska w strefie ekotonu między łąkami a zabagnieniami czy torfowiskami albo brzegi wód. 

Niemniej jednak, zajmowane przez nią mikrosiedliska wydają się być wszędzie podobne: permanentnie wilgotne, lecz nie ulegające podtopieniu, 

raczej otwarte lub półotwarte aniżeli zacienione przez drzewa lub gęstą pokrywę wysokich roślin zielnych.  

Degradacja siedlisk poczwarówki zwężonej związana jest z przesuszeniem i eutrofizacją. Jeśli te procesy dotyczą stanowisk cechujących się 

wysokim poziomem wód gruntowych, miejscowo wybijających ponad powierzchnię gruntu, początkowy etap przesuszania może przejawiać się 

znacznym wzrostem zagęszczenia ślimaka. Tym niemniej, postępująca degradacja w ostateczności prowadzi do całkowitego zaniku 

sprzyjających ślimakowi mikrosiedlisk. 

Poczwarówka zwężona bardzo często jest odnajdowana na powierzchniach niegdyś ekstensywnie użytkowanych. Takie stanowiska 
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charakteryzują się najczęściej znacznym użyźnieniem, tym niemniej, prowadzona w przeszłości działalność zahamowała proces sukcesji drzew, 

zapobiegając drastycznym przemianom składu gatunkowego roślin i zacienieniu. Mięczakowi nie przeszkadza umiarkowany wypas i koszenie, a 

w niektórych przypadkach to właśnie zarzucenie tych zabiegów doprowadziło do nieprzychylnych dla poczwarówki zwężonej przemian 

siedliska. 

Podczas poszukiwań wiosną 2013 roku (optymalny okres do poszukiwań to wczesna wiosna lub jesień) odnaleziono dużą populację na jednym 

stanowisku koło Kaczorowa.  

Turzycowisko z turzycą błotną jest otoczone przez fragmenty łozowisk, młode olsze, trzcinowiska oraz łąki, na których zaprzestano użytkowania 

co najmniej kilka lat temu. Na mapach z lat 30 tych XX wieku (Messtischblatt), teren jest zaznaczony jako łąka, więc był prawdopodobnie 

wypasany. Fragment ten jest poprzecinany przez kilka drobnych cieków wpadających tutaj do Kaczawy. Na skutek zarzucenia użytkowania co 

najmniej kilkadziesiąt lat temu, na wilgotnych gruntach nad Kaczawą utworzyły się higrofilne mikrosiedliska, które ze względu na zróżnicowany 

charakter są dogodnym siedliskiem dla populacji ślimaka - w lecie w porze suszy populacja może się przesuwać na siedliska bardziej wilgotne, a 

w przypadku podtopień może się wycofać na siedliska bardziej suche.  

Populacja koło Kaczorowa jest liczna. W próbkach pobieranych pod koniec kwietnia na powierzchni 20cm x 20cm występowały 33 młode 

osobniki poczwarówki zwężonej oraz 21 dorosłych przy czym 18 żywych i 3 puste muszle. W kolejnej próbce występowało 6 młodych 

osobników poczwarówki zwężonej oraz 20 dorosłych przy czym 19 żywych i 1 pusta muszla. 

Malakofauna towarzysząca: bardzo licznie Carychium sp.; 2 osobniki poczwarówki karliczki Vertigo pygamaea; 1 osobnik poczwarówka 

prążkowana Vertigo substriata; 2 osobniki poczwarówka bezzębna Columella edentula. 

Stanowisko koło Kaczorowa nie było dotąd znane. Stanowisko cytowane w SDF dla obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie jest błędnie 

zaczerpnięte z opracowania Pokryszko (1990), która nie odławiała poczwarówki zwężonej w Górach i na Pogórzu Kaczawskim (Pokryszko 

1983, Pokryszko 1990) a jedynie badała materiał konserwowany w alkoholu pochodzący z innych kolekcji – m.in. ze stanowiska w kwadracie 

UTM WS83 (okolice Cieszowa, Dobromierza, Chwaliszowa, Szczawna). Prawdopodobnie ten punkt został potraktowany jako stanowisko w 

granicach obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie. Również Wiktor (1964) mimo badań prowadzonych w Górach Kaczawskich, zwłaszcza na górze 

Miłek, nie wykazywał poczwarówki zwężonej z tego terenu.  

Wskazane są dalsze poszukiwania gatunku w obszarze.  Pomimo poszukiwań kolejnych stanowisk w 2013 roku (najintensywniej wczesną 

wiosną) i kontroli na około 15 wytypowanych w terenie stanowiskach, nie stwierdzono występowania ślimaka.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji i siedliska na 50% monitorowanych stanowisk w Polsce oceniono jako właściwy FV, na 33% 3 jako U1 i na 17% jako U2. 

Zagęszczenie oceniono jako FV na 66% stanowisk, jako U1 na 17% stanowisk, U2 na 17% stanowisk. Strukturę wiekową oceniono jako FV na 

50% stanowisk, jako U1 na 25% stanowisk, jako U2 na 25% stanowisk. Izolację przestrzenną oceniono jako FV prawie na wszystkich 
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stanowiskach, powierzchnię siedliska jako FV na blisko 50% stanowisk, jako U1 na 25% stanowisk i jako U2 na 25% stanowisk. Wskaźnik 

malakocenozę oceniono jako FV na 75% stanowisk, jako U1 na 25% stanowisk. Stopień zarośnięcia oraz stopień wilgotności oceniono jako FV 

na 75% stanowisk, jako U1 na 25% stanowisk, natomiast fragmentację siedliska jako FV na prawie wszystkich stanowiskach.  

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Mimo bardzo dużej liczebności i właściwej struktury wiekowej, stan populacji oceniono jako U1 ze względu na izolację populacji względem 

innych znanych na Dolnym Śląsku. Stan siedliska oceniono jako właściwy (FV) ze względu na dobre uwodnienie siedliska (ocena warunków 

wodnych w marcu, maju, sierpniu), stopień zarośnięcia wynosi <40 % i oceniono go jako właściwy (FV) - dominuje siedlisko otwarte, z 

pojedynczymi wierzbami; w sąsiedztwie postępuje sukcesja – wkracza trzcina, wiązówka, wierzby, olsze stąd fragmentację siedliska oceniono 

jako niezadowalającą (U1). Powierzchnię potencjalnego siedliska oceniono jako nieznaną XX, gdyż brak danych czy w stosunku do lat 

wcześniejszych powierzchnia potencjalnego siedliska zmniejszyła się czy też nie zmieniła lub wzrosła (prawdopodobnie uległa zmniejszeniu z 

uwagi na zarzucenie użytkowania przylegających terenów). Być może poszukiwania poczwarówki zwężonej w następnym sezonie pozwolą 

stwierdzić kolejne populacje na tym obszarze i tym samym takie parametry jak izolacja będą mogły zostać lepiej ocenione. Perspektywy ochrony 

oceniono jako niezadowalające (U1) ze względu na sukcesję w sąsiednich płatach łąk i trzcinowisk.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

 Ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania;  

 

 

 

Fot. Turzycowisko z turzycą błotną koło Kaczorowa – wczesna wiosna  
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Fot. Poczwarówka zwężona Vertigo angustior koło Kaczorowa  
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Fot. Mozaika siedlisk koło Kaczorowa ze stanowiskiem poczwarówki zwężonej – późne lato  
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Fot. Nieużytkowane fragmenty z wiązówką błotną koło Kaczorowa – bezpośrednie sąsiedztwo turzycowiska z poczwarówką 

 

1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

Krótka charakterystyka 

Gatunek ma jedno, a w sprzyjające sezony dwa pokolenia w roku. Motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze niż pierwszego. Pojaw moty-

la przy jednym pokoleniu w roku trwa od końca czerwca do końca lipca. Przy dwóch pokoleniach pierwsze pojawia się od początku czerwca do 

początku lipca, a drugie od końca lipca do końca sierpnia. Gąsienica żyje głównie na szczawiu lancetowatym Rumex hydrolapathum, ostatnio 

coraz częściej obserwowana jest także na innych gatunkach szczawiu, takich jak szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, szczaw kędzierzawy Ru-
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mex crispus i szczaw zwyczajny Rumex acetosa. Przez cały swój rozwój gąsienica odżywia się liśćmi, a zimuje w młodszych stadiach wzrosto-

wych. Przepoczwarczenie odbywa się na roślinie pokarmowej lub w jej pobliżu.  

W obszarze odnaleziono kilka stanowisk z różnymi gatunkami szczawiu, przy czym stanowisk ze szczawiem lancetowatym nie stwierdzono. 

Jedno stanowisko znajduje się przy granicy obszaru, koło Dziwiszowa – należy rozważyć jego włączenie do obszaru. W słoneczny dzień w 

połowie sierpnia obserwowano tam około 15 imagines nieparka. W Górach i na Pogórzu Kaczawskim siedliskiem dla nieparka są łąki (zwykle 

wilgotne), często również turzycowiska. Gąsienice nieparka wybierają tutaj inne gatunki szczawiu niż szczaw lancetowaty jak w środowisku 

optymalnym.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest właściwy (FV), przy czym zasięg oceniono jako 

właściwy (FV), populacje jako nieznaną (XX), siedlisko jako właściwe (FV), perspektywy również są właściwe (FV) (na podstawie „Ocena 

stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodni-

czych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest właściwy FV – populacja jest liczna, licznie występują siedliska odpowiednie dla ga-

tunku. Stanowiska nie są izolowane.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze: 

W trakcie prac nad pzo nie stwierdzono ani zagrożeń istniejących, ani potencjalnych dla gatunku.  
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Fot. Czerwończyk nieparek – samiec na stanowisku koło Dziwiszowa  
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Fot. Stanowisko czerwończyka nieparka koło Dziwiszowa 

 

 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) 

Krótka charakterystyka 

Gatunek występuje na siedliskach cechujących się odpowiednią liczbą starych, dziuplastych drzew z obszernymi próchnowiskami. Silnie 

preferowane są drzewa rosnące w nasłonecznieniu. Stąd też – z braku dojrzałych, świetlistych lasów w fazie rozpadu – gatunek występuje na 

siedliskach zastępczych takich jak aleje przydrożne, stare parki, zadrzewienia śródpolne i cmentarne oraz skupienia wolno stojących, starych 

drzew. W przypadku pachnicy niezbędne do rozwoju są próchnowiska wewnętrzne, które powstają w starych drzewach, żywych, zamierających 
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lub martwych. Wewnątrz nich swój kilkuletni rozwój przechodzą larwy tego gatunku (odżywiając się zagrzybiałym martwym drewnem), chronią 

się tu również poczwarki i imagines (postacie doskonałe). Owady dorosłe pojawiające się od maja do września przemieszczają się na niewielkie 

odległości, zwykle około kilkuset metrów i zwykle przebywają w dziuplach. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są gatunki liściaste, a w 

szczególności dęby, lipy, buki, wierzby, topole i olchy, przy czym lipy są powszechne w alejach na badanym obszarze.  

Gatunek ma liczne stanowiska w alejach i parkach podworskich. Największa populacja znajduje się prawdopodobnie w alei lipowej między 

Chełmcem a Muchowem, w której liczne drzewa posiadają obszerne próchnowiska często u podstawy pnia.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest niezadowalająca/nieznana (U1/XX) i jest zgodna z przeprowadzoną w 2011 

roku całościową oceną sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski. Monitoring stanowisk pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita dostarczył natomiast informacji na temat ogólnych ocen stanu zachowania gatunku w obszarach Natura 2000. Najwięcej 

obszarów (15) ocenionych zostało jako stan niezadowalający – U1. Ogólną ocenę we właściwym stanie zachowania (FV) otrzymało osiem 

obszarów, a ocenę złą – U2 – jeden. (na podstawie „Podsumowania wyników monitoringu gatunków zwierząt w latach 2006-2008” w ramach 

„Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Większość stanowisk oceniono jako niezadowalający U1 lub właściwy FV. Drzewa w alejach są jednowiekowe, dlatego należy zadbać o 

uzupełnienie bazy pokarmowej w przyszłości poprzez nasadzenia nowych lip i dębów. Trudno jest na stanowiskach ocenić udział procentowy 

drzew zasiedlonych oraz udział procentowy drzew dziuplastych ze względu na małą wykrywalność dziupli i próchnowisk w lipach w alejach 

przydrożnych. Trudno również przeliczyć liczbę drzew dziuplastych na hektarze ze względu na liniowy charakter alej. Drzewa zwykle nie są 

zacienione, mają pierśnicę powyżej 90 cm i zwykle nie są izolowane, ze względu na ciągłość alei. Odległości do najbliższych potencjalnych lub 

rzeczywistych stanowisk zwykle wynosi ponad 1000 m. 

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Zagrożenia potencjalne: 

 Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa bez uwzględnienia biologii gatunku– większość stanowisk znajduje się w 

drzewach przydrożnych;  

 Usuwanie martwych i umierających drzew w parkach i w alejach (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia dla życia lub mienia) 
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                                                                                                             Fot. Aleja lipowa koło Myślinowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Pachnica w martwicy bocznej w wypróchniałej lipie koło Myślinowa  
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6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna 

Krótka charakterystyka 

Osobniki dorosłe pojawiają się w trzeciej dekadzie maja, a ich lot trwa zwykle do połowy lub końca czerwca. W Polsce przeplatka maturna 

odbywa rozwój zwykle na jesionie wyniosłym, jednak ostatnie badania wskazują, że może się rozwijać również na kalinie koralowej Viburnum 

opulus i przetaczniku długolistnym Veronica longifolia. W pierwszej połowie czerwca samice składają jaja na spodniej stronie liści jesionu, 

zwykle na młodych roślinach. Na początku lipca z jaj wylęgają się gąsienice, które początkowo żerują gromadnie, minując w delikatnym 

oprzędzie na liściu, następnie budują pomiędzy liśćmi złożonymi jesionu jedwabisty oprzęd, w którym żerują do początku sierpnia. Gąsienice 

III-IV stadium larwalnego spadają w ściółkę u podstawy rośliny żywicielskiej lub w jej pobliżu, razem ze zwiniętymi usychającymi liśćmi, w 

których zimują w małych grupach. Wczesną wiosną rozchodzą się w poszukiwaniu pokarmu, żerując intensywnie do połowy maja na wielu 

roślinach runa i poszycia leśnego. Przepoczwarczenie odbywa się nisko nad ziemią wśród uschniętych fragmentów drzew i krzewów, ale też na 

pniach drzew (do wys. 2-3 m), szczególnie jesionów.  

 

W Górach i na Pogórzu Kaczawskim nie znane są obecnie silnie populacje przeplatki maturna (Malkiewicz i in. 2009).  

W trakcie badań terenowych przeprowadzono kontrolę na jednej powierzchni w Chrośnicy w granicach obszaru oraz na dwóch powierzchniach 

koło Dziwiszowa tuż przy granicy obszaru.  

Stanowisko w Chrośnicy (UTM: WS54) zostało uznane za wygasłe już w latach 80 tych XX wieku (Dąbrowski i Krzywicki 1982).  

Stanowiska koło Dziwiszowa zostały odnalezione przez Borkowskiego (Borkowski 2001), który 2 czerwca 2000 roku obserwował tam 4 motyle, 

natomiast stanowisko w Chrośnicy zostało odnalezione przez Gontarza (Borkowski 2001), przy czym Borkowski stwierdza, że przeplatka 

maturna została tam odnaleziona raczej przypadkowo.  

Przed wojną istniało jeszcze jedno stanowisko, w Podgórkach (Marschner 1932-1934), dziś w graniach obszaru „Góry i Pogórze Kaczawskie”, 

przy czym w latach późniejszych nigdy nie odnaleziono na nim ani motyli ani oprzędów gąsienic (Borkowski 2001).   

 

W trakcie badań na potrzeby planu zadań ochronnych, na stanowisku w Chrośnicy kontrolę przeprowadzono 9 czerwca, 15 czerwca, 16 czerwca 

oraz 29 czerwca 2013 wyznaczając transekty, wzdłuż granicy lasu z jesionami na skraju, poszukując motyli. Nie odnaleziono żadnego osobnika 

dorosłego przeplatki maturny. Dość późne terminy kontroli wynikały z opóźnionego w 2013 roku okresu wegetacji, a daty kontroli zostały 

wyznaczone na podstawie obserwacji populacji przeplatki maturny koło Zachowic, Kamionnej i Mietkowa w okolicach Wrocławia, gdzie przez 

cały czerwiec występowały imagines maturny, a pierwsze oprzędy z gąsienicami pojawiły się dopiero na początku lipca.  
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17 sierpnia skontrolowano jesiony w Chrośnicy pod kątem występowania oprzędów z gąsienicami przeplatki maturny. Odnaleziono 1 mały 

oprzęd na młodym jesionie przy skraju lasu, gdzie jesiony wysiewają się na siedlisku łąkowym. 

W ubiegłych latach Malkiewicz (informacja ustna) poszukiwał motyli na stanowisku w Chrośnicy, jednakże nigdy nie zaobserwował imagines. 

W dniach 1-7 lipca 2007 roku odnotował jedynie występowanie dwóch małych oprzędów z gąsienicami na jesionach na skraju lasu, blisko drogi 

Janówek-Chrośnica (Malkiewicz informacja ustna; Malkiewicz i in. 2009).  

 

Wygasłe stanowiska w Górach i na Pogórzu Kaczawskim wskazywane przed II wojną światową (m.in. w Wojcieszowie, Podgórkach) świadczą o 

zaniku metapopulacji, prawdopodobnie na skutek izolacji od innych metapopulacji – najbliższe znajdują się w okolicach Wrocławia.   

Sporadyczne obserwacje pojedynczych motyli lub oprzędów z gąsienicami świadczą o występowaniu nielicznej populacji na tym terenie, która 

utrzymała się jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Należy rozważyć włączenie w granice obszaru stanowiska przeplatki maturny koło 

Dziwiszowa na stawach w Maciejowej. Należy uzupełnić stan wiedzy o gatunku poprzez jego poszukiwania na innych stanowiskach w Górach i 

na Pogórzu Kaczawskim.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest niezadowalający (U1), przy czym zasięg oceniono 

jako niezadowalający (U1), populację jako nieznaną (XX), siedlisko jako właściwe (FV), perspektywy jako niezadowalające (U1) (na podstawie 

„Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przy-

rodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Mało istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono na jednym zasiedlonym stanowisku jako zły (U2).  

Stanowisko jest jednym z dwóch wykazywanych w Górach i na Pogórzu Kaczawskim w ostatnich 20 latach. Liczebność populacji jest bardzo 

mała (obserwowano jeden mały oprzęd z 20-30 gąsienicami mimo że skontrolowano wszystkie jesiony na stanowisku; nie obserwowano 

żadnego osobnika dorosłego na wyznaczonych transektach), powierzchnia zasiedlonego stanowiska jest niewielka, stanowisko jest izolowane, a 

perspektywy dla przetrwania gatunku są złe. W 2013 roku zasiedlony był tylko jeden młody jesion, rosnący poza wydzieleniem z jesionami i 

poza terenem Lasów Państwowych, na łące tuż pod lasem gdzie siewki jesionu tworzą nalot na użytkowanej łące.  

Konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie pełnej inwentaryzacji przelatki maturna oraz przeprowadzenie badań w celu określenia 

genetycznej kondycji populacji.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 
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 Zmniejszenie wymiany materiału genetycznego – populacja jest mocno izolowana; chów wsobny w izolowanej populacji doprowadzi 

prawdopodobnie do wymarcia populacji. 

 Wycinka lasu (jesionów); W planie urządzenia lasu dla nadleśnictwa Lwówek Śląskie w wydzieleniu 207 g planowa jest rębnia IV d, a w 

wydzieleniu 207 d trzebież Zawleczenie choroby -zamieranie jesionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Stanowisko w Chrośnicy  
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Fot. Stanowisko w Chrośnicy – młode jesiony na skraju drzewostanu  
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Fot. Stanowisko w Chrośnicy – oprzęd z gąsienicami przeplatki maturna  
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Fot. Gąsienice przeplatki maturna  

 

6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius 

Krótka charakterystyka 

Gatunek posiada jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu, na ogół nieco wcześniej niż występujący w 

podobnych środowiskach modraszek nausitous. Gąsienice żyją początkowo w kwiatach krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, potem 

schodzą na ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z rodzaju Myrmica, najczęściej wścieklica uszatka Myrmica scabrinodis, 
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rzadziej wścieklica zwyczajna Myrmica rubra i Myrmica gallieni. Następnie przenoszone są do gniazd mrówek, gdzie odbywają dalszy rozwój, 

żywiąc się larwami swoich gospodarzy. Przepoczwarczenie odbywa się w gnieździe mrówek, które motyl opuszcza natychmiast po wyjściu z 

poczwarki. 

W obszarze odnaleziono liczne stanowiska gatunków. Znajdują się one w różnym stanie- od użytkowanych zbyt intensywnie (zbyt intensywny 

wypas ), poprzez koszone, a także nieużytkowane z nalotem krzewów lub z nawłocią.  

Populacja modraszka nausitousa jest liczniejsza niż telejus; telejus notowany był również na mniejszej liczbie stanowisk. Na transektach 100 m 

obserwowano zwykle po kilka osobników nausitousa i zwykle nieco mniej telejusa.  

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 

jako właściwy (FV), populację jako niezadowalającą (U1), siedlisko jako niezadowalające (U1), perspektywy jako właściwe (FV) (na pod-

stawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i sie-

dlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze dla większości stanowisk jest właściwy (FV) lub niezadowalający (U1), rzadko zły (U2) – występuje 

ponad 20 stanowisk i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, a niniejsza populacja znajduje się w granicach 

naturalnego zasięgu modraszka telejusa. Na większości stanowisk motyle występowały na transektach nielicznie stąd ocena populacji jest 

niezadowalająca (U1) lub zła (U2). Na użytkowanych siedliskach stan siedliska zwykle oceniano jako niezadowalający (U1) lub właściwy 

(FV), przy czym zwykle krwiściąg występuje w dużym zagęszczeniu kilku-kilkunastu osobników na 1 m
2
. Stanowiska nie są izolowane. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

 Zaniechanie/brak koszenia 

 Ewolucja biocenotyczna/ sukcesja – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje 

roślinę pokarmową, mrówki i samego motyla,  

 Obce gatunki inwazyjne – nawłość późna Solidago gigantea, inwazja spowodowana zarzuceniem użytkowania, 

 Intensyfikacja użytkowania łąk oraz niewłaściwe terminy koszenia (zbyt wczesne lub zbyt późne koszenie: jeśli łąka jest dwukośna 

pierwszy pokos powinien mieć miejsce do około 15 czerwca aby do 15 lipca krwiściąg zdążył odbić i zakwitnąć gdyż dorosłe motyle 

od 15 lipca będą latać w poszukiwaniu główek kwiatowych krwiściągu do złożenia jaj; drugi pokos powinien mieć miejsce we wrze-

śniu gdy gąsienice opuszczą główki kwiatowe i będą się znajdować w mrowisku. Na wielu stanowiskach obserwowano zbyt inten-
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sywny wypas lub wykaszanie – w drugiej połowie lipca na wielu stanowiskach krwiściąg nie zdążył ponownie zakwitnąć. Koszenie 

łąk w całości lub intensywny wypas od połowy lipca do połowy sierpnia powoduje niszczenie jaj motyli oraz znaczną śmiertelność 

gąsienic. 

 

 
 

 

Fot. Stanowisko modraszka telejusa w okolicy miejscowości Pomocne, na którym populacja gatunku jest najliczniejsza w obszarze  
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6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous 

Krótka charakterystyka 

Gatunek posiada jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu, na ogół nieco później niż występujący w podobnych 

środowiskach modraszek telejus. Gąsienice żyją początkowo w kwiatach krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, potem schodzą na 

ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z rodzaju Myrmica, najczęściej wścieklica uszatka Myrmica scabrinodis, rzadziej 

wścieklica zwyczajna Myrmica rubra i Myrmica gallieni. 

Następnie przenoszone są do gniazd mrówek, gdzie odbywają dalszy rozwój, żywiąc się larwami swoich gospodarzy. Przepoczwarczenie 

odbywa się w gnieździe mrówek, które motyl opuszcza natychmiast po wyjściu z poczwarki. 

Ma stosunkowo wąskie spektrum odwiedzanych gatunków kwiatów, należą tu głównie wyka ptasia Vicia cracca, sierpik barwierski Serratula 

tinctoria i krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis. 

W obszarze odnaleziono liczne stanowiska gatunków. Znajdują się one w różnym stanie- od użytkowanych zbyt intensywnie (zbyt intensywny 

wypas ), poprzez koszone, a także nieużytkowane z nalotem krzewów lub z nawłocią.  

Populacja nausitousa jest liczniejsza niż telejus; telejus notowany był również na mniejszej liczbie stanowisk. Na transektach 100 m 

obserwowano zwykle po kilka osobników nausitousa i zwykle nieco mniej telejusa. W niektórych przypadkach liczba osobników na transekcie 

dochodziła do 15 (koło Podgórek lub w okolicach Czartowskiej Skały i Pomocne).  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest niezadowalający (U1), przy czym zasięg oceniono 

jako właściwy (FV), populację jako niezadowalającą (U1), siedlisko jako niezadowalające (U1), perspektywy jako właściwe (FV) (na pod-

stawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i sie-

dlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku obszarze dla większości stanowisk jest właściwy (FV) lub niezadowalający (U1), rzadko zły (U2) – występuje po-

nad 20 stanowisk i licznie roślina żywicielska - krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, a niniejsza populacja znajduje się w granicach na-

turalnego zasięgu modraszka nausitousa. Na większości stanowisk motyle występowały na transektach dość licznie stąd ocena populacji wła-

ściwa (FV) lub niezadowalajaca (U1). Na użytkowanych siedliskach stan siedliska zwykle oceniano jako niezadowalający (U1) lub właściwy 

(FV), przy czym zwykle krwiściąg występuje w dużym zagęszczeniu kilku-kilkunastu osobników na 1 m
2
. Stanowiska nie są izolowane. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 
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 Zaniechanie/brak koszenia 

 Ewolucja biocenotyczna/ sukcesja – zarastanie łąki ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania eliminuje 

roślinę pokarmową, mrówki i samego motyla,  

 Zmiana sposobu uprawy – zaorywanie (rzadko obserwowane w obszarze) 

 Obce gatunki inwazyjne – nawłoć późna Solidago gigantea, inwazja spowodowana zarzuceniem użytkowania, 

 Intensyfikacja użytkowania łąk oraz niewłaściwe terminy koszenia (zbyt wczesne lub zbyt późne koszenie: jeśli łąka jest dwukośna 

pierwszy pokos powinien mieć miejsce do około 15 czerwca aby do 15 lipca krwiściąg zdążył odbić i zakwitnąć gdyż dorosłe motyle 

od 15 lipca będą latać w poszukiwaniu główek kwiatowych krwiściągu do złożenia jaj; drugi pokos powinien mieć miejsce we wrze-

śniu gdy gąsienice opuszczą główki kwiatowe i będą się znajdować w mrowisku. Na wielu stanowiskach obserwowano zbyt inten-

sywny wypas lub wykaszanie – w drugiej połowie lipca na wielu stanowiskach krwiściąg nie zdążył ponownie zakwitnąć. Koszenie 

łąk w całości lub intensywny wypas od połowy lipca do połowy sierpnia powoduje niszczenie jaj motyli oraz znaczną śmiertelność 

gąsienic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Fot. Zbyt intensywny wypas zagraża modraszkom na 

stanowisku  koło Kaczorowa obserwowano tylko 1 nausitousa 

mimo bardzo licznego krwiściąga  
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Fot. Stanowisko modraszków zdominowane przez nawłoć koło Twardowic  
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Fot. Modraszek nausitous koło Bogaczowa  
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Moduł B 

 

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

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

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 
 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

1. 

Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

3260 {7468aa1b-f9ef-4982-b543-58c38929bcc6} 

Powierzch-

nia siedliska 
 

FV FV 

U1 U2 rzeka Nysa Mała 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

XX FV U1 

Gatunki włosienicz-

ników 

XX XX 

Materiał dna koryta XX FV 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 

XX FV 

Ocena stanu ekolo-

gicznego JCWP 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Pokrycie transektu 

przez moczarkę ka-

nadyjską Elodea 

canadensis 

XX FV 

Przepływy XX FV 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV 

Ścieki XX U1 

Wskaźnik naturalno-

ści siedliska HQA 

XX XX 

Wskaźnik przekształ-

cenia siedliska HMS 

XX XX 

Zacienienie rzeki XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX FV 

2. 

Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

3260 {06b448e0-41d5-4d9d-9619-17785517d64f} 

Powierzch-

nia siedliska 
 

XX U2 

U2  rzeka Kaczawa 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

XX U1 U2 

Gatunki włosienicz-

ników 

XX U1 

Materiał dna koryta XX U1 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX U2 

Obce gatunki inwa-

zyjne 

XX U1 

Ocena stanu ekolo-

gicznego JCWP 

XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Pokrycie transektu 

przez moczarkę ka-

nadyjską Elodea 

canadensis 

XX FV 

Przepływy XX XX 

Spiętrzenie wód rzeki XX U1 

Ścieki XX U2 

Wskaźnik naturalno-

ści siedliska HQA 

XX XX 

Wskaźnik przekształ-

cenia siedliska HMS 

XX XX 

Zacienienie rzeki XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX U2 

3. 

Skały wapienne i 

neutrofilne z roślin-

nością pionierską 

(Alysso-Sedion) 

6110 

{422b86ff-f85f-4e22-87d5-216d17bbb601} 

{b11337d9-3568-4045-8802-f83681544a11} 

{7b1c55f1-7b12-4716-92cb-8450686d07e9} 

{5632eb57-ec1f-4942-aa97-8d9f5fc8171b} 

{638009e3-9d10-4b0c-9caf-3d23a76e2b0d} 

{d41f6119-6485-4e86-97a7-aaf1f1339f76} 

{e66e6054-8167-4ebf-bbb7-105019cac72d} 

{54ff03b0-a6ea-4155-ac7c-9877c00956e6} 

{e1021845-d864-4611-9f0e-d5adfe6e0879} 

{accf41b0-5d13-4451-ac22-23a11ac6acae} 

{d4bca1ac-845c-41c6-b745-d03fc0308eb6} 

{0489579d-6e46-41a9-b8df-39e3e3130aa7} 

{acc124fc-4726-4b1d-8cca-61ae8cdb2d30} 

Powierzch-

nia siedliska 
 FV U1   

W latach 2006-

2013 zanotowano 

spadek powierzch-

ni siedliska wsku-

tek sukcesji natu-

ralnej 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostów drzew 
U1 U1 

U1 U1 
U1 

 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
FV U1 

Ocienienie muraw U1 U1 

Procent powierzchni 

zajętej przez siedli-

sko na transekcie 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

{b12913b2-0824-4ea3-be4e-184156022cea} 

{ea5be317-a08c-4e43-9f0a-f44b533a0ea9} 

{26220249-6bba-4b96-a678-7180f65a2531} 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 U1 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
FV U1 

Zachowanie strefy 

ekontonalnej 
XX XX 

Zniszczenia mecha-

niczne 
FV FV 

Perspektywy 

ochrony 
 U1 U1   

4.  

Skały wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską (Alysso-

Sedion) 

6110 

{43f29b54-f7e5-4e4c-8b6f-e637024b9809} 

{11d0e4d8-486c-40a6-bb6d-945c2ba2457e} 

 

Powierzch-

nia siedliska 
 XX FV 

FV  
Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostów drzew 
XX FV 

FV 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX FV 

Ocienienie muraw XX FV 

Procent powierzchni 

zajętej przez siedli-

sko na transekcie 

XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX FV 

Zachowanie strefy 

ekontonalnej 
XX FV 

Zniszczenia mecha-

niczne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

5. 

Murawy kseroter-

miczne (Festuco-

Brometea i ciepło-

lubne murawy z 

Asplenion sep-

tentrionalis Fe-

stucion pallentis) 

 

 

6210 

{ad7da40f-239e-4526-8223-422084679ed8} 

{54e9cc72-9fcd-414b-83ed-db3e810eacda} 

{f9234571-bb36-4287-88fc-f1db5f5c8761} 

 

Powierzch-

nia siedliska 
 XX XX 

XX U2  

Struktura i 

funkcje 

 

Ekspansja krzewów 

i podrostów drzew 
XX 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

XX 

Liczba gatunków 

storczykowatych 
XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

XX 

Rodzime 

ekspansywne 

gatunki  roślin 

zielnych 

XX 

XX 

Zachowanie strefy 

ekontonalnej 
XX 

XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

5. 

Murawy kseroter-

miczne (Festuco-

Brometea i ciepło-

lubne murawy z 

Asplenion sep-

tentrionalis Fe-

stucion pallentis) 

 

 

6210 

 

{ad7da40f-239e-4526-8223-

422084679ed8{32c3d802-754b-4231-abdf-

4cce94e6788c} 

{971e8f59-fa51-4acf-a99d-a1344ae33a38} 

{47dd1485-4d57-48c0-a3bc-b3ab4d2ebb58} 

{450416ed-c39e-4909-92fc-613e6ed18a39} 

{82a43281-3637-4d47-9cc3-05c62c2e86b4} 

{aa04ce6d-d0e3-4ce9-a2a8-5b790a6118aa} 

{3badf90b-40be-46ff-952c-99133d732162} 

Powierzch-

nia siedliska 
 U1 U2 

U2 

Między rokiem 

2006 a 2013 więk-

szość płatów sie-

dliska podlegała 

sukcesji naturalnej, 

co spowodowało 

zmniejszenie ich 

powierzchni zara-

stanie 

Struktura i 

funkcje 

 

Ekspansja krzewów i 

podrostów drzew 
U1 U2 

U2 

Gatunki charaktery-

styczne 
U1 U1 

Liczba gatunków 

storczykowatych 
U1 U1 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
FV FV 

Rodzime ekspansyw-

ne gatunki  roślin 

zielnych 

U1 U1 

Zachowanie strefy 

ekontonalnej 
XX U1 

Perspektyw

y ochrony 
 U1 U2 

6. 

Górskie i niżowe 

murawy bliźniczko-

we (Nardion - płaty 

bogate florystycz-

nie) 

6230 

{f8a0c99b-a5b6-4ea3-bc3b-3e155e4f8eb1} 

{09998910-d44a-4d87-9988-8ccb00f3ecf0} 

{a7def7b1-a323-4c6b-af8a-81fa8cc1b818} 

{3ea6b622-fe52-4001-8cfb-8bd47d8fbf23} 

{8aa7f1dd-416f-48f6-86a5-bcab96bbe96c} 

{5f0f5ca9-1e63-428a-a3f6-39d6d675762f} 

{b4e6fb78-fd15-4cbd-978e-4fe35ae37515} 

 

Powierzch-

nia siedliska 
 XX XX XX XX 

Dane z 

lokalizacją 

siedliska 

pochodzą z 2006 

r. Nie były 

weryfikowane w 

trakcie prac nad 

pzo 

Struktura i 

funkcje 

 

Bogactwo gatunkowe XX XX 

XX   
Ekspansja borówki 

czarnej 
XX XX 

Ekspansja wrzosu XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Eutrofizacja XX XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki inwazyjne i 

ekspansywne w runie 
XX XX 

Obecność nalotu 

drzew i krzewów 
XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX   

7. 

Górskie i niżowe 

murawy bliźniczko-

we (Nardion - płaty 

bogate florystycz-

nie) 

6230 {b43cb965-6176-44ce-9e11-ee1c251f874f} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX U1 

U2 XX 

Płat 

zlokalizowany 

koło m. 

Pastewnik, w 

zaniku wskutek 

eutrofizacji i 

ekspansji traw  

 

Bogactwo gatunkowe XX U1 

U2  

Ekspansja borówki 

czarnej 
XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostów drzew 
XX FV 

Ekspansja wrzosu XX FV 

Eutrofizacja XX U2 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX U2 

Gatunki inwazyjne i 

ekspansywne w runie 
XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Obecność nalotu 

drzew i krzewów 
XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U2    

 8. 

  

 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion)  

  

 

  

6410 

{703725e3-f60a-40a1-9216-86ce246d1823} 

{0ef39c4d-1415-4847-8ffe-1a9ddfbe2311} 

{7b941f1e-778d-4742-a0df-b295f57c4f3f} 

{b6055a91-0950-472b-bb1e-6cdc41fe1df6} 

{754eddfc-e920-42d8-8feb-a32928cd58d2} 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV  XX 

Łąki są 

regularnie 

koszone i 

zachowane w 

stanie 

właściwym.  

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostów drzew 
XX FV 

FV FV   

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Martwa materia or-

ganiczna 
XX FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX FV 

Procent powierzchni 

zajętej przez siedli-

sko na transekcie 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX FV 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV    

9. 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion)  

6410 

Pozostałe płaty 

 
 

Powierzch

nia 

siedliska 

XX XX XX 

XX XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów jest 

nieznany 
Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostów drzew 
XX XX 

XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Martwa materia or-

ganiczna 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Procent powierzchni 

zajętej przez siedli-

sko na transekcie 

XX XX 

rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX XX 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

10. 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

{f02f90a9-8b26-47a9-a4b1-9c5a00bbe261} 

{731e8731-055c-4fd8-b6e9-09c849568c84} 

{e69b91b1-996d-4de7-9dcf-958dd130b6a1} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 brak danych XX 

 FV 

Płaty położone w 

rezerwacie 

Wąwóz 

Siedmicki Struktura i 

funkcje 

Barwa wody FV FV 

FV 

bogactwo gatunkowe FV FV 

gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

Gatunki synantropij-

ne 
FV FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regu-

lacji) 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

naturalny kompleks 

siedlisk 
FV FV 

obce gatunki inwa-

zyjne 
FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 FV FV 

 11. 

  

  

  

 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion allia-

riae) 

i ziołorośla nad-

rzeczne (Convolvul-

etalia sepium)  

  

 

6430 

{c4ca4a7d-cbf1-4c98-9c2f-ff5deedddc23} 

{96733bb2-d38f-4555-92b6-4dc110f66f57} 

{f0e27a12-912a-4e2b-b358-35856a43e02b} 

{f8199e5f-eb40-44b5-a9ed-29cfdfc24ea6} 

{21002941-afdd-40bd-a5ac-a32c5e185183} 

{829d4fb5-1ffe-4d8d-8a00-246c52f8545e} 

{faae6845-19de-418f-9e1a-bfbc2e9c6833} 

 

Powierzchni

a siedliska  FV FV 

 U1 

Płaty z dużym 

udziałem 

gatunków 

synantropijnych 

oraz obecnością 

gatunków obcych 

geograficznie 

Struktura i 

funkcje 

Barwa wody U1 U1 

U1 

bogactwo gatunkowe U1 U1 

gatunki charaktery-

styczne 
U1 U1 

Gatunki dominujące FV FV 

Gatunki synantropij-

ne 
U1 U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regu-

lacji) 

FV FV 

naturalny kompleks 

siedlisk 
U1 U1 

obce gatunki inwa-

zyjne 
U1 U1 

Perspektywy 

ochrony  U1 U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Niżowe i górskie 

świeże łąki użytko-

wane ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

 

 

 

 

6510 

{bc00dccd-1cda-46fa-9931-77445041929a} 

{0836a8d2-6f81-4d1b-8362-eaf4cf5fcec1} 

{99856de4-0f59-4a96-a982-5351175d74ea} 

{0007f3b3-652d-4b17-9991-1ade6121de6e} 

{19eea1fb-a63b-4568-af6f-d968a5368182} 

{8fea0460-5b76-4f0a-af2f-6c1a55bfe915} 

{a00db909-1409-48e8-bb5b-aa859fc902ed} 

{7ea157c9-9a2b-4497-b23d-4c2085c06f51} 

{ea221139-343c-462e-8d75-fec4bbf32e71} 

{48fb5b93-a9af-4809-8985-b690e5b6b57d} 

{58afc842-f1cd-4b06-9ebe-b7ae1fe8270a} 

{4dbc00bf-0218-4fb9-99ef-a304a95995e9} 

{3ec82183-c866-47cb-87b0-ede2fdc1d68f} 

Powierzchni

a siedliska   XX FV 

FV XX  

Struktura i 

funkcje 

Cenne gatunki flory XX FV 

FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Martwa materia or-

ganiczna 
XX FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX FV 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
XX FV 

    
Perspektyw

y ochrony  
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

13. 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 

{20155f49-a967-4bd8-a8b0-6520c39506fa} 

{f3c90095-4ecc-405c-910c-34c5a0e1eb6f} 

{8604392e-d41e-4cec-869a-00bd2d47c7b9} 

{4ec06d92-f29d-4500-9763-ae7e7f2257d7} 

{fb8f5a46-4520-4619-8d84-34276d0a60c3} 

{dc2fda4c-1e3c-4c40-819b-a20139cde86f} 

{c5aec61c-0ea1-440b-8d27-dc3a45cc5ba6} 

Powierzch

nia 

siedliska  

XX U1 

U1  Struktura i 

funkcje 

Cenne gatunki flory XX U1 

U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Martwa materia or-

ganiczna 
XX U1 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
XX U2 

Perspektyw

y ochrony  
XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

14. 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 Pozostałe płaty siedliska 

Powierzch

nia 

siedliska  

XX XX 

XX XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów jest 

nieznany 

Struktura i 

funkcje 

Cenne gatunki flory XX XX 

XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Martwa materia or-

ganiczna 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX XX 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 
XX XX 

Perspektyw

y ochrony  
XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

15. 

Górskie łąki konie-

tlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Poly-

gono-Trisetion) 

6520 Wszystkie płaty siedliska 

Powierzch

nia 

siedliska  

XX XX 

XX XX 

Siedlisko nie 

było objęte 

rozpoznaniem 

terenowym 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX XX 

XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 
Martwa materia or-

ganiczna 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej 
XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 

XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

16. 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z ro-

ślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 

Nie notowano, siedlisko wymaga specjalnych 

poszukiwań w kompleksach z łąkami zmien-

nowilgotnymi i lasami łęgowymi 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

 XX 

Siedlisko w 

obszarze nie 

objęte 

monitoringiem 

IOP, nie 

notowane w 

ramach prac PZO 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Melioracje odwadnia-

jące 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX XX 

Pozyskanie torfu XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Stopień uwodnienia XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

17. 

Źródliska wapienne 

ze zbiorowiskami 

Cratoneurion com-

7220 

Nie notowano, siedlisko wymaga specjalnych 

poszukiwań w kompleksach z lasami łęgo-

wymi lub jaworzynami 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX  XX 

Siedlisko w 

obszarze nie 

objęte 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

mutati 

Struktura i 

funkcje 

Erozja chemiczna XX XX 

XX 

monitoringiem 

IOP, nie 

notowane w 

ramach prac PZO 

Erozja denna koryta 

cieków 
XX XX 

Erozja wsteczna XX XX 

Erozja zboczowa  XX XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Gatunki wskazujące 

na eutrofizację siedli-

ska 

XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Obecność i pokrycie 

wątrobowców 
XX XX 

Proces wytrącania się 

matrwicy wapiennej 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Stopień uwodnienia XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

18. 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

7230 

Nie notowano, siedlisko wymaga specjalnych 

poszukiwań w kompleksach z łąkami zmien-

nowilgotnymi turzycowiskami niskimi siedli-

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX  XX 

Siedlisko w 

obszarze nie 

objęte 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

turzycowisk i me-

chowisk 

ska 7140 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX XX 

XX 

monitoringiem 

IOP, nie 

notowane w 

ramach prac PZO 
Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Melioracje odwadnia-

jące 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX XX 

Pozyskanie torfu XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Stopień uwodnienia XX XX 

Występowanie mar-

twicy wapiennej 
XX XX 

Zakres pH XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

19. 

Środkowoeuropej-

skie wyżynne ru-

mowiska krzemia-

8150 {4981f832-2717-49cd-95ac-3650db98623a} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Góra Miłek 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

nowe 

Struktura i 

funkcje 

Dominująca frakcja 

rumoszu 
XX FV 

U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Inne przypadki dewa-

stacji siedliska 
XX FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne  
XX U1 

Obecność wywróco-

nych drzew 
XX FV 

Ocienienie muraw XX U1 

Ogólny stosunek 

pokrycia porostów i 

mchów do pokrycia 

roślin 

XX FV 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
XX FV 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 
XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

20. 

Podgórskie i wyżyn-

ne rumowiska wa-

pienne ze zbiorowi-

skami ze Stipion 

calamagrostis 

8160 

{be048e72-478e-4a0e-99db-3409581505d3} 

  

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX U1 

U1 U1 

Prawdopodobnie 

należy tu zaliczać 

niektóre 

rumoszowiska 

wapienne w 

nieczynnych 

kamieniołomach 

wapienia 

(Mysłów, 

Rochowice, 

Miłek, Silesia, 

Gruszka), jednak 

klasyfikacja typu 

siedliska wymaga 

ustalenia. Brak 

stanowisk 

naturalnych 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

U1 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki inwa-

zyjne  
XX U1 

Pokrycie piargu przez 

zespół zachyłki Ro-

berta Gymnocarpie-

tum robertiani 

XX XX 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Roślinność napiar-

gowa 
XX U1 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U1 

21. 

Wapienne ściany 

skalne ze zbiorowi-

skami Potentilletalia 

8210 

{030fc02f-3f24-41e8-9929-132d450055c8} 

{facc2ea2-3750-48f8-a920-feb9c248a085} 

{421d68e8-c656-42f9-a91f-28f67576db82} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 FV FV FV FV 

Monitoring stanu 

siedliska 

prowadzonow  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

caulescentis {736b8be3-6304-4ea5-8ca8-b15f46ced509} 

{2e087e30-3efe-4da7-b3d3-e2b995301e69} 

{04018f15-828d-4d44-9bd5-6f56f95384d5} 

{b740d6ad-2943-4608-aaf8-93f556bfbc65} 

{377ea547-6fb8-49c2-8485-32dd34408412} 

{cb513258-5be1-41eb-9c08-ac4fc8e30a05} 

{5782be47-a2ee-4ed0-add7-b5ba322cfe90} 

{8ff58746-6d2c-4ad8-8ef5-b23612662894} 

{6ee588de-417a-49d3-809b-823eb9273cd4} 

{e555b0c2-93db-48ea-9332-11577ed31929} 

{6b771a44-939a-418e-a27b-fe7abf1baa35} 

{28a58dc4-85d4-4878-8444-daffaa51a295} 

{0123e3bf-273d-4976-9ca5-e71a67c85035} 

{1105a21c-4613-455c-823b-aa03172aa878} 

{bef57e4a-3cdc-41e6-88c9-c43759de554f} 

{bf4c0585-4903-4678-bc77-4c064fc9122e} 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
FV FV 

FV 

roku 2011 (IOP, 

K. Reczyńska),w 

runie niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens 

parviflora, co 

jednak nie 

wpływa na ocenę 

ogólną 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

Inne przypadki dewa-

stacji siedliska 
FV FV 

Martwa materia or-

ganiczna 
FV FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
U1 U1 

Ocienienie muraw U1 FV 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
FV FV 

Struktura przestrzen-

na siedliska 
FV FV 

Ślady ognisk w po-

bliżu ścian skalnych 
FV FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 
FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 FV FV 

22. 

Ściany skalne i 

urwiska krzemiano-

we ze zbiorowiska-

mi z Androsacion 

vandelii 

8220 

{83b98d70-13ff-491d-b4d8-0cecaf75a633}  

{2c3ffd5d-e4a3-4982-b670-862e05839425} 

{4bd5ffa1-6055-498a-b7c9-1fd3a52ead77} 

{5cf17ca0-9a1f-4d80-9ef3-a5c2e07e68a4} 

{91907cf2-c973-444b-9a5b-71ebadc88b64} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 FV FV 

FV XX 

Właściwy stan 

ochrony siedliska 

dotyczy 

podtypów 8220-1 

oraz 8220-2 
Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
FV FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

{061b2652-c9aa-4c10-8a99-4d94ceda4709} 

{2eca6bf9-4ac9-4f93-8e0e-f245afaaed5e} 

{2448c2a4-e129-4f33-8dcf-50613e08c48e} 

{c86456b4-4b0a-4592-9383-1de94d05bc22} 

{cbdfcaf0-472c-4628-bf31-d073c61a896f} 
{88a941f2-bbc0-45e2-a073-d947468bd3b4} 

{e1d2b48c-2b5a-4c6f-adfa-51d5e84001b3} 

{80475d1e-9005-4ee8-bb66-8d23db0d102e} 

{df3989ee-f37e-44c5-afd6-d9af8b93c12d} 

{0e6a7f6e-6107-4791-aec8-ec02b2539f62} 

{0c61a353-e646-4590-ae09-d66ea0b496d1} 

{e9e476d7-2178-44c0-914d-f7e521a45c1b} 

{1e8cb355-69b2-44d9-b3fe-8702fa1421af} 

{8a0632f0-6db8-403f-abb5-74a968d8cdb5} 

{534a644c-e481-4101-8da8-17536a3df1d2} 

 
 

 
 
 
 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

Inne przypadki dewa-

stacji siedliska 
FV FV 

Martwa materia or-

ganiczna 
FV FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
FV FV 

Ocienienie muraw FV FV 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
FV FV 

Struktura przestrzen-

na siedliska 
FV FV 

Ślady ognisk w po-

bliżu ścian skalnych 
FV FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 
FV FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu i 

bzu koralowego 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji  wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektyw

y ochrony 
 FV FV 
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22. 

Ściany skalne i 

urwiska krzemiano-

we ze zbiorowiska-

mi z Androsacion 

vandelii 

8220 

{40699fe0-01ff-4f93-a7f8-5ecb4829848d} 

{4dbd574d-1df3-4867-bd65-4fc4a0c37ba2} 

{46ea32f0-f409-42a9-9534-bc69b597cc10} 

{2cab2bee-0588-4043-a706-b2238fdbf472} 

{52447566-ed6b-41e7-a2f4-984f231c0020} 

{ba9dd9f6-b15b-4b26-a744-aee5aebde6c0} 

{3203747d-7aef-4d83-a3bf-8d0380474078} 

{e8255916-7966-458f-9ddb-e7cd023a1c83} 

{9e7e33f3-7b03-457b-833c-f09bc124f601} 

{d747c992-79fe-4c50-92a1-de3ceed9c0c2} 

{c75adbc5-c5de-4a6b-8daa-a324c7f58c90} 

{dc9a043f-4a7f-420c-b607-56e4a9a34dc1} 

{dfdbf946-7a75-426b-b972-a963d65a0c84} 

{46f9b0e9-6570-483c-9933-8d41ab4be410} 

{bc2d1f54-2660-47e3-9df2-4ae50d80b1a4} 

{b7800059-e749-4e95-a242-d6c0a816da59} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 U1 U1 

U1 

 

Niezadowalający 

status ochronny 

dotyczy podtypu 

8220-3 

występującego w 

miejscach 

ocienionych, 

głównie z uwagi 

na występowanie 

niecierpka 

drobnokwiatowe

go Impatiens 

parviflora 

 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
FV FV 

U1 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

Inne przypadki dewa-

stacji siedliska 
U1 U1 

Martwa materia or-

ganiczna 
FV FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
  

Ocienienie muraw FV FV 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
FV FV 

Struktura przestrzen-

na siedliska 
U1 U1 

Ślady ognisk w po-

bliżu ścian skalnych 
U1 U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 
FV FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu i 

bzu koralowego 

FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 U1 U1 

23. 

Ściany skalne i 

urwiska krzemiano-

we ze zbiorowiska-

mi z Androsacion 

vandelii 

8220 Pozostałe płaty siedliska 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów siedliska 

jest nieznany 
Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX XX 

XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 
Inne przypadki dewa-

stacji siedliska 
XX XX 
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Martwa materia or-

ganiczna 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Ocienienie muraw XX XX 
Pokrycie przez ga-

tunki traw 
XX XX 

Struktura przestrzen-

na siedliska 
XX XX 

Ślady ognisk w po-

bliżu ścian skalnych 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu i 

bzu koralowego 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

24. 
Jaskinie nieudostęp-

nione do zwiedzania 
8310 

Jaskinia Północna Duża 

{c02801d4-e1bc-460b-b26e-5ccccba12534} 

 

Jaskinia Nowa 

{efeae4d2-7721-4510-85cc-2877adde511b} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV 

U2 XX 

Dane pochodzą z 

monitoringu 

GIOŚ z 2013 r., z 

tą różnicą, że 

ocena ogólna 

zgodnie z GIOS 

to U1, natomiast 

z uwagi na fakt, 

iż struktura i 

funcie zostały 

ocenione na U2 – 

w pzo ocena 

ogólna U2 

Struktura i 

funkcje 

 

Wielkość i kształt 

jaskinii 
XX FV 

U2 

Cechy mikroklima-

tyczne obserwowane 

w skali całej jaskini 

XX FV 

Ogólne cechy hydro-

logiczne i obecność 

wody w jaskinii 

XX FV 

Stopień zabezpiecze-

nia obiektu przed 

penetracją ludzką 

XX U2 

Efekty antropopresji i 

zanieczyszczenie 

siedliska materią 

antropogeniczną 

XX U1 

Gatunki nietoperzy z 

załącznika II Dyrek-

tywy Siedliskowej 

XX FV 
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Liczebność i struktu-

ra dominacji chirop-

terofauny zimującej 

XX FV 

Obecność bezkręgo-

wej fauny naściennej 

w partach przyotwo-

rowych jaskini 

XX FV 

Charakterystyczne 

elementy mikrorzeź-

by ścian i stropu 

pustek jaskiniowych 

XX XX 

Stan zachowania 

nacieków na stropie i 

ścianach, ich kształt, 

wielkość i stan za-

chowania 

XX XX 

Kształt i rzeźba, 

charakter litologiczny 

dna i podłoża pustek, 

obecność luźnych 

elementów na dnie 

XX XX 

Obecność wody w 

jaskini 
XX XX 

Cechy mikroklimatu 

jaskini (pomiary 

temperatury i wilgot-

ności) 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

25. 
Jaskinie nieudostęp-

nione do zwiedzania 
8310 

Szczelina Wojcieszowska 

{fa022df6-2988-406f-a998-6a4bed5ecb83} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV 

U1 

Dane pochodzą z 

monitoringu 

GIOŚ z 2013 r. Struktura i 

funckje 

Wielkość i kształt 

jaskinii 
XX FV 

U1 Cechy mikroklima-

tyczne obserwowane 

w skali całej jaskini 

XX FV 
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Ogólne cechy hydro-

logiczne i obecność 

wody w jaskinii 

XX FV 

Stopień zabezpiecze-

nia obiektu przed 

penetracją ludzką 

XX U1 

Efekty antropopresji i 

zanieczyszczenie 

siedliska materią 

antropogeniczną 

XX U1 

Gatunki nietoperzy z 

załącznika II Dyrek-

tywy Siedliskowej 

XX FV 

Liczebność i struktu-

ra dominacji chirop-

terofauny zimującej 

XX FV 

Obecność bezkręgo-

wej fauny naściennej 

w partach przyotwo-

rowych jaskini 

XX FV 

Charakterystyczne 

elementy mikrorzeź-

by ścian i stropu 

pustek jaskiniowych 

XX XX 

Stan zachowania 

nacieków na stropie i 

ścianach, ich kształt, 

wielkość i stan za-

chowania 

XX XX 

Kształt i rzeźba, 

charakter litologiczny 

dna i podłoża pustek, 

obecność luźnych 

elementów na dnie 

XX XX 

Obecność wody w 

jaskini 
XX XX 
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Cechy mikroklimatu 

jaskini (pomiary 

temperatury i wilgot-

ności) 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

26. 
Jaskinie nieudostęp-

nione do zwiedzania 
8310 

{eca210af-535c-40e2-b8c8-3f61cc03a111} 

{1259799d-877b-4930-9ca5-570e68d8f6e3} 

{6be72750-cf6c-4e87-907b-547cba3ef122} 

{e3fcf91b-8dd2-4a86-9b03-f3d6cd7f997c} 

{d68c1d0e-46b4-421b-8909-068bfdffbf91} 

{eb6d2e65-c5a5-42e5-b20e-304d85bb3126} 

{49ba445d-5c26-4837-9701-4c19e179ce8d} 

{ac0300c6-fec1-47ab-9707-1cd4c962f545} 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

przedmiotowych 

jaskiń (Awen w 

Połomie, Jaskinia 

Nad Potokiem, 

Jaskinia 

Walońska w 

Podgórkach, 

Jaskinia Zimowa, 

Jaskinia Pajęcza, 

Jaskinia 

Imieninowa, 

Jaskinia Błotna, 

Jaskinia 

Północna Mała) 

jest nieznany; w 

obszarze z 

pewnością 

występuje więcej 

stanowisk tego 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Wielkość i kształt 

jaskinii 
XX XX 

XX 

Cechy mikroklima-

tyczne obserwowane 

w skali całej jaskini 

XX XX 

Ogólne cechy hydro-

logiczne i obecność 

wody w jaskinii 

XX XX 

Stopień zabezpiecze-

nia obiektu przed 

penetracją ludzką 

XX XX 

Efekty antropopresji i 

zanieczyszczenie 

siedliska materią 

antropogeniczną 

XX XX 

Gatunki nietoperzy z 

załącznika II Dyrek-

tywy Siedliskowej 

XX XX 

Liczebność i struktu-

ra dominacji chirop-

terofauny zimującej 

XX XX 

Obecność bezkręgo-

wej fauny naściennej 

w partach przyotwo-

rowych jaskini 

XX XX 

Charakterystyczne 

elementy mikrorzeź-

by ścian i stropu 

pustek jaskiniowych 

XX XX 
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Stan zachowania 

nacieków na stropie i 

ścianach, ich kształt, 

wielkość i stan za-

chowania 

XX XX 

Kształt i rzeźba, 

charakter litologiczny 

dna i podłoża pustek, 

obecność luźnych 

elementów na dnie 

XX XX 

Obecność wody w 

jaskini 
XX XX 

Cechy mikroklimatu 

jaskini (pomiary 

temperatury i wilgot-

ności) 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

 27. 

  
  

 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum)  

 

9110 
Lokalizacja stanowisk zawarta jest w 

Załączniku do dokumentacji pzo 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX U1 

U1 U1 

Kwaśne buczyny 

w obszarze w 

całości objęte są 

oddziaływaniem 

gospodarki 

leśnej, część 

znalazła się w 

obrębie lasów 

referencyjnych, 

lecz efekty 

ochronne tej 

formy 

zagospodarowani

a wymagają 

czasu. 

Struktura i 

funkcje 

 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna 

XX FV 

U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
XX FV 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

XX U1 

Inne gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX FV 

Martwe drewno XX U2 
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Martwe drewno leża-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewo-

stanu 

XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj-

nych” w drzewosta-

nie 

XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX U1 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U1 

28.  

  
  
 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulo-

sae-Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 
Lokalizacja stanowisk zawarta jest w 

Załączniku do dokumentacji pzo 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX U1 

U1 U1 

Niezadowalający 

stan ochrony 

dotyczy 

powierzchni 

regularnie 

zagospodarowan

ych – główne 

wskaźniki 

obniżające ocenę 

to inwazja 

niecierpka 

drobnokwiatowe

go Impatiens 

parviflora oraz 

niedobór 

martwych pni, 

szczególnie 

wielkogabarytow

ych 

Struktura i 

funkcje 

 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna 

XX FV 

U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
XX U1 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

XX FV 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

XX FV 
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Inne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno leżą-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności biolo-

gicznej gatunków 

lokalnie typowych 

dla siedliska 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewo-

stanu 

XX U1 

Udział w drzewosta-

nie gatunków buczy-

nowych 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U1 

29.  

  
  

 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulo-

sae-Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 

{f2cd7b38-feb5-464b-a33a-596ffc75d954} 

{a72f6373-36a7-49bb-94ad-a7a9831cfd3c} 

{adb564d8-2745-4455-a883-ed5da312773e} 

{3bc4ecef-2144-44da-9b20-1c4d71ae9db5} 

{a3389d56-a8c6-449f-b030-73acd8f6912b} 

{9a3ce2b9-2a9a-4bde-b227-6b50a5d08f98} 

{8aefe549-0562-42ed-9d51-4b95c21270a1} 

{42354706-35f3-4e45-aa2e-3c0eb9780b2b} 

{7ca87687-beed-4264-b192-b7e1ad124472} 

{ef84adb9-ba36-4987-953d-2d8273d4a7c9} 

{5c6ad8e4-5bb9-41b7-bd70-b2472a90e024} 

{a96bd86c-245f-4e8f-860c-edcb0a991e47} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV 

 FV 

Dobry stan 

zachowania 

dotyczy lasów 

rezerwatowych 

(Miłek, Buki 

Sudeckie) 

objętych ochroną 

bierną od co 

najmniej 10 lat 

Struktura i 

funkcje 

 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna 

XX FV 

FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

XX FV 
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Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

XX FV 

Inne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Martwe drewno leżą-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

XX FV 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności biolo-

gicznej gatunków 

lokalnie typowych 

dla siedliska 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewo-

stanu 

XX FV 

Udział w drzewosta-

nie gatunków buczy-

nowych 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

30. 

Ciepłolubne 

buczyny 

storczykowe 

(Cephalanthero-

Fagenion) 

9150 

{acfe7152-7124-42e7-b7bc-d417f489019b} 

{4968cbf4-0f3b-41b2-a07e-7a02c891c62e} 

{66358a15-a2df-4732-b4a6-b1466251a039} 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX U2 

U2 
U2 

 

Zły stan 

zachowania 

dotyczy siedlisk 

w stadiach 

regeneracyjnych i 

zastępczych 

Struktura i 

funkcje 

 

Cenne gatunki flory XX FV 

U2 Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 
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Gatunki ciepłolubne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki nawapienne XX FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

XX U2 

Naturalne odnowie-

nia 
XX U1 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX U1 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
XX U1 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
XX U2 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX U2 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U2 

31. 

Ciepłolubne 

buczyny 

storczykowe 

(Cephalanthero-

Fagenion) 

9150 

{11d3ded3-b9a1-48e9-8423-119d3201a8f3} 

{0a675cfe-780f-4431-a03a-0867791a597d} 

{21d91374-ee4e-4fa7-8141-3a8485b443f6} 

 

 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV 

FV 

Stan zachowania 

FV odnotowano 

wyłącznie w 

lasach 

rezerwatowych 

podlegających 

ochronie biernej. 

 

 

Struktura i 

funkcje 

 

Cenne gatunki flory XX FV 

FV 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

Gatunki ciepłolubne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki nawapienne XX FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

XX FV 

Naturalne odnowie-

nia 
XX FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX FV 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
XX FV 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
XX FV 
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Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

32. 

Ciepłolubne 

buczyny 

storczykowe 

(Cephalanthero-

Fagenion) 

9150 

{09032519-8160-4033-81ff-66e877b9ebc2} 

{317a3426-57ef-4950-bbda-8ac8fbc303d5} 

{aa564cd7-707a-40e3-9784-b89ac5b4f09b} 

{6035ab72-515d-434f-ab3e-0030673488af} 

{39f25c11-3014-4e7f-9470-49b91203c523} 

{456b7975-458c-4e93-9bde-23e33440011a} 

{50abcf47-34b7-47d7-954a-3039157eb5d4} 

{f88e7790-0af8-4de6-a8a6-a5dc75569338} 

{307d9c39-8801-47a2-bf37-87422a4c91b1} 

 

 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów siedliska 

jest nieznany 

Struktura i 

funkcje 

Cenne gatunki flory XX XX 

XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki ciepłolubne XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Gatunki nawapienne XX XX 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

XX XX 

Naturalne odnowie-

nia 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
XX XX 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
XX XX 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

33. 

 

 

 

 

 

 

 Grąd środkowoeu-

ropejski i subkonty-

nentalny 

9170 

{21b37a93-3f6c-4c90-954c-1cb1042c4ee4} 

{b5f5a080-0814-4ad2-9043-161bee154838} 

{2ec8ef76-7229-4620-acf8-17d57aa07bc6} 

{d31936af-1ea7-42c3-b439-7806a9a1ab81} 

{f0fbe89e-a31a-4b8b-9d55-f7c3932e1e0a} 

{556aa972-e6d6-4142-987d-d14a3a127e32} 

{031bf090-c7f4-4947-95fe-fe7891f4654b} 

{8432f7b5-9a19-4f02-94c1-a895034f01b4} 

{66472fd5-cbdb-48c5-ba4a-2fda06146820} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 FV FV 

U1 U1  
Struktura i 

funkcje 

 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

U1 
Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) 

XX FV 
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(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum)  

  

 

  

  

  

{256860c3-a27e-48c8-94ae-cd1e8517bd26} 

{a65e8dc6-19a1-49d3-815a-522e3aac3cc9} 

{001a4784-57de-4d7e-8dc6-0745957943c0} 

{28a820d9-ec5a-4139-84fe-ad48d7f6a8b4} 

{20983654-58aa-4c46-9bc1-4213dfb88a1d} 

{e60bd8fa-23a0-43e9-88b3-eba03da20935} 

{755e609c-2dae-40cf-bc14-9f2a338af81b} 

{16f2e970-dce9-48d6-8381-02643b2d9a85} 

{9e1bf9f3-69c7-4830-afab-f6df10337824} 

{546f413e-e047-4b39-882c-31a3fe1ea59c} 

{e0e7ed10-84ff-41f7-8c3b-583afb971543} 

{bcc1ecf6-6558-4e04-bc72-ad79f253cd7d} 

{2bce8b34-55f2-425d-b3f8-f50204adacfc} 

{024771d6-79eb-4e3d-8299-97d985bcaf95} 

{efd2bbf4-2f0f-478f-9461-ef1174d0096a} 

{29a84fba-7861-49aa-aba7-33e2d57f4360} 

{58999de5-5ac7-4091-b80c-2fbee8ba5763} 

{3f7b4604-2987-4a74-8ac8-74f4b7617515} 

 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżania, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące > 

3m dł. i >50 cm 

grub. 

XX U1 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

34 

 

 

 

 

 

 

 Grąd środkowoeu-

ropejski i subkonty-

9170 

 

Lokalizacja stanowisk zawarta jest w Załącz-

niku do dokumentacji pzo 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV 

FV  

Struktura i 

funkcje 

 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV FV 
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nentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum)  

  

 

  

  

  

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżania, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące > 

3m dł. i >50 cm 

grub. 

XX FV 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 
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Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

  

 35. 

  

 Grąd środkowoeu-

ropejski i subkonty-

nentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum)  

 

  

  

9170 Pozostałe płaty  

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów siedliska 

jest nieznany  
Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX XX 

XX 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofizy) 

XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX XX 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżania, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące > 

3m dł. i >50 cm 

grub. 

XX XX 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX XX 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX XX 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

  
 36. 

  

  
  
  
  

 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis- 

Acerion pseudopla-

tani)  

  
 
  

9180 

{f931b946-683f-4542-b2c5-217e569badf1} 

{d9c4b58f-5cbd-46f7-a1cf-0e1c800aa198} 

{52ea0d42-a55c-4f35-b1d9-ddea2c21c592} 

{b2c9f024-6946-4b5b-93f7-e2665c7e3803} 

{12062880-8657-4bc5-a752-c1b4669c80ab} 

{e8832cf1-a50b-49ad-bf95-a36a689b3dfb} 

{e5eaded1-060f-4065-9c9a-8029db430b5f} 

{caef57e7-6aa9-4e95-82ef-771a660542e0} 

{584b72a2-a2f6-400b-84d7-5e5820a45246} 

{a23567e4-77e6-4fdd-9319-949ececcf26e} 

{1d48ff10-1c87-4b56-9876-c4aec24956cb} 

{00d7ebd0-a4c9-452c-aefa-64de2bb73eed} 

{e8c983e4-9ba3-46a2-beae-be5e872a867a} 

{1902d6a3-e05f-41dd-a544-e1e579d510d8} 

{d64e05b5-8ead-4bbf-8ab4-4ba06cdf7044} 

{e414cc54-45d7-44dc-a8af-e079065117ec} 

{d76c3830-4b78-4920-88fc-d49c5bd38a41} 

{8cc077a0-7ed2-4424-be82-d977d7fd8e69} 

{20509385-3b38-428b-8511-2af96643ad23} 

{a64e7bc2-469b-4ea2-9145-77c5dc7b3d9a} 

{70cc0a8a-2632-4fbb-b970-8ea1a84c929e} 

{c7c5a8eb-84da-4eb3-9774-8eb1a173b9bb} 

{e94663f4-24b2-4fa8-bcd2-e78dcc71c324} 

{85818a84-a87c-403c-9641-f6c1f713a3b4} 

 

Powierzchn

ia siedliska 
 FV FV 

FV 
 

XX 

W tabeli zawarte 

płaty siedliska 

zlokalizowane w 

rezerwatach 

przyrody. Stan 

siedliska w całym 

zasięgu w 

obszarze należy 

uznać za dobry – 

większość 

stanowisk 

znajduje się w 

rezerwatach lub 

lasach 

referencyjnych. 

Jedynym 

problemem jest 

ekspansja 

niecierpka 

drobnokwiatowe

go Impatiens 

parviflora. W 

stosunku do lat 

2006-2008 (IOP, 

K. Świerkosz) 

Struktura i 

funkcje 

Bogactwo gatunkowe FV FV 

FV 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
U1 U1 

Gatunki ziołoroślowe 

i nitrofilne 
FV FV 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
FV FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
U1 U1 

Pionowa struktura 

drzewostanu 
FV FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z użytko-

waniem 

FV FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

FV FV 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
FV FV 
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Perspektyw

y ochrony 
 U1 FV 

stan siedliska nie 

uległ 

pogorszeniu, 

rośnie liczba 

martwego 

drewna w tym 

wielkogabarytow

ego. 

37. 

  
  
  
  

 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis- 

Acerion pseudopla-

tani)  

  
 
  

9180 Pozostałe płaty  

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

stanowisk jest 

nieznany 

Struktura i 

funkcje 

Bogactwo gatunkowe XX XX 

XX 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 
Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe 

i nitrofilne 
XX XX 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Pionowa struktura 

drzewostanu 
XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z użytko-

waniem 

XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Stan populacji gatun-

ków charakterystycz-

nych 

XX XX 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 
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38. 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 

{12b120a9-0bf1-4948-81ba-b78bcd8b3716} 

{f5192e89-d58e-4067-86c2-8d6d431d0114} 

{387424f9-0b06-4b2d-9857-5ef734fc6664} 

{a7c7bff0-3386-43a9-9fd4-e29210f26557} 

{e7938066-ff72-42a3-8b78-bd6a9066bb34} 

{7dae4ac7-b89d-48e5-9b64-068197bf91d8} 

{07c78abd-954d-4e9f-89e0-23a5508e3643} 

{e9b9439f-e2bc-4df1-919b-1895392399e5} 

{09ac06a6-828d-4265-afd3-577e4ac5a654} 

{7fd92914-e039-4650-a4aa-0d17961c2217} 

{385fc06f-f1ce-46ff-81b6-00d9b99ca6be} 

{3809364e-f57c-4edb-8cf4-89b27ece3e5c} 

{404512ef-8caf-422d-8683-d49c6c38faca} 

 

 

 

 

 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 FV FV 

FV 
U1 

 

Kwaśne dąbrowy 

zachowane są 

generalnie w 

stanie bardzo 

dobrym. W 

stosunku do roku 

2010 (monitoring 

IOP, K. 

Reczyńska, 5 

stanowisk) 

stopniowo rośnie 

w nich udział 

martwego 

drewna, choć 

nadal nie 

przekracza 

10m3/ha. Niskie 

samoodnowienie 

jest wynikiem 

presji zwierzyny 

płowej 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna 

FV FV 

FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

FV FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
FV FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

FV FV 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

FV FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

FV FV 

Martwe drewno U1 FV 

Martwe drewno leża-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

U1 U1 

Naturalne odnowie-

nie dębu 
FV U1 

Różnorodność wy-

stępujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub obser-

wacje) 

U1 XX 

Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewo-

stanu 

FV FV 

Udział dębu w drze-

wostanie  
FV FV 
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Udział sosny w 

drzewostanie 
FV FV 

Wiek drzewostanu  FV FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

39. 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 

{a9c53404-d8a9-4ff5-8238-c24e3d4427d7} 

{6027e51e-2396-4eb8-9b3a-35a5994ecc4b} 

{f0f8ee86-bfef-4ad8-9f46-9bc02685594c} 

{7f9a7b4f-17e9-48b6-8a02-cc2a67c0d406} 

{5158bd45-b052-46b8-8cf8-206acd1bc205} 

{4bf6e58d-6b47-43ee-b967-9fe5f6926df3} 

{caeea6ce-094f-4a17-b74f-10342ea19e47} 

{9cc4e321-4720-4d21-86f6-5d617aa3c14e} 

{631c05e4-f048-45dd-b595-e839dc943aaa} 

{f6faddc4-1e03-4fca-a40a-3d1339eab58a} 

{ec1521d8-17a5-46a5-ba77-4f407086ae3f} 

{2bb8351e-7f85-4d28-a9e8-6d6e55138ae7} 

{b7cf9103-da0f-4c35-8c9d-f730f7874a24} 

{af5efecd-9908-4f54-8e83-9885e7a2f5ea} 

{a29cf475-de64-45cc-bcd7-1634c652306b} 

{5a6b9fc2-2b27-4ab7-8771-63ffb0b11005} 

{3a40809f-e90f-4e95-ae35-34c0a1a91a2b} 

{793e02b1-9b27-4992-800b-50a47be91215} 

{b7b972d3-e84f-48d8-b1a3-f5375c95b848} 

{e48523e9-2dcf-4280-bfc0-91db17af7e61} 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 U1 U1 

U1  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna 

FV FV 

U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

FV FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
FV FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

FV FV 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

FV FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

FV FV 

Martwe drewno U1 U1 

Martwe drewno leża-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

U1 U1 

Naturalne odnowie-

nie dębu 
FV U1 
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Różnorodność wy-

stępujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub obser-

wacje) 

U1 XX 

Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewo-

stanu 

FV FV 

Udział dębu w drze-

wostanie  
FV FV 

Udział sosny w 

drzewostanie 
FV FV 

Wiek drzewostanu  FV FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 XX FV 

40. 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 Pozostałe płaty siedliska  

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów siedliska 

jest nieznany 
Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna 

XX XX 

XX 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX XX 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
XX XX 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

XX XX 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 
Martwe drewno leża-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

XX XX 

Naturalne odnowie-

nie dębu 
XX XX 

Różnorodność wy-

stępujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub obser-

wacje) 

XX XX 

Struktura pionowa i 

przestrzenna drzewo-

stanu 

XX XX 

Udział dębu w drze-

wostanie  
XX XX 

Udział sosny w 

drzewostanie 
XX XX 

Wiek drzewostanu XX XX 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

  
 41. 

  
  
  

 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

91EO 

{0f2badf4-66d8-43d2-8b74-76b53bbe27a1} 

{b71b2304-6fb9-4c84-a09f-bb608b523b0b} 

{730dd3f6-8f35-423b-be5f-819fd952961e} 

{e2f335a9-9f7d-45a5-9a99-7d2bbf03916c} 

{7ccee1b3-ed61-42bc-a33e-ed328b9e4b6a} 

{c1187fc1-8ab5-42dd-9fa7-3e73c6b3ffc1} 

{35437661-4ee8-4f16-b3fa-6916be6f27fa} 

{4d93e638-84c8-4f1b-b4af-9a2dec1038be} 

{27394dcc-8390-48e8-90b2-b373a44bf592} 

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX FV 

U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

U1 
Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 
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albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źró-

dliskowe 

 

{83b998cb-82a3-4e11-b03a-76fcbe658ca2} 

{5089942d-32c9-4eac-bca9-d3d90f832a52} 

{e7287faf-0ab8-4054-9747-19be5c8a924d} 

{fb6be990-7368-429d-864b-6ee4ec522aaf} 

{c2049a79-f478-4d63-847a-733854eebd31} 

{3e19859d-43da-4e4c-a2d4-cb10972bbf36} 

{05ff1396-fe7e-449d-8ac1-32ba0c811854} 

{282cc97c-fdd8-4d3a-826d-bf0e00cff1ce} 

{2fe63bd9-13d5-4539-96e4-37c075d4f9bf} 

{08a37dba-2069-4683-a89f-dfcfdc3ce88f} 

{d0730364-8b58-4345-917e-3d24e335820c} 

{f188529f-3cea-42a8-8ad4-83ec24c58382} 

{aa825ba2-21c3-4db1-b3a6-b4fffae6c1ea} 

{a86a87ed-6ad7-4a7c-b70b-e6bcc92ab2c6} 

{07cce311-7285-42ec-9b88-a6e23e66c92e} 

{ec7292cc-e1b4-4576-af75-6a26883b0637} 

{f02c6dac-c3ec-46b6-bca1-4c5b64742662} 

{52098267-8a9f-404c-a7b6-56d14ab5345c} 

{b6b7c05b-6d16-47d4-8aba-aae026f4ecfc} 

{075efae4-c9f3-48a1-8cd0-c5cbc3742dc9} 

{970bdac4-47ca-47cc-8be3-bffcb6ee9a45} 

 

{b9057679-357f-4459-8f5f-c1bd95dda16a} 

{ee148923-9a25-485c-ba4e-a510bd22a618} 

{63c5af26-443d-4aa4-a900-c92ce0a60384} 

{08bf1a34-1e3d-466d-ae1e-300fa12c27ec} 

{028fbacc-c6ee-4a80-9bdd-a02b3c6277a9} 

{6e9ca99a-30b5-4b18-9ad8-cde6550d1c47} 

{200200b5-c005-4e53-b3c6-931ef7fa131b} 

{e9592eee-7187-4e2d-8ee5-7eaaaac45e8a} 

{fd6bc83e-e954-409a-bf97-a71efe0469cb} 

{d53d619d-ecfe-4de2-a2f9-2fc9327e6205} 

{82bd4a2b-9f8b-497f-8817-9a200c1a7c31} 

{64f2db6f-92e8-425a-ae92-04620fb329cf} 

{a2e55e4c-48ff-452e-b419-02ec838be390} 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno leża-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
XX U2 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regu-

lacji) 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX FV 

Reżim wodny XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Stan kluczo-

wych dla różnorodno

ści biologicz-

nej gatunków lokalni

e typo-

wych dlasiedliska. 

XX FV 

 Wiek drzewostanu XX U1  

 

Zniszczenia gleby i 

runa związane z po-

zyskaniem drewna 

XX U1  
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{324e733a-573f-4995-9371-1a91377bee5b} 

{98d62678-1cc5-4431-9506-e81290a9d2c4} 

{6be00887-f84e-4314-8c93-e90348e570c0} 

{2d9c34a7-b760-4110-bdb1-288de80991fd} 

{7c6dc8af-d5a4-428b-b4a7-0ab305e46d0d} 

{86450c86-5533-4c0c-88ad-ed0acc6aae28} 

Perspektyw

y ochrony 
 XX U1 

  
 42. 

  
  
  

 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źró-

dliskowe 

 

91EO Pozostałe płaty  

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX  

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów siedliska 

jest nieznany 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, wy-

deptanie, zaśmiece-

nie) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Martwe drewno leża-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

XX XX 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
XX XX 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX XX 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regu-

lacji) 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX XX 

Reżim wodny XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Stan kluczo-

wych dla różnorodno

ści biologicz-

nej gatunków lokalni

e typo-

wych dlasiedliska. 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX XX 

Zniszczenia gleby i 

runa związane z po-

zyskaniem drewna 

XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

 43. 

  

  
 Ciepłolubne dąbro-

wy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

  

 
  

91IO 

{3288811b-d739-4ee6-9ce0-93de519d2e98} 

{3d132bd6-4095-497c-9925-efdd3da0dc6f} 

{b44c5a91-797e-417c-ab3a-86e788ba30b7} 

{b2166704-5fbd-44f0-810e-1e1cacfeffdf} 

{191ef99c-83d9-4345-b121-37f69415c447} 

{4dca36fd-6546-43f3-bb06-7a2d8b92e640} 

{5045ad8d-d917-49eb-95d2-d28467d056f8} 

{f0d6e3d5-6de9-4478-b52d-67760e09d5fc} 

{2eca2c40-9cde-46a9-b12d-18cee34bdb8a} 

{17f30f52-e658-402c-a234-09ca77a52115} 

{79b51ab5-2957-4c65-9032-725e92c2e781} 

{0760cbcd-ce38-478a-b2c7-0caf80e29a2a} 

 

 

 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 FV FV 

U1 U1 

Ocena obniżona 

wskutek 

występowania 

gatunku 

inwazyjnego 

(niecierpka 

drobnokwiatowe

go Impatiens 

parviflora). Poza 

tym stan 

ekologiczny jest 

właściwy. 

 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

U1 

Gatunki ciepłolubne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
FV FV 

Martwe drewno XX FV 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
U1 U1 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
FV U1 

Obecność nasadzeń 

drzew 
FV FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

FV FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

FV FV 

Wiek drzewostanu FV FV 
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Zniszczenia drzewo-

stanów - wiatrołomy, 

gradacje owadów 

FV FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

FV FV 

Zwarcie koron (do-

stęp światła) 
FV FV 

Zwarcie podszytu FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 FV FV 

44. 

  
 Ciepłolubne dąbro-

wy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

  

 
  

91IO 

 

{f054cae8-0dce-4ded-ab7a-4f219593c7ae} 

{e90674c6-a644-4f2e-8008-f6368512299d} 

{30ee1a39-cd83-44fb-a608-c28f5b91e825} 

{ce7709aa-d358-4dbc-b543-b8067e96b776} 

{05eb02c5-5017-4917-9a40-e6cfa96a6d26} 

{f1de7b8b-9ec7-4320-9175-77b708be81ee} 

{898a842f-b28d-4ad9-b9fb-000021bbced7} 

{d77e8929-02e4-4a2e-ad0e-178195c3fe03} 

{253c7b9d-a156-422f-a8d2-c3c252f01bba} 

{14e55f8d-d14e-4b55-83a0-caafecc7eef6} 

{7e899265-b82f-4041-8d87-2e5c4f3ee17c} 

{446969fe-0b31-496f-ad58-40337389cee2} 

{23a5f635-8f72-4071-9cc6-bbb30eaa9257} 

{9ee8871c-c198-426d-85ae-6ccd1a38ec0d} 

{bf43d02e-c17c-4866-9d54-57e6fb699271} 

{2e5ec889-9c64-499d-badd-4e60cb18cab7} 

{e1cad880-d516-4570-9894-2309e448e522} 

{39b3a045-3159-404e-955c-c04f02f6e25a} 

{cbbca73d-174b-4510-8b7b-bec4f2e865e4} 

{d393ac7f-a1b5-4fa7-9e1b-cfd6cc6f6c47} 

{1cf132c2-395f-4351-95d0-4806d317434c} 

{c201dcbb-3c08-429a-a3c1-b8f49531bd5e} 

{c4371de3-3a7d-475c-b7df-30a0f825dca3} 

{1232a2fb-190f-47c0-865c-43d6304a7341} 

 

Powierzch

nia 

siedliska 

 FV FV 

FV 

Właściwy stan 

ochrony dotyczy 

płatów 

położonych w 

rezerwatach 

przyrody 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 
FV FV 

FV 

Gatunki ciepłolubne FV FV 
Gatunki dominujące FV FV 
Gatunki obce w 

drzewostanie 
FV FV 

Martwe drewno FV FV 
Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
FV FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
FV FV 

Obecność nasadzeń 

drzew 
FV FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

FV FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

FV FV 

Wiek drzewostanu FV FV 
Zniszczenia drzewo-

stanów - wiatrołomy, 

gradacje owadów 

FV FV 
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Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

FV FV 

Zwarcie koron (do-

stęp światła) 
FV FV 

Zwarcie podszytu FV FV 

Perspektyw

y ochrony 
 FV FV 

45. 

  
 Ciepłolubne dąbro-

wy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

  

 
  

91IO Pozostałe płaty  

Powierzch

nia 

siedliska 

 XX XX 

XX 

Stan zachowania 

pozostałych 

płatów siedliska 

jest nieznany 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX XX 

XX 

Gatunki ciepłolubne XX XX 
Gatunki dominujące XX XX 
Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX XX 

Martwe drewno XX XX 
Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
XX XX 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX XX 
Zniszczenia drzewo-

stanów - wiatrołomy, 

gradacje owadów 

XX XX 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX XX 

Zwarcie koron (do-

stęp światła) 
XX XX 
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Zwarcie podszytu XX XX 

Perspektyw

y ochrony 
 XX XX 

Gatunki 

1. 

Włosocień delikatny 

Trichomanes specio-

sum 

1421 Niedźwiedzia Jama koło Złotoryi 

Parametry 

populacji 

Struktura  U1 U1 
U1 

U2 U2 

Stan populacji 

niezadowalający 

lecz utrzymuje się 

od roku 2006, 

mimo okresowych 

spadków po-

wierzchni i poja-

wiających się 

zagrożeń, łącznie z 

fizycznym znisz-

czeniem przez 

nielegalny zbiór 

okazów. 

 Monitoring 

wykonywany w 

latach 2006 oraz 

2013 (K. 

Swierkosz, IOP). 

Liczebność U2 U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Inne przypadki 
dewastacji siedliska 

U2 U2 

U2 

Konkurencyjne 
gatunki mszaków 

FV U1 

Martwa materia 
organiczna (wojłok) 

XX FV 

Miejsca do 
kiełkowania 

XX U1 

Ocienienie FV FV 

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska 

XX U1 

Stan zdrowotny XX FV 

Ślady ognisk w 
pobliżu stanowiska 

U2 U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 U2 U1 

2. 

Obuwik pospolity 

Cypripedium 

calceolus 

1902 

 

{50abcf47-34b7-47d7-954a-3039157eb5d4} 

{11d3ded3-b9a1-48e9-8423-119d3201a8f3} 

{3badf90b-40be-46ff-952c-99133d732162} 

{fe0b1a2f-6782-4b6b-bd75-bf099987d2f8} 

{f88e7790-0af8-4de6-a8a6-a5dc75569338} 

 
 

Parametry 

populacji 

Struktura  XX U2 
U2 

U2 U2 

Monitoring 2 sta-

nowisk wykonany 

w roku 2008 (C. 

Narkiewicz, IOP), 

jednak tylko kilka 

wskaźników zosta-

ło w nim ujętych. 

 

Zgodnie z 

opracowaniami 

Jakubska Busse i 

in 2010, 2012 na 

terenie obszaru 

gatunek znany 

jest z 5 stanowisk  

Liczebność XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Efektywność zapyle-

nia 
XX XX 

U2 

Fragmentacja siedli-

ska 
FV U2 

Gatunki ekspansywne XX XX 

Gatunki konkuren-

cyjne 
XX XX 

Gatunki obce inwa-

zyjne 
XX XX 

Liczba (%) osobni-

ków generatywnych 
XX U2 

Liczba kęp U2 U2 
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Liczba osobników U2 U2 i około 100 

pędów, przy 

czym kwitnie 

około 25-30% z 

nich, co świadczy 

o pogarszającej 

się kondycji 

siedlisk (głównie 

wskutek 

zacienienia). W 

ciągu ostatnich 

kilku lat co 

najmniej kilka 

kolejnych 

stanowisk nie 

było 

potwierdzonych, 

co świadczyć 

może o szybkim 

zanikaniu 

gatunku. 

Liczba osobników 

egetatywnych 
U2 U2 

Liczba pędów U2 U2 

Martwa materia or-

ganiczna (wojłok) 
FV FV 

Miejsca do kiełko-

wania 
XX XX 

Negatywne wpływy z 

otoczenia 
XX U2 

Obecność siewek XX XX 

Ocienienie U1 U2 

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

XX FV 

Powierzchnia 

zajętego siedliska 
XX U2 

Stan zdrowotny 

(chlorozy, nekrozy, 

pokrój) 

FV FV 

Stopień zarośnięcia 

przez wysokie byliny 
XX XX 

Stopień zarośnięcia 

siedliska 
XX XX 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Wysokość runi/runa XX XX 

Zagęszczenie XX XX 
Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX U2 

3. 

Obuwik pospolity 

Cypripedium 

calceolus 

1902 

 

{acfe7152-7124-42e7-b7bc-d417f489019b} 

{09032519-8160-4033-81ff-66e877b9ebc2} 

{317a3426-57ef-4950-bbda-8ac8fbc303d5} 

{aa564cd7-707a-40e3-9784-b89ac5b4f09b} 

{6035ab72-515d-434f-ab3e-0030673488af} 

{4968cbf4-0f3b-41b2-a07e-7a02c891c62e} 

{0a675cfe-780f-4431-a03a-0867791a597d} 

{21d91374-ee4e-4fa7-8141-3a8485b443f6} 

{66358a15-a2df-4732-b4a6-b1466251a039} 

Parametry 

populacji 
Struktura  XX XX 

XX 

 

Stan zachowania 

gatunku i jego 

siedlisk jest 

nieznany 

Liczebność XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Efektywność zapyle-

nia 
XX XX 

XX 

Fragmentacja siedli-

ska 
XX XX 

Gatunki ekspansywne XX XX 
Gatunki konkuren-

cyjne 
XX XX 
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{456b7975-458c-4e93-9bde-23e33440011a} 

{39f25c11-3014-4e7f-9470-49b91203c523} 

 

Gatunki obce inwa-

zyjne 
XX XX 

Liczba (%) osobni-

ków generatywnych 
XX XX 

Liczba kęp XX XX 
Liczba osobników XX XX 
Liczba osobników 

egetatywnych 
XX XX 

Liczba pędów XX XX 
Martwa materia or-

ganiczna (wojłok) 
XX XX 

Miejsca do kiełko-

wania 
XX XX 

Negatywne wpływy z 

otoczenia 
XX XX 

Obecność siewek XX XX 
Ocienienie XX XX 

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

XX XX 

Powierzchnia 

zajętego siedliska 
XX XX 

Stan zdrowotny 

(chlorozy, nekrozy, 

pokrój) 

XX XX 

Stopień zarośnięcia 

przez wysokie byliny 
XX XX 

Stopień zarośnięcia 

siedliska 
XX XX 

Typ rozmieszczenia XX XX 
Wysokość runi/runa XX XX 

Zagęszczenie XX XX 
Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX XX 

4. 

Zanokcica serpenty-

nowa Asplenium 

adulterinum 
4066 

{18c3b44e-7679-4449-9218-ee0e560b4987} 

 
Parametry 

populacji 

Liczebność FV FV 

FV  FV 

Monitoring IOP 

(L. Żołnież, 

2009), stan 

Liczba liści w kępie FV FV 
Liczba % osobników 

juwenilnych 
FV FV 
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Stan zdrowotny FV FV obecny – badania 

własne 2012 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX FV 

FV 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX FV 

Fragmentacja siedliska FV FV 
Gatunki konkurencyjne U2 U1 
Ocienienie FV FV 
Wojłok (martwa materia 

organiczna) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne FV FV 
Szanse 

zachowania 

gatunku 
 U1 FV 

5. 
Mieczyk błotny 

Gladiolus palustris 
4096 

Okolice Konradowa 

{7bddb123-b13a-4c06-b9d9-f91145f403b4} 

Parametry 

populacji 

Struktura XX XX 
XX 

XX XX 

Gatunek nie 

obserwowany na 

stanowisku od 

roku 2006, 

jednak 

stanowisko 

zachowane w 

stanie nie 

pogorszonym. 

Należy także 

poddać badaniom 

inne łąki 

zmiennowilgotne 

w obszarze, 

ponieważ 

gatunek może 

być mylony z 

występującym w 

wielotysięcznych 

populacjach 

mieczykiem 

dachówkowatym 

Gladiolus 

imbricatus. 

Liczebność XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Gatunki ekspansywne XX FV 

XX 

Gatunki obce inwa-

zyjne 
XX FV 

Liczba osobników XX XX 

Martwa materia or-

ganiczna (wojłok) 
XX FV 

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

XX FV 

Powierzchnia 

zajętego  siedliska 
XX XX 

Stan zdrowotny 

(chlorozy, nekrozy, 

pokrój) 

XX XX 

Wysokość runi/runa XX FV 

Zwarcie drzew i 

krzewów 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX XX 

6. Mopek Barbastella 

barbastellus 

1308 A – stanowiska letnie  

 
Parametry 

populacji 

Rozród gatunku XX U1 
U1 U1 

U1 

 

W Obszarze nie 

odnaleziono 

kolonii rozrodczej i Aktywność gatunku XX FV 
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{D0EF}  

{5E4B} 

{C7B2}  

{94B4} 

{81D7}  

{3D42} 

{D56D}  

{D8D6} 

{94B4}  

{636D} 

{6E61}  

{5E72} 

{05B7}  

{5DD5} 

{02C6} 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

kompleksu leśnego 
FV FV 

FV 

nie odłowiono 

samic, jednak 

nagrywano 

echolokujące 

osobniki, lasy 

Obszaru stanowią 

też dobre siedliska 

dla gatunku 

Powierzchnia lasów 

liściastych 
FV FV 

Powierzchnia 

starodrzewów 

(drzewostanów w wieku 

> 80 lat) 

XX FV 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów w wieku 

> 80 lat) 

XX FV 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o pierśnicy 

>25 cm 

XX FV 

Grubość drzew (>25 

cm) zapewniających 

potencjalne kryjówki 

dzienne 

XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
FV FV FV 

7. Mopek Barbastella 

barbastellus 

1308 B – stanowiska zimowe 

{49F0} 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

FV 
Sztolnia w 

Chmielarzu 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

FV 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
FV FV 

Dostępność wlotów  

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu schronienia 

(do 1 km) 

FV FV 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

FV FV 
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Szanse 

zachowania 

gatunku 

 FV FV 

8. Mopek Barbastella 

barbastellus 

1308 B – stanowiska zimowe 

 

{71C9} 

{B1FD} 

{324A} 

{9E00} 

{69E6} 

{2CC2} 

{35BC} 

{7127} 

{A749} 

{49F0} 

{FF23} 

{7445} 

{8B38} 

{8753} 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

U1 

Główne zimowiska 

gatunku w 

Obszarze nie są 

zabezpieczone i są 

penetrowane przez 

ludzi: Jaskinie 

Połomu (Jaskinia 

Północna Duża,  

Jaskinia Nowa, 

Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Zimowa, 

Jaskinia Aven w 

Połomie), 

sztolnia w 

kamieniołomie 

Gruszka, sztolnia 

w Chmielarzu, 

sztolnia w górze 

Bondarskiego w 

Kaczorowie, 

Jaskinia 

Walońska w 

Podgórkach,  

Sztolnia w 

Stanisławowie, 

Sztolnia Rudolf 

w Męcince, 

Sztolnie Helena I 

i III w 

Ciechanowicach 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

U1 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
U1 U1 

Dostępność wlotów  

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu schronienia 

(do 1 km) 

FV FV 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 FV FV 

9. Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

1318 B – stanowiska zimowe 

 

{187B} 

{C111} 

{BB33} 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

U1 U1 

Główne zimowiska 

gatunku w 

Obszarze nie są 

zabezpieczone i są 

penetrowane przez 

ludzi: Jaskinie 

Połomu (Jaskinia 

Północna Duża i 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

U1 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wylotów 

dla nietoperzy 
FV FV 
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Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 
Szczelina 

Wojcieszowska 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 FV FV 

10. Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

1323 A – stanowiska letnie 

 

{6920} 

{EC0B} 

{9B44} 

{C69B} 

{DE45} 

{9E4C} 

{84A6} 

Parametry 

populacji 
Obecność gatunku FV FV 

FV 

U1 

W Obszarze nie 

odnaleziono 

kolonii rozrodczej i 

nie odłowiono 

samic, jednak 

nagrywano 

echolokujące 

osobniki, lasy 

Obszaru stanowią 

też dobre siedliska 

dla gatunku 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

kompleksu leśnego 
FV FV 

FV 

Powierzchnia lasów 

liściastych 
FV FV 

Powierzchnia 

starodrzewów 

(drzewostanów w wieku 

> 80 lat) 

XX FV 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów w wieku 

> 80 lat) 

XX FV 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o pierśnicy 

>25 cm 

XX FV 

Grubość drzew (>25 

cm) zapewniających 

potencjalne kryjówki 

dzienne 

XX FV 

Zwarcie podszytu 

liściastego 
XX FV 

Liczba śródleśnych 

zbiorników wodnych 
FV FV 

Powierzchnia 

śródleśnych zbiorników 

wodnych 

FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 FV FV 

11. Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

1323 B – stanowiska zimowe 

 

{37B6} 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

FV 
Sztolnia w 

Chmielarzu 
Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

FV Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
FV FV 
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Dostępność wlotów 

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu schronienia 

(do 1 km) 

FV FV 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 FV FV 

12. Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

1323 B – stanowiska zimowe 

 

{E2A4} 

{2497} 

{D932} 

{0302} 

{A2DB} 

{C2DE} 

{DDE2} 

{BFAB} 

{9BA2} 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

U1 

Główne zimowiska 

gatunku w 

Obszarze nie są 

zabezpieczone i są 

penetrowane przez 

ludzi: Jaskinie 

Połomu (Jaskinia 

Północna Duża,  

Jaskinia Nowa, 

Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Zimowa, 

Jaskinia Aven w 

Połomie, Jaskinia 

Pajęcza), Jaskinia 

Imieninowaj koło 

Nowych 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

U1 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
U1 U1 

Dostępność wlotów 

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu schronienia 

(do 1 km) 

FV FV 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

FV FV 
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Szanse 

zachowania 

gatunku 
 FV FV 

Rochowic, 

kopalnia Wilhelm 

koło 

Radzimowic, 

sztolnia w 

Chmielarzu, 

sztolnia upadowa 

w Leszczynie i 

sztolnia Helena I 

w 

Ciechanowicach 
13. Nocek duży Myotis 

myotis 

1324 A – stanowiska letnie 

 

{88E4} 

{315B} 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX FV 
FV 

U1 

U1 

W dwóch 

największych 

kryjówkach 

gatunku w obszarze 

(Lipa i Myślibórz) 

nie stwierdzono 

dostatecznie 

dużych wlotów, 

nietoperze 

prawdopodobnie 

dostają się do 

kryjówki 

przewodami 

wentylacyjnymi 

lub kominem 

Struktura wiekowa XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

schronienia dostępna 

(dogodna) dla 

nietoperzy 

XX FV  

U1  Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy 

XX FV  

Dostępność wlotów 

dla nietoperzy 
XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 FV FV 

12. Nocek duży Myotis 

myotis 

1324 B – stanowiska zimowe 

{A003} 
 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

FV 
 

Sztolnia w 

Chmielarzu 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

 
FV 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
FV FV 

Dostępność wylotów 

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 FV FV 

14. Nocek duży Myotis 

myotis 

1324 B – stanowiska zimowe 

 

Parametry 

populacji 
Liczebność FV FV 

U1 
Główne zimowiska 

gatunku w 

Obszarze nie są Parametry Powierzchnia FV FV U1 
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{2A34} 

{D795} 

{F308} 

{DC1D} 

{581F} 

{C4AE} 

{1B16} 

{580E} 

{5BEA} 

{0902} 

{F35F} 

{F90F} 

{819D} 

{1A44} 

{B95B} 

 

siedliska 

gatunku 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
U1 U1 

zabezpieczone i są 

penetrowane przez 

ludzi: Jaskinie 

Połomu (Jaskinia 

Północna Duża,  

Jaskinia Nowa, 

Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Zimowa, 

Jaskinia Aven w 

Połomie, Jaskinia 

Pajęcza, jaskinia 

Błotna), Jaskinia 

Imieninowa koło 

Nowych, sztolnia 

w Bukowinie, 

sztolnia w 

Stanisławowie, 

Sztolnia Rudolf 

w Męcince, 

Sztolnie Helena 

w 

Ciechanowicach 

I, II, III, kopalnia 

Wilhelm w 

Radzimowicach 

Dostępność wylotów 

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 FV FV 

15. Wydra Lutra lutra 1355 {AB67} 

{E5E5} 

 Parametry 

populacji 

Procent pozytywnych 

stwierdzeń gatunku 
XX FV 

U1 

 U1  

Indeks populacji XX U1 

Roczny wskaźnik 

wzrostu populacji 
XX XX 

Zagęszczenie populacji XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX U1 

U1 

Typ wód (a114) XX U1 

Dostępność schronień 

(a70) 
XX FV 

Stopień porośnięcia 

brzegów (a18) 
XX U1 

Lesistość (a64) XX U1 

Stopień regulacji rzek XX FV 

Jakość wody (a38) XX FV 
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Procent pozytywnych 

stwierdzeń gatunku 
XX FV 

Parametr 

dodatkowy 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla 

wskaźnika 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX FV 

15. Wydra Lutra lutra 1355 {8AF6} 

{9F5B} 

{E283} 

{A5C9} 

 

Parametry 

populacji 

Procent pozytywnych 

stwierdzeń gatunku 
XX FV 

U1 

 U1  

Indeks populacji XX U1 

Roczny wskaźnik 

wzrostu populacji 
XX XX 

Zagęszczenie populacji XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX U1 

U1 

Typ wód (a114) XX U1 

Dostępność schronień 

(a70) 
XX FV 

Stopień porośnięcia 

brzegów (a18) 
XX FV 

Lesistość (a64) XX U1 

Stopień regulacji rzek XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U2 

Parametr 

dodatkowy 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla 

wskaźnika 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX U1 

16. Wydra Lutra lutra 1355 {72B7} 

{8F09} 

{04F9} 

{0032} 

{AC60} 

{CCD0} 

{0141} 

{BD0A} 

{6384} 

{9FB8} 

Parametry 

populacji 
Procent pozytywnych 

stwierdzeń gatunku 
XX FV U1  U1  
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{D7F8} 

{C3E5} 

{B61A} 

{235E} 

{3135} 

{5D9B} 

{9AA0} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks populacji XX U1 

Roczny wskaźnik 

wzrostu populacji 
XX XX 

Zagęszczenie populacji XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Baza pokarmowa (a1) XX U1 

U1 

Typ wód (a114) XX U1 

Dostępność schronień 

(a70) 
XX FV 

Stopień porośnięcia 

brzegów (a18) 
XX U1 

Lesistość (a64) XX U1 

Stopień regulacji rzek XX U1 

Jakość wody (a38) XX FV 

Bariery (a34) XX U1 

Parametr 

dodatkowy 

wydra-

człowiek 

Łączna ocena dla 

wskaźnika 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX U1 

17. 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus 

(Triturus cristatus 

cristatus) 

1166  

Parametry 

populacji 

Liczba jaj lub tylko 

obecność jaj 

XX XX 

XX XX 

W trakcie prac 

nad pzo traszka 

grzebieniasta nie 

była objęta 

pracami 

terenowymi- 

konieczne 

uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

gatunku i jego 

siedliskach 

Liczba larw 

Liczba osobników 

dorosłych 

Liczebność 

Osobniki 

młodociane 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Bezpośrednie 

otoczenie zbiornika 
XX XX 

XX 

Głębokość wody XX XX 
Głosy godowe XX XX 

HSI XX XX 
izolacja 

przestrzenna 
XX XX 

Jakość środowiska 

lądowego 
XX XX 

Jakość wody XX XX 
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Liczba 

monitorowanych 

zbiorników 

XX XX 

liczba 

monitorowanych 

zbiorników stałych 

XX XX 

Liczba zbiorników 

w otoczeniu 
XX XX 

Liczebność XX XX 
Obecność gatunku XX XX 
Otoczenie siedliska XX XX 

Otoczenie 

stanowiska 
XX XX 

powierzchnia 

siedliska wodnego 
XX XX 

powierzchnia 

zbiornika (m2) 
XX XX 

Region 

geograficzny 
XX XX 

Siedlisko 

zajmowane 
XX XX 

Stałość siedliska XX XX 
Stałość zbiornika XX XX 

Środowisko w 

promieniu do 100 m 
XX XX 

udział szuwaru w 

linii brzegowej 
XX XX 

Udział zasiedlonych 

stanowisk 
XX XX 

Wpływ ptaków 

wodnych 
XX XX 

Wpływ ryb XX XX 
udział zbiorników 

zasiedlonych wśród 

wszystkich 

monitorowanych 

XX XX 

Zacienienie 

 
XX XX 
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 zarastanie lustra 

wody przez 

roślinność 

XX XX 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX XX  

18. 

Minóg 

strumieniowy 

Lampetra planeri 

1096  

Parametry 

populacji 

Względna 

liczebność 
XX XX 

XX 

  

W trakcie prac 

nad pzo minóg 

strumieniowy nie 

był objęty 

pracami 

terenowymi- 

konieczne 

uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

gatunku i jego 

siedliskach 

Struktura wiekowa XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Charakter i 

modyfikacja 

brzegów 

XX XX 

XX 

Charakterystyka 

przepływu 
XX XX 

Ciągłość cieku XX XX 
 Geometria koryta XX XX 

 Index EFI+ XX XX 
Mobilność koryta XX XX 

Ogólna ocena 

hydromorfologiczna 

wg RDW 

XX XX 

Rodzaj substratu 

dennego 
XX XX 

Szanse 

zachowania 

gatunku 
 XX XX 

19. 
Koza Cobitis 

taenia 
1149  

Parametry 

populacji 

Względna 

liczebność 
XX XX 

XX 

XX XX 

W trakcie prac 

nad pzo koza nie 

była objęta 

pracami 

terenowymi- 

konieczne 

uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

gatunku i jego 

siedliskach 

Struktura wiekowa XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Charakter i 

modyfikacja 

brzegów 

XX XX 

XX 

Charakterystyka 

przepływu 
XX XX 

Ciągłość cieku XX XX 
 Geometria koryta XX XX 

 Index EFI+ XX XX 
Mobilność koryta XX XX 
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Ogólna ocena 

hydromorfologiczna 

wg RDW 

XX XX 

Rodzaj substratu 

dennego 
XX XX 

  XX XX 

20. poczwarówka zwężona 

Vertigo angustior 

1014 d02d 

Parametry 

populacji 

zagęszczenie XX FV 

FV 

 U1  

struktura wiekowa XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX U1 

U1 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa i krzewy 

XX FV 

malakocenoza XX U1 

stopień wilgotności XX FV 

fragmentacja siedliska XX U1 

izolacja przestrzenna XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

21. czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

1060 28ff 

Parametry 

populacji 

względna liczebność XX U2 

U1 

U1 
FV 

 

 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia XX FV 

U1 

liczba miejsc do 

rozrodu 
XX U1 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa i krzewy 

XX FV 

dostępność bazy 

pokarmowej gąsienic 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

22. czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

1060 d38e 
Parametry względna liczebność XX FV FV FV  



202 

 

populacji 
izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia XX FV 

FV 

liczba miejsc do 

rozrodu 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa i krzewy 
XX FV 

dostępność bazy 

pokarmowej gąsienic 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

23. czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

1060 cbbb Parametry 

populacji 

względna liczebność XX FV 
FV 

FV  

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia XX FV 

FV 

liczba miejsc do 

rozrodu 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa i krzewy 
XX FV 

dostępność bazy 

pokarmowej gąsienic 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

25. pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

1084 407a 

Parametry 

populacji 

izolacja przestrzenna XX FV 

U1 

U1 U1 

ocena jest 

prawdopodobnie 

zaniżona ze 

względu na 

niedostępność 

dziupli i ich trudną 

wykrywalność 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 
XX U1 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 

dostępnych do kontroli 

XX U1 

liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX FV 

Parametry 

siedliska 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX FV U1 
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gatunku liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX U1 

liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX FV 

zacienienie drzew XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

26. pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

1084 f414 

Parametry 

populacji 

izolacja przestrzenna XX FV 

U1 

U1 U1 

ocena jest 

prawdopodobnie 

zaniżona ze 

względu na 

niedostępność 

dziupli i ich trudną 

wykrywalność 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 
XX U1 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 

dostępnych do kontroli 

XX U1 

liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX FV 

U1 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX U1 

liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX FV 

zacienienie drzew XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

27. pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

1084 3c3a 

Parametry 

populacji 

izolacja przestrzenna XX FV 

XX XX U1 

ocena jest 

prawdopodobnie 

zaniżona ze 

względu na 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 
XX XX 
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liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 

dostępnych do kontroli 

XX XX 

niedostępność 

dziupli i ich trudną 

wykrywalność; 

perspektywy 

zachowania 

oceniono jako U1 

ze względu na brak 

nowej bazy 

żerowiskowej 

(obecne 

jednowiekowe 

stare drzewa, brak 

młodych 

zapewniających 

ciągłość bazy 

pokarmowej w 

przyszłości) 

liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX XX 

U1 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX U1 

liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX FV 

zacienienie drzew XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

28. 

pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

1084  

Parametry 

populacji 

izolacja przestrzenna XX XX 

XX 
 

 

XX 
 

Stan zachowania 

pozostałych 

stanowisk 

gatunku jest 

nieznany 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 
XX XX 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu na 

100 drzew dziuplastych 

dostępnych do kontroli 

XX XX 

liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX XX 

XX 
 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX XX 
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liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

XX XX 

zacienienie drzew XX XX 
Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX XX 

29. 
Przeplatka maturna 

Hypodryas 

maturna 

6169 
c88c 

 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2 U2  

indeks liczebności XX U2 

liczba oprzędów XX U2 

izolacja przestrzenna XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

baza pokarmowa 
XX FV 

FV 
ekspozycja słoneczna 

mikrosiedlisk XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U2 

30. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 5fbe 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX U1  

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

FV 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 
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31. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengari)s teleius 

6177 f6ea 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2  

ze względu na 

jednorazową 

kontrolę na 

stanowisku oraz 

krótki czas życia 

imagines (kilka 

dni) szacunki 

liczebności 

populacji mogą 

być zaniżone, 

więc również 

ocena ogólna 

prawdopodobnie 

jest zaniżona 

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna 
XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

FV 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

32. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 dcb0 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX  
Zbyt intensywne 

użytkowanie 

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

FV 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 
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Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX XX 

33. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 4bb2 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX  
Zbyt intensywne 

użytkowanie 

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

34. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 14b1 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2  

ze względu na 

jednorazową 

kontrolę na 

stanowisku oraz 

krótki czas życia 

imagines (kilka 

dni) szacunki 

liczebności 

populacji mogą 

być zaniżone, 

więc również 

ocena ogólna 

prawdopodobnie 

jest zaniżona 

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U1 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 
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struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

35. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 28a8 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2  

ze względu na 

jednorazową 

kontrolę na 

stanowisku oraz 

krótki czas życia 

imagines (kilka 

dni) szacunki 

liczebności 

populacji mogą 

być zaniżone, 

więc również 

ocena ogólna 

prawdopodobnie 

jest zaniżona 

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

36. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 9f8e 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX   

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U2 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 
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struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

37. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 8f69 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U1 

U1 

U1   

indeks liczebności XX U1 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX FV 

FV 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 

XX FV 

38. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177 28ff 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U1 

U1 

U1   

indeks liczebności XX U1 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

FV 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 
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struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

39. 

modraszek telejus 

Maculinea 

(Phengaris) teleius 

6177  

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 
 

 

XX 
 

Stan zachowania 

pozostałych 

stanowisk 

gatunku jest 

nieznany 

indeks liczebności XX XX 
izolacja przestrzenna XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX XX 

XX 
 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX XX 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX XX 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX XX 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX XX 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX XX 

40. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 732c 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX FV 

FV 

U1 U1 

dość szybko zarasta 

olszami, bo 

miejscami teren 

nieużytkowany 

indeks liczebności XX FV 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U1 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 
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struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

41. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 3bd5 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U1 

U1 

U1  

od strony 

strumienia zarasta 

olszą, od strony 

lasu brzozą 

indeks liczebności XX U1 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U1 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

42. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 b03d 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

 

U2 
 

zbyt intensywnie 

użytkowane, 

skoszone świeżo 

27.07.(jeśli jeden 

pokos w roku to 

koszenie za 

wcześnie; jeśli dwa 

to zbyt późno bo 

krwiściąg nie 

zdążył odbić i brak 

główek 

kwiatowych; 

ze względu na 

jednorazową 

kontrolę na 

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 
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struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

stanowisku oraz 

krótki czas życia 

imagines (kilka 

dni) szacunki 

liczebności 

populacji mogą 

być zaniżone, 

więc również 

ocena ogólna 

prawdopodobnie 

jest zaniżona 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

43. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 6302 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX 

 
 

stanowisko było 

weryfikowane w 

maju, więc nie 

obserwowano 

imagines, 

stanowisko zarasta 

głogiem i różą 

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U2 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

44. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 b28d 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX FV 

FV 

FV  

jedno ze stanowisk 

gdzie populacja 

imagines była 

bardzo liczna, na 

transekcie 100 m 

obserwowano 10 

osobników 

indeks liczebności XX FV 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX FV 

FV dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 
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gatunku 

 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

45. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 1f2a 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2  

zbyt intensywnie 

użytkowane, 

skoszone świeżo 

27.07.(jeśli jeden 

pokos w roku to 

koszenie za 

wcześnie; jeśli dwa 

to zbyt późno bo 

krwiściąg nie 

zdążył odbić i brak 

główek 

kwiatowych 

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX U1 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U2 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

46. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 00b1 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX FV 

FV 

U1  

jedno ze stanowisk 

gdzie populacja 

imagines była 

bardzo liczna, na 

transekcie 100 m 

obserwowano 15 

osobników; 

indeks liczebności XX FV 

izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX FV 

U1 dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 
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gatunku 

 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U1 

stanowisko zarasta 

krzewami oraz 

nawłocią, 

prawdopodobnie 

niedawno przestało 

być użytkowane 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX U1 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

47. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 94fb 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2  

stanowisko zarasta 

wiązówką, trzciną 

na skutek 

zaprzestanie 

użytkowania 

fragmentów łąk 

(inne są nadal 

użytkowane, 

niektóre zbyt 

intensywnie); 

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U2 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U1 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX U2 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

48. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 bce9 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX   

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX U1 

U1 dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1 
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gatunku 

 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

49. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 e381 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX FV 

FV 

U2  

niewielkie 

stanowisko na 

nieużytkowanym 

fragmencie przy 

skraju drogi, 

indeks liczebności XX FV 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX U2 

U2 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX U1 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX U2 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX U2 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

50. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 b87b 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U1 

U1 

U1  

ze względu na 

jednorazową 

kontrolę na 

stanowisku oraz 

krótki czas życia 

imagines (kilka 

indeks liczebności XX U1 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX FV 

FV dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 
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gatunku 

 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

dni) szacunki 

liczebności 

populacji mogą 

być zaniżone, 

więc również 

ocena ogólna 

prawdopodobnie 

jest zaniżona 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

51. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 3a38 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2   

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

FV 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

52. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 806e 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX   

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX FV 

U1 dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 
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gatunku 

 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

53. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 a95d 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

XX   

indeks liczebności XX XX 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX FV 

U1 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX FV 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX U1 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX U1 

54. 

modraszek nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179 ab0a 

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX U2 

U2 

U2   

indeks liczebności XX U2 

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry 

siedliska 

powierzchnia XX U1 

U1 dostępność roślin 

żywicielskich 
XX FV 
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gatunku 

 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX FV 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX U1 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 

55. 

modraszek 

nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

6179  

Parametry 

populacji 

liczba obserwowanych 

osobników 
XX XX 

XX 

  

Stan zachowania 

pozostałych 

stanowisk gatunku 

jest nieznany 

indeks liczebności XX XX 
izolacja przestrzenna XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

 

powierzchnia XX XX 

XX 

dostępność roślin 

żywicielskich 
XX XX 

stopień zarośnięcia 

stanowiska przez 

drzewa krzewy  
XX XX 

zarastanie 

ekspansywnymi 

bylinami 
XX XX 

dostępność mrówek 

gospodarzy 
XX XX 

struktura roślinności 

(obecność 

wiatrochronów) 
XX XX 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX XX 

 

 

Oceny stanu płatów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w około 700 z 

ponad 2600 płatów siedlisk przyrodniczych reprezentujących znaczną część (poza siedliskami 6230, 6520, 7220, 7230, 7140) typów siedlisk 

występujących w obszarze. Przeglądem szczegółowym objęto więc około 27% płatów.  

Badania stanu zachowania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków i siedlisk 
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przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN (GIOŚ 2007−2009). 

Lokalizację stanowisk oraz granice siedlisk leśnych ustalano przy pomocy urządzeń GPS z dokładnością do 10 metrów.  

Na wybranych 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). Przeprowadzono korekty granic płatów siedlisk leśnych i nieleśnych w oparciu o 

aktualne ortofotomapy terenu. 

 

W odniesieniu do wydry łączną oceną objęto wszystkie małe cieki (małe rzeki i strumienie) w obszarze ze względu na zbliżony charakter i stan 

zachowania siedliska. Wszystkie wskaźniki parametru "Stan populacji oraz wskaźnik "Typ wód" wyznaczane są dla całego obszaru Natura 2000. 

Kolejne wskaźniki wyznaczono dla rzeki Bóbr. 

Zaproponowane wskaźniki są propozycją ekspercką (osób opracowujących na zlecenie GIOS propozycji wskaźników dla tego gatunku). 

 

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

zawartymi w pkt. 13. 

 

4. Analiza  zagrożeń 

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanie  schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu 

listy zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Numer stanowiska Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 
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1. 

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosieniczni

ków 

(Ranunculi

on 

fluitantis) 

 

 

{7468aa1b-f9ef-4982-b543-58c38929bcc6} 

{06b448e0-41d5-4d9d-9619-17785517d64f} 

 

 

 

 

 

 

 

 

{06b448e0-41d5-4d9d-9619-17785517d64f} 

 

 

 

 

 

 

 

{7468aa1b-f9ef-4982-b543-58c38929bcc6} 

 

H01.04 Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów 

burzowych lub odpływów 

ścieków komunalnych 

H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z 

rolnictwem i leśnictwem 

 

J02.03.02. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J02.03.02. 

Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

 

Zanieczyszczenia dostające się do   wód z 

gospodarstw przydomowych oraz spływów 

obszarowych ze zlewni, w obrębie której 

położonych jest wiele gospodarstw rolnych, 

gdzie do nawożenia stosuje się nawozy 

mineralne lub (nielegalnie) gnojowicę. Powoduje 

to eutrofizację wód, co wpływa niekorzystnie na 

strukturę i funkcję siedliska  

 

 

 

 

Regulacja cieków występuje na większej części 

rzeki Kaczawy i wynika z faktu, że nad Kaczawą 

położonych jest wiele miejscowości, które mimo 

regulacji są okresowo zalewane podczas opadów 

nawalnych. Niemniej jednak infrastruktura 

hydrotechniczna powoduje znaczące zaburzenie 

struktury i funkcji w siedlisku.  

 

Potencjalne zagrożenie regulacją występuje na 

Nysie Małej – dotyczy ewentualnej budowy 

zbiornika w Grobli  

 

 

2. 6110 Skały 

wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską 

(Alysso-

Sedion) 

{422b86ff-f85f-4e22-87d5-216d17bbb601} 

{b11337d9-3568-4045-8802-f83681544a11} 

{7b1c55f1-7b12-4716-92cb-8450686d07e9} 

{5632eb57-ec1f-4942-aa97-8d9f5fc8171b} 

{638009e3-9d10-4b0c-9caf-3d23a76e2b0d} 

{d41f6119-6485-4e86-97a7-aaf1f1339f76} 

{e66e6054-8167-4ebf-bbb7-105019cac72d} 

{54ff03b0-a6ea-4155-ac7c-9877c00956e6} 

{e1021845-d864-4611-9f0e-d5adfe6e0879} 

{accf41b0-5d13-4451-ac22-23a11ac6acae} 

{d4bca1ac-845c-41c6-b745-d03fc0308eb6} 

{0489579d-6e46-41a9-b8df-39e3e3130aa7} 

{acc124fc-4726-4b1d-8cca-61ae8cdb2d30} 

K02.01. Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzewa zarastające podnóże ścian skalnych 

powodują nadmierne zacienienie siedliska, 

natomiast erozja i sukcesja w obrębie samych 

ścian tworzą dogodne warunki do rozwoju drzew 

i krzewów, także w obrębie płatów siedliska. 

Prowadzi to do ubożenia różnorodności 

gatunkowej. Efektem jest zarówno bezpośrednia 

konkurencja gatunków naskalnych muraw z 

drzewami i krzewami, której efektem jest 

wycofywanie się światłożądnych gatunków 

naskalnych, jak i konkurencja ze strony 

cieniolubnych gatunków mszaków.  

Lokalnie inwazyjnym gatunkiem (Wilcza Góra) 
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{b12913b2-0824-4ea3-be4e-184156022cea} 

{ea5be317-a08c-4e43-9f0a-f44b533a0ea9} 

{26220249-6bba-4b96-a678-7180f65a2531} 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne  

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01. Górnictwo w 

kopalniach i 

kamieniołomach 

 

 

 

 

 

jest rozchodnik Sedum spurium. 

 

Do stwierdzanych na stanowiskach 

inwazyjnych gatunków rodzimych należą 

trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios oraz  
wierzbówka nadrzeczna Epilobium dodonaei 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochrionnych  nie były objęte 

rozpoznaniem terenowym 

 

 

Kilka stanowisk leży w obrębie nieczynnych 

kamieniołomów wapienia lub w opuszczonych 

partiach tych kamieniołomów – przywrócenie 

wydobycia w nich spowodowałoby zniszczenie 

płatów siedliska (Mysłów, Miłek, Rochowice, 

Połom) 

 

3. 6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

 

X brak zagrożeń X brak zagrożeń  Nie analizowano zagrożeń dla siedliska ponieważ 

w trakcie prac terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w obszarze i nie ma 

perspektyw na jego występowanie w przyszłości – 

planowana aktualizacja SDF i usunięcie siedliska z 

listy przedmiotów ochrony. Siedlisko błędnie 

podawane w obszarze 

4. 6210 Murawy 

kserotermiczn

e (Festuco-

Brometea i 

ciepłolubne 

murawy z 

d 

{ad7da40f-239e-4526-8223-422084679ed8} 

{54e9cc72-9fcd-414b-83ed-db3e810eacda} 

{32c3d802-754b-4231-abdf-4cce94e6788c} 

{971e8f59-fa51-4acf-a99d-a1344ae33a38} 

{47dd1485-4d57-48c0-a3bc-b3ab4d2ebb58} 

{450416ed-c39e-4909-92fc-613e6ed18a39} 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprzestanie wypasu prowadzi do szybkiego 

zarastania muraw kserotermicznych, opuszczone 

stanowiska zarastają rozłogowymi gatunkami 

traw, krzewami i siewkami drzew. Wyjątkiem 

jest murawa na północnym stoku góry Miłek 

(poza rezerwatem) gdzie w nieregularnych 
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Asplenion 

septentriona

lis 

Festucion 

pallentis) 

{82a43281-3637-4d47-9cc3-05c62c2e86b4} 

{f9234571-bb36-4287-88fc-f1db5f5c8761} 

{aa04ce6d-d0e3-4ce9-a2a8-5b790a6118aa} 

{3badf90b-40be-46ff-952c-99133d732162} 

 

 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime  

 

 

J03.02. Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności siedlisk 

 

 

 

 

 

K02.01. Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01. Górnictwo w 

kopalniach i 

odstępach czasu wycinane są siewki brzozy (   w 

2013 wycinka przeprowadzona została przez 

organizację ekologiczną; działania te należy 

kontynuować).  

Do rodzimych gatunków ekspansywnych należą 

m.in. trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, 

brzoza brodawkowata Betula pendula 

 

Synantropizacja i sukcesja naturalna powodują 

fragmentację pozostających płatów siedliska  i 

utrudniają przepływ genów pomiędzy 

izolowanymi populacjami – szczególnie 

bezkręgowców naziemnych oraz niektórych 

gatunków roślin o małych możliwościach 

dyspersji  

Płaty siedliska zarastają siewkami drzew 

(głównie brzoza brodawkowata Betula pendula, 

topola osika Populus tremula) oraz licznymi 

gatunkami krzewów (róża dzika Rosa canina, 

śliwa tarnina Prunus spinosa, głóg Crataegus 

sp., trzmielina pospolita Euonymus europaeus, 

czereśnia ptasia Prunus avium). Większość 

płatów siedliska znajduje się na dnie 

opuszczonych kamieniołomów, które zarastają w 

bardzo szybkim tempie. Stan muraw znanych 

kiedyś z Lipy, Starych Rochowic czy podnóża 

Miłka jest obecnie zły.  

 

Nie analizowano zagrożeń dla części płatów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

Większość ze stanowisk leży w obrębie 

nieczynnych kamieniołomów wapienia lub w 

opuszczonych partiach tych kamieniołomów – 

przywrócenie wydobycia w nich spowodowałoby 

zniszczenie płatów siedliska (Mysłów, Miłek,. 
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kamieniołomach 

 
 

 

 

Rochowice, Połom) 

 

5. 6230 Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

{b43cb965-6176-44ce-9e11-ee1c251f874f} 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu. 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime  

 

 

J03.02. Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności siedlisk 

 

 

 

 

 

U  nieznane zagrożenia  

X brak zagrożeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprzestanie wypasu prowadzi do szybkiego 

zarastania muraw bliźniczkowych oraz do 

eutrofizacji wskutek odkładania się 

nierozłożonych resztek roślinnych (wojłoku) 

Do rodzimych gatunków ekspansywnych 

należy przede wszystkim kostrzewa czerwona 

Festuca rubra 

Synantropizacja i sukcesja naturalna powoduje 

fragmentację pozostających płatów siedliska  i 

utrudniają przepływ genów pomiędzy 

izolowanymi populacjami – szczególnie 

bezkręgówców naziemnych oraz niektórych 

gatunków roślin o małych możliwościach 

dyspersji 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

 
6 6410 Zmien-

nowilgotne 

łąki trzęślico-

we (Molinion)  

 

 {703725e3-f60a-40a1-9216-86ce246d1823} 

{0ef39c4d-1415-4847-8ffe-1a9ddfbe2311} 

{7b941f1e-778d-4742-a0df-b295f57c4f3f} 

{b6055a91-0950-472b-bb1e-6cdc41fe1df6} 

{754eddfc-e920-42d8-8feb-a32928cd58d2} 

{7702c2e1-4424-4736-8c45-f674547850e1} 

 

 

X- brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02. Zmiana sposobu 

uprawy 

 

A03.03. Zaniechanie/ 

brak koszenia 

H04.02. Eutrofizacja 

K02. Ewolucja 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

istniejących dla siedliska 

 

Potencjalnym zagrożeniem jest zaoranie płatów 

siedlisk 

 

. Użytkowane w sposób ekstensywny kośnie łąki  

zmiennowilgotne są odporne na zakłócenia 

jednak w przypadku braku koszenia w szybkim 

tempie będą podlegać procesom degeneracji, 
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U-  nieznane zagrożenia  

biocenotyczna, 

sukcesja 

 

 

 

 

 

rozpoczynających  się od akumulacji materii 

organicznej, której następstwem będzie 

eutrofizacja, zmiany w składzie gatunkowym i 

ubożenie siedliska, a następnie ekspansja drzew i 

krzewów. 

 

 Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 
7 6430 Ziołoro-

śla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuleta-

lia sepium)  

 
{c4ca4a7d-cbf1-4c98-9c2f-ff5deedddc23} 

{96733bb2-d38f-4555-92b6-4dc110f66f57} 

{f0e27a12-912a-4e2b-b358-35856a43e02b} 

{f8199e5f-eb40-44b5-a9ed-29cfdfc24ea6} 

{21002941-afdd-40bd-a5ac-a32c5e185183} 

{829d4fb5-1ffe-4d8d-8a00-246c52f8545e} 

{faae6845-19de-418f-9e1a-bfbc2e9c6833} 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego, sukcesja 

 

 

 

 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

H04.02. Eutrofizacja 

 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W obrębie stanowisk o niezadowalającym stanie 

zachowania sukcesja jest efektem zaprzestania 

okazjonalnego wykaszania ziołorośłi. Opuszczone 

ziołorośla zarastają rozłogowymi gatunkami traw, 

krzewami i siewkami drzew  

 

Nagromadzenie materii organicznej jest wynikiem 

braku usuwania biomasy, co powoduje odkładanie 

wojłoku oraz szybką eutrofizację i spadek różno-

rodności biologicznej w płatach. Płaty podlegające 

temu procesowi łatwo wyróżnić, gdyż charaktery-

zują się wysokim udziałem gatunków nitrofilnych, 

m.in. pokrzywy zwyczajnejUrtica dioica, przytulii 

czepnej Galium aparine. 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad lanem 

zadań ochronnych  nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 
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{c4ca4a7d-cbf1-4c98-9c2f-ff5deedddc23} 

{96733bb2-d38f-4555-92b6-4dc110f66f57} 

{f0e27a12-912a-4e2b-b358-35856a43e02b} 

{f8199e5f-eb40-44b5-a9ed-29cfdfc24ea6} 

{21002941-afdd-40bd-a5ac-a32c5e185183} 

{829d4fb5-1ffe-4d8d-8a00-246c52f8545e} 

{faae6845-19de-418f-9e1a-bfbc2e9c6833} 

{f02f90a9-8b26-47a9-a4b1-9c5a00bbe261} 

{731e8731-055c-4fd8-b6e9-09c849568c84} 

{e69b91b1-996d-4de7-9dcf-958dd130b6a1} 

 I01 obce gatunki 

inwazyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02.01 Zmiana 

składu gatunkowego, 

sukcesja 

 

 

J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt 

rzecznych  

 

Płaty siedlisk ziołoroślowych nad ciekami są 

skrajnie narażone na inwazję obcych gatunków 

roślin, szczególnie takich jak nawłocie Solidago 

L., niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulife-

ra, rdestowiec Sachaliński Reynoutria sachalinen-

sis, rdest owiec ostrokończysty Reynoutria japoni-

ca oraz niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora. Zagrożenie to nie było do tej pory 

obserowane, jest jednak jednym o z najważniej-

szych potencjalnych zagrożeń dla tego typu siedli-

ska (w świetle danych z innych regionów Sudetów 

jest ono bardzo realne).  

 

Sukcesja w kierunku zbiorowisk łęgowych jest 

potencjalnym zagrożeniem dla siedlisk położo-

nych w rezerwacie „Wąwóz Siedmicki”, znajdują-

cych się obecnie we właściwym stanie ochrony 

 

Prace regulacyjne mogą spowodować zniszczenie 

siedliska 

 

8 6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

{20155f49-a967-4bd8-a8b0-6520c39506fa} 

{f3c90095-4ecc-405c-910c-34c5a0e1eb6f} 

{8604392e-d41e-4cec-869a-00bd2d47c7b9} 

{4ec06d92-f29d-4500-9763-ae7e7f2257d7} 

{fb8f5a46-4520-4619-8d84-34276d0a60c3} 

{dc2fda4c-1e3c-4c40-819b-a20139cde86f} 

{c5aec61c-0ea1-440b-8d27-dc3a45cc5ba6} 

A03.03 zaniechanie, brak 

koszenia 

 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne. 

 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

X- brak zagrożeń Część z obserowanych płatów jest koszona 

rzadziej niż raz na rok, co ma swoje 

konsekwencje przede wszystkim w pojawianiu 

się ekspansywnych gatunków rodzimych.  

 

W siedlisku notowano występowanie łubinu 

trwałego Lupinus polyphyllus, a także nawłoci 

późnej Solidago serotina i nawłoci kanadyjskiej 

Solidago canadensis. Wkraczanie nawłoci późnej 

wiąże się z zaprzestaniem koszenia.  

 

 

Sposród rodzimych gatunków ekspansywnych 

notowano przede wszytskim trzcinnik pia-
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U-  nieznane zagrożenia  

skowy Calamagrostis epigeios, ale również  

wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, ostro-

żeń polny Cirsium arvense, pokrzywa zwy-

czajna Urtica dioica. 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

{2cc04a99-92aa-49be-913c-8e4016491f58}  

X – brak zagrożeń 

 

J02.05.04 Zbiorniki 

wodne 

 W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bolków dla działki nr 86 

obręb Gorzanowice wyznacza się funkcję terenu 

wody powierzchniowe (WS). Realizacja założeń 

planu doprowadzi do zniszczenia części płatu 

siedliska  

{20155f49-a967-4bd8-a8b0-6520c39506fa} 

{f3c90095-4ecc-405c-910c-34c5a0e1eb6f} 

{8604392e-d41e-4cec-869a-00bd2d47c7b9} 

{4ec06d92-f29d-4500-9763-ae7e7f2257d7} 

{fb8f5a46-4520-4619-8d84-34276d0a60c3} 

{dc2fda4c-1e3c-4c40-819b-a20139cde86f} 

{c5aec61c-0ea1-440b-8d27-dc3a45cc5ba6} 

{bc00dccd-1cda-46fa-9931-77445041929a} 

{0836a8d2-6f81-4d1b-8362-eaf4cf5fcec1} 

{99856de4-0f59-4a96-a982-5351175d74ea} 

{0007f3b3-652d-4b17-9991-1ade6121de6e} 

{19eea1fb-a63b-4568-af6f-d968a5368182} 

{8fea0460-5b76-4f0a-af2f-6c1a55bfe915} 

{a00db909-1409-48e8-bb5b-aa859fc902ed} 

{7ea157c9-9a2b-4497-b23d-4c2085c06f51} 

{ea221139-343c-462e-8d75-fec4bbf32e71} 

{48fb5b93-a9af-4809-8985-b690e5b6b57d} 

{58afc842-f1cd-4b06-9ebe-b7ae1fe8270a} 

{4dbc00bf-0218-4fb9-99ef-a304a95995e9} 

{3ec82183-c866-47cb-87b0-ede2fdc1d68f} 

X- brak zagrożeń  

 

 

 

A02. Zmiana sposobu 

uprawy 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja). 

K02.02 

nagromadzenie 

materii organicznej 

H04.02. Eutrofizacja 

 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

istniejących dla siedliska 

 

Potencjalnym zagrożeniem jest zaoranie płatów 

siedlisk 

 

Użytkowane w sposów ekstensywny kośnie łąki 

świeże są odporne na zakłócenia jednak w 

przypadku braku koszenia w szybkim tempie 

będą podlegać procesom degeneracji, które 

rozpoczną się od akumulacji materii organicznej, 

której następstwem będzie eutrofizacja, zmiany 

w składzie gatunkowym i ubożenie siedliska, a 

następnie ekspansja drzew i krzewów. Płaty 

podlegające temu procesowi łatwo wyróżnić, 

gdyż charakteryzują się wysokim udziałem 

gatunków nitrofilnych, a następnie łatwo ulegają 

inwazji gatunków rodzimych, obcych lub też 

zarastają krzewami i drzewami. 

 

9 6520 Górskie Wszystkie płaty siedliska U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane zagrożenia Nie analizowano zagrożeń siedliska, ponieważ w 
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łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

było objęte rozpoznaniem terenowym 

 

10 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane zagrożenia Nie analizowano zagrożeń dla siedliska, ponieważ 

w trakcie prac nad planem zadań ochronnych jego 

płaty nie zostały odnalezione 

11 7220 

Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati 

 

U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane 

zagrożenia 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska, ponieważ 

w trakcie prac nad planem zadań ochronnych jego 

płaty nie zostały odnalezione 

12 7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane 

zagrożenia 

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska, ponieważ 

w trakcie prac nad planem zadań ochronnych jego 

płaty nie zostały odnalezione 

13 8150 

Środkowoeuro

pejskie 

wyżynne 

rumowiska 

krzemianowe 

{4981f832-2717-49cd-95ac-3650db98623a} 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

Wprawdzie sukcesja jest istniejącym zagroże-

niem dla siedliska, jednakże następuje ona 

bardzo powoli. Ponadto nie jest zasadnym 

podejmowanie działań ochronnych w tym 

zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe 

jest ich wykonanie mogłoby spowodować 

większe szkody w siedlisku.  
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U-  nieznane zagrożenia  
 

 
Nie analizowano zagrożeń siedliska, ponieważ w 

trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

były objęte rozpoznaniem terenowym 

 

 

14 8160 

Podgórskie i 

wyżynne 

rumowiska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

ze Stipion 

calamagrostis 

{be048e72-478e-4a0e-99db-3409581505d3} 

 

K02.01 Zmiana składu gatunkowe-

go (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprawdzie sukcesja jest istniejącym zagro-

żeniem dla siedliska, jednakże następuje ona 

bardzo powoli. Ponadto nie jest zasadnym 

podejmowanie działań ochronnych w tym 

zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe 

jest ich wykonanie mogłoby spowodować 

większe szkody w siedlisku.  

 

Nie analizowano zagrożeń siedliska, ponieważ w 

trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

były objęte rozpoznaniem terenowym 

 

 

15 8210 

Wapienne 

ściany skalne 

ze 

zbiorowiskami 

Potentilletalia 

caulescentis 

{030fc02f-3f24-41e8-9929-132d450055c8} 

{facc2ea2-3750-48f8-a920-feb9c248a085} 

{421d68e8-c656-42f9-a91f-28f67576db82} 

{736b8be3-6304-4ea5-8ca8-b15f46ced509} 

{2e087e30-3efe-4da7-b3d3-e2b995301e69} 

{04018f15-828d-4d44-9bd5-6f56f95384d5} 

{b740d6ad-2943-4608-aaf8-93f556bfbc65} 

{377ea547-6fb8-49c2-8485-32dd34408412} 

{cb513258-5be1-41eb-9c08-ac4fc8e30a05} 

{5782be47-a2ee-4ed0-add7-b5ba322cfe90} 

{8ff58746-6d2c-4ad8-8ef5-b23612662894} 

{6ee588de-417a-49d3-809b-823eb9273cd4} 

{e555b0c2-93db-48ea-9332-11577ed31929} 

{6b771a44-939a-418e-a27b-fe7abf1baa35} 

{28a58dc4-85d4-4878-8444-daffaa51a295} 

{0123e3bf-273d-4976-9ca5-e71a67c85035} 

{1105a21c-4613-455c-823b-aa03172aa878} 

{bef57e4a-3cdc-41e6-88c9-c43759de554f} 

{bf4c0585-4903-4678-bc77-4c064fc9122e} 

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01. Wydobycie 

kopalin 

 

 

 

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

istniejących dla siedliska 

 

Niektóre ze znanych stanowisk znajdują się w 

obrębie nieczynnych kamieniołomów wapienia 

lub w opuszczonych partiach tych 

kamieniołomów – przywrócenie wydobycia w 

nich spowodowałoby zniszczenie płatów 

siedliska 

 

Jest procesem bardzo wolno zachodzącym i 

może oddziaływać głównie na siedliskach 

antropogenicznych (ściany opuszczonych  

kamieniołomów). W miarę wzrostu zacienienia i 

pokrycia krzewów rosnących na skałach skład 

gatunkowy siedliska może się zmienić, lecz jest 

to proces bardzo wolny, szczególnie na 

stanowiskach naturalnych. 
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U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

U- nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

 

 

16 8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

{40699fe0-01ff-4f93-a7f8-5ecb4829848d} 

{4dbd574d-1df3-4867-bd65-4fc4a0c37ba2} 

{46ea32f0-f409-42a9-9534-bc69b597cc10} 

{2cab2bee-0588-4043-a706-b2238fdbf472} 

{52447566-ed6b-41e7-a2f4-984f231c0020} 

{ba9dd9f6-b15b-4b26-a744-aee5aebde6c0} 

{3203747d-7aef-4d83-a3bf-8d0380474078} 

{e8255916-7966-458f-9ddb-e7cd023a1c83} 

{9e7e33f3-7b03-457b-833c-f09bc124f601} 

{d747c992-79fe-4c50-92a1-de3ceed9c0c2} 

{c75adbc5-c5de-4a6b-8daa-a324c7f58c90} 

{dc9a043f-4a7f-420c-b607-56e4a9a34dc1} 

{dfdbf946-7a75-426b-b972-a963d65a0c84} 

{46f9b0e9-6570-483c-9933-8d41ab4be410} 

{bc2d1f54-2660-47e3-9df2-4ae50d80b1a4} 

 

 

 

 

{b7800059-e749-4e95-a242-d6c0a816da59} 

 

 

 

 

 

{83b98d70-13ff-491d-b4d8-0cecaf75a633}  

{2c3ffd5d-e4a3-4982-b670-862e05839425} 

{4bd5ffa1-6055-498a-b7c9-1fd3a52ead77} 

{5cf17ca0-9a1f-4d80-9ef3-a5c2e07e68a4} 

{91907cf2-c973-444b-9a5b-71ebadc88b64} 

{061b2652-c9aa-4c10-8a99-4d94ceda4709} 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02.01 Zmiana składu gatunkowe-

go (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

W siedlisku, na stanowiskach ocienionych i wil-

gotnych notuje się występowanie niecierpka drob-

nokwiatowego Impatiens parviflora (zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z 

uwagi na biologię i powszechność występowania 

gatunku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Górze Popiel koło Janowic Wielkich zarastanie 

kępkowymi trawami (śmiałek darniowy De-

schampsia flexuosa, trzcinnik leśny Calamagrostis 

arundinacea) 

 

  

 

 

Sukcesja jest procesem bardzo wolno 

zachodzącym i może oddziaływać głównie na 

siedliskach antropogenicznych (ściany 

opuszczonych  kamieniołomów). W miarę 

wzrostu zacienienia i pokrycia krzewów 

rosnących na skałach skład gatunkowy siedliska 

może się zmienić.  
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{2eca6bf9-4ac9-4f93-8e0e-f245afaaed5e} 

{2448c2a4-e129-4f33-8dcf-50613e08c48e} 

{c86456b4-4b0a-4592-9383-1de94d05bc22} 

{cbdfcaf0-472c-4628-bf31-d073c61a896f} 
{88a941f2-bbc0-45e2-a073-d947468bd3b4} 

{e1d2b48c-2b5a-4c6f-adfa-51d5e84001b3} 

{80475d1e-9005-4ee8-bb66-8d23db0d102e} 

{df3989ee-f37e-44c5-afd6-d9af8b93c12d} 

{0e6a7f6e-6107-4791-aec8-ec02b2539f62} 

{0c61a353-e646-4590-ae09-d66ea0b496d1} 

{e9e476d7-2178-44c0-914d-f7e521a45c1b} 

{1e8cb355-69b2-44d9-b3fe-8702fa1421af} 

{8a0632f0-6db8-403f-abb5-74a968d8cdb5} 

{534a644c-e481-4101-8da8-17536a3df1d2} 

{40699fe0-01ff-4f93-a7f8-5ecb4829848d} 

{4dbd574d-1df3-4867-bd65-4fc4a0c37ba2} 

{46ea32f0-f409-42a9-9534-bc69b597cc10} 

{2cab2bee-0588-4043-a706-b2238fdbf472} 

{52447566-ed6b-41e7-a2f4-984f231c0020} 

{ba9dd9f6-b15b-4b26-a744-aee5aebde6c0} 

{3203747d-7aef-4d83-a3bf-8d0380474078} 

{e8255916-7966-458f-9ddb-e7cd023a1c83} 

{9e7e33f3-7b03-457b-833c-f09bc124f601} 

{d747c992-79fe-4c50-92a1-de3ceed9c0c2} 

{c75adbc5-c5de-4a6b-8daa-a324c7f58c90} 

{dc9a043f-4a7f-420c-b607-56e4a9a34dc1} 

{dfdbf946-7a75-426b-b972-a963d65a0c84} 

{46f9b0e9-6570-483c-9933-8d41ab4be410} 

{bc2d1f54-2660-47e3-9df2-4ae50d80b1a4} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

17 8310 Jaskinie 

nieudostępnio

ne do 

zwiedzania 

{c02801d4-e1bc-460b-b26e-5ccccba12534} 

{efeae4d2-7721-4510-85cc-2877adde511b} 

{fa022df6-2988-406f-a998-6a4bed5ecb83} 

 

C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

Jaskinie Połomu (Szczelina Wojcieszowska, 

Jaskinia Nowa, Jaskinia Północna Duża) znajdują 

się w czynnym kamieniołomie wapienia (koncesja 

na wydobycie obowiązuje do 2034 r.), w związku 

z czym istnieje ryzyko, że podczas eksploatacji 

dojdzie do zniszczenia jaskiń 
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wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

(dotychczasowe plany dalszej eksploatacji również 

wskazywały na taką możliwość).    

 

  

Ww.  jaskinie Połomu nie są zabezpieczone i są 

penetrowane przez ludzi, co prowadzi do ich 

niszczenia 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

18 9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum)  

 

Stanowiska wymienione w załączniku nr 2 do 

dokumentacji 
J03.01. Utrata lub zmniejszenie 

określonych cech siedliska 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych 

lub obumierających drzew w większości płatów 

siedliska powoduje  ograniczanie różnorodności 

biologicznej siedliska i ujednolicanie jego struktu-

ry przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicz-

nych bezkręgowców.  

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek drobno-

kwiatowy Impatiens parviflora (zagrożenie prak-

tycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatun-

ku).  

 

W siedlisku obecne ekspansywne gatunki rodzime 

(jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowy Calama-

grostis epigeios, inne gatunki nitrofilne w miej-

scach nadmiernie prześwietlonych) 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

19 9130 Żyzne 

buczyny 
Stanowiska wymienione w załączniku nr 3 

do dokumentacji 

J03.01. Utrata lub zmniejszenie 

określonych cech siedliska 

X brak zagrożeń 

 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych 

lub obumierających drzew w większości płatów 
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(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 
U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siedliska powoduje  ograniczanie różnorodności 

biologicznej siedliska i ujednolicanie jego struktu-

ry przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicz-

nych bezkręgowców.  

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek drobno-

kwiatowy Impatiens parviflora (zagrożenie prak-

tycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatun-

ku).  

 W siedlisku obecne ekspansywne gatunki rodzime 

(jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowy Calama-

grostis epigeios, inne gatunki nitrofilne w miej-

scach nadmiernie prześwietlonych) 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

 

 

20 9150 

Ciepłolubne 

buczyny 

storczykowe 

(Cephalanther

o-Fagenion) 

{acfe7152-7124-42e7-b7bc-d417f489019b} 

{4968cbf4-0f3b-41b2-a07e-7a02c891c62e} 

{66358a15-a2df-4732-b4a6-b1466251a039} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{50abcf47-34b7-47d7-954a-3039157eb5d4} 

{f88e7790-0af8-4de6-a8a6-a5dc75569338} 

 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01.04.01 Kopalnie 

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek drobno-

kwiatowy Impatiens parviflora (zagrożenie prak-

tycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatun-

ku).  

 

Stanowiska buczyn storczykowych w Starych 

Rochowicach zajęte obecnie przez sztuczne nasa-

dzenia z udziałem sosny i modrzewia.  

 

Część z zachowanych lub regenerujących się bu-

czyn storczykowych znajduje się w obrębie pola 

wydobycia kamieniołomu na górze Połom. Dalszy 

rozwój kamieniołomu wymagałby zniszczenia 

przynajmniej części z nich.  
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{307d9c39-8801-47a2-bf37-87422a4c91b1} 

 

 

 

 
U-  nieznane zagrożenia  

 

odkrywkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

21 9170 Grąd 

środkowoeu-

ropejski i 

subkontynen-

talny 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

{21b37a93-3f6c-4c90-954c-1cb1042c4ee4} 

{b5f5a080-0814-4ad2-9043-161bee154838} 

{2ec8ef76-7229-4620-acf8-17d57aa07bc6} 

{d31936af-1ea7-42c3-b439-7806a9a1ab81} 

{f0fbe89e-a31a-4b8b-9d55-f7c3932e1e0a} 

{556aa972-e6d6-4142-987d-d14a3a127e32} 

{031bf090-c7f4-4947-95fe-fe7891f4654b} 

{8432f7b5-9a19-4f02-94c1-a895034f01b4} 

{66472fd5-cbdb-48c5-ba4a-2fda06146820} 

{256860c3-a27e-48c8-94ae-cd1e8517bd26} 

{a65e8dc6-19a1-49d3-815a-522e3aac3cc9} 

{001a4784-57de-4d7e-8dc6-0745957943c0} 

{28a820d9-ec5a-4139-84fe-ad48d7f6a8b4} 

{20983654-58aa-4c46-9bc1-4213dfb88a1d} 

{e60bd8fa-23a0-43e9-88b3-eba03da20935} 

{755e609c-2dae-40cf-bc14-9f2a338af81b} 

{16f2e970-dce9-48d6-8381-02643b2d9a85} 

{9e1bf9f3-69c7-4830-afab-f6df10337824} 

{546f413e-e047-4b39-882c-31a3fe1ea59c} 

J03.01. Utrata lub zmniejszenie 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

 

 

 

 

 

 

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących mar-

twych lub obumierających drzew w większości 

płatów siedliska powoduje  ograniczanie różno-

rodności biologicznej siedliska i ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych bezkręgowców.   

 

 W siedlisku obecne ekspansywne gatunki ro-

dzime (jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigeios, inne gatunki nitrofilne 

w miejscach nadmiernie prześwietlonych) 
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{e0e7ed10-84ff-41f7-8c3b-583afb971543} 

{bcc1ecf6-6558-4e04-bc72-ad79f253cd7d} 

{2bce8b34-55f2-425d-b3f8-f50204adacfc} 

{024771d6-79eb-4e3d-8299-97d985bcaf95} 

{efd2bbf4-2f0f-478f-9461-ef1174d0096a} 

{29a84fba-7861-49aa-aba7-33e2d57f4360} 

{58999de5-5ac7-4091-b80c-2fbee8ba5763} 

{3f7b4604-2987-4a74-8ac8-74f4b7617515} 

 

ww. płaty oraz płaty wymienione w 

załączniku nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 
U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek drobno-

kwiatowy Impatiens parviflora (zagrożenie prak-

tycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi 

na biologię i powszechność występowania gatun-

ku).  

  

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

 

 

22 9180 Jawo-

rzyny i lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i zbo-

czach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani) 

{f931b946-683f-4542-b2c5-217e569badf1} 

{d9c4b58f-5cbd-46f7-a1cf-0e1c800aa198} 

{52ea0d42-a55c-4f35-b1d9-ddea2c21c592} 

{b2c9f024-6946-4b5b-93f7-e2665c7e3803} 

{12062880-8657-4bc5-a752-c1b4669c80ab} 

{e8832cf1-a50b-49ad-bf95-a36a689b3dfb} 

{e5eaded1-060f-4065-9c9a-8029db430b5f} 

{caef57e7-6aa9-4e95-82ef-771a660542e0} 

{584b72a2-a2f6-400b-84d7-5e5820a45246} 

{a23567e4-77e6-4fdd-9319-949ececcf26e} 

{1d48ff10-1c87-4b56-9876-c4aec24956cb} 

{00d7ebd0-a4c9-452c-aefa-64de2bb73eed} 

{e8c983e4-9ba3-46a2-beae-be5e872a867a} 

{1902d6a3-e05f-41dd-a544-e1e579d510d8} 

{d64e05b5-8ead-4bbf-8ab4-4ba06cdf7044} 

{e414cc54-45d7-44dc-a8af-e079065117ec} 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek drobno-

kwiatowy Impatiens parviflora, jednak nie obse-

rowano jego występowania w dużych liczebnie 

populacjach. Problemem lokalnie jest występowa-

nie muflona Ovis ammon, który w dużych liczeb-

nie populacjach wkracza na tereny skalistych wą-

wozów (rezerwaty „Wąwóz Siedmicy”, Wąwóz 

Lipa”, wąwóz koło Kamienicy) wywołując miej-

scami bardzo silną erozję stokową i niszcząc runo 

zbiorowisk leśnych, w tym 9180 (obecnie nie 

wpływa to na obniżenie oceny siedliska). 
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{d76c3830-4b78-4920-88fc-d49c5bd38a41} 

{8cc077a0-7ed2-4424-be82-d977d7fd8e69} 

{20509385-3b38-428b-8511-2af96643ad23} 

{a64e7bc2-469b-4ea2-9145-77c5dc7b3d9a} 

{70cc0a8a-2632-4fbb-b970-8ea1a84c929e} 

{c7c5a8eb-84da-4eb3-9774-8eb1a173b9bb} 

{e94663f4-24b2-4fa8-bcd2-e78dcc71c324} 

{85818a84-a87c-403c-9641-f6c1f713a3b4} 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

23 9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

{12b120a9-0bf1-4948-81ba-b78bcd8b3716} 

{f5192e89-d58e-4067-86c2-8d6d431d0114} 

{387424f9-0b06-4b2d-9857-5ef734fc6664} 

{a7c7bff0-3386-43a9-9fd4-e29210f26557} 

{e7938066-ff72-42a3-8b78-bd6a9066bb34} 

{7dae4ac7-b89d-48e5-9b64-068197bf91d8} 

{07c78abd-954d-4e9f-89e0-23a5508e3643} 

{e9b9439f-e2bc-4df1-919b-1895392399e5} 

{09ac06a6-828d-4265-afd3-577e4ac5a654} 

{7fd92914-e039-4650-a4aa-0d17961c2217} 

{385fc06f-f1ce-46ff-81b6-00d9b99ca6be} 

{3809364e-f57c-4edb-8cf4-89b27ece3e5c} 

{404512ef-8caf-422d-8683-d49c6c38faca} 

{a9c53404-d8a9-4ff5-8238-c24e3d4427d7} 

{6027e51e-2396-4eb8-9b3a-35a5994ecc4b} 

{f0f8ee86-bfef-4ad8-9f46-9bc02685594c} 

{7f9a7b4f-17e9-48b6-8a02-cc2a67c0d406} 

{5158bd45-b052-46b8-8cf8-206acd1bc205} 

{4bf6e58d-6b47-43ee-b967-9fe5f6926df3} 

{caeea6ce-094f-4a17-b74f-10342ea19e47} 

{9cc4e321-4720-4d21-86f6-5d617aa3c14e} 

{631c05e4-f048-45dd-b595-e839dc943aaa} 

{f6faddc4-1e03-4fca-a40a-3d1339eab58a} 

{ec1521d8-17a5-46a5-ba77-4f407086ae3f} 

{2bb8351e-7f85-4d28-a9e8-6d6e55138ae7} 

{b7cf9103-da0f-4c35-8c9d-f730f7874a24} 

{af5efecd-9908-4f54-8e83-9885e7a2f5ea} 

{a29cf475-de64-45cc-bcd7-1634c652306b} 

{5a6b9fc2-2b27-4ab7-8771-63ffb0b11005} 

{3a40809f-e90f-4e95-ae35-34c0a1a91a2b} 

{793e02b1-9b27-4992-800b-50a47be91215} 

{b7b972d3-e84f-48d8-b1a3-f5375c95b848} 

J03.01. Utrata lub zmniejszenie 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 
 

U-  nieznane zagrożenia  

X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych 

lub obumierających drzew  w większości płatów 

siedliska powoduje  ograniczanie różnorodności 

biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych bezkręgowców.  

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora , jednak w 

kwaśnych dąbrowach nie jest jak na razie 

istotnym zagrożeniem. Najczęściej występuje 

lokalnie np. na kopcach mrówek, na 

buchtowiskach lub na skrajach dróg leśnych. 

 

W siedlisku obecne ekspansywne gatunki rodzime 

(jeżyna Rubus sp., trzcinnik piaskowy Calama-

grostis epigeios, co prowadzi do eutrofizacji) 

 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 
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{e48523e9-2dcf-4280-bfc0-91db17af7e61} 

 

24 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

{b71b2304-6fb9-4c84-a09f-bb608b523b0b} 

{0f2badf4-66d8-43d2-8b74-76b53bbe27a1} 

{e2f335a9-9f7d-45a5-9a99-7d2bbf03916c} 

{7ccee1b3-ed61-42bc-a33e-ed328b9e4b6a} 

{c1187fc1-8ab5-42dd-9fa7-3e73c6b3ffc1} 

{35437661-4ee8-4f16-b3fa-6916be6f27fa} 

{4d93e638-84c8-4f1b-b4af-9a2dec1038be} 

{27394dcc-8390-48e8-90b2-b373a44bf592} 

{83b998cb-82a3-4e11-b03a-76fcbe658ca2} 

{5089942d-32c9-4eac-bca9-d3d90f832a52} 

{e7287faf-0ab8-4054-9747-19be5c8a924d} 

{fb6be990-7368-429d-864b-6ee4ec522aaf} 

{c2049a79-f478-4d63-847a-733854eebd31} 

{730dd3f6-8f35-423b-be5f-819fd952961e} 

{3e19859d-43da-4e4c-a2d4-cb10972bbf36} 

{05ff1396-fe7e-449d-8ac1-32ba0c811854} 

{282cc97c-fdd8-4d3a-826d-bf0e00cff1ce} 

{2fe63bd9-13d5-4539-96e4-37c075d4f9bf} 

{08a37dba-2069-4683-a89f-dfcfdc3ce88f} 

{d0730364-8b58-4345-917e-3d24e335820c} 

{f188529f-3cea-42a8-8ad4-83ec24c58382} 

{aa825ba2-21c3-4db1-b3a6-b4fffae6c1ea} 

{a86a87ed-6ad7-4a7c-b70b-e6bcc92ab2c6} 

{07cce311-7285-42ec-9b88-a6e23e66c92e} 

{ec7292cc-e1b4-4576-af75-6a26883b0637} 

{f02c6dac-c3ec-46b6-bca1-4c5b64742662} 

{52098267-8a9f-404c-a7b6-56d14ab5345c} 

{b6b7c05b-6d16-47d4-8aba-aae026f4ecfc} 

{075efae4-c9f3-48a1-8cd0-c5cbc3742dc9} 

{970bdac4-47ca-47cc-8be3-bffcb6ee9a45} 

{756c5b14-d55c-405f-a4ad-392bc37a3a7a} 

{b9057679-357f-4459-8f5f-c1bd95dda16a} 

{ee148923-9a25-485c-ba4e-a510bd22a618} 

{63c5af26-443d-4aa4-a900-c92ce0a60384} 

{08bf1a34-1e3d-466d-ae1e-300fa12c27ec} 

{028fbacc-c6ee-4a80-9bdd-a02b3c6277a9} 

{6e9ca99a-30b5-4b18-9ad8-cde6550d1c47} 

{200200b5-c005-4e53-b3c6-931ef7fa131b} 

J03.01. Utrata lub zmniejszenie 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J02.03.02. 

Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

 

 

 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych 

lub obumierających drzew  w większości płatów 

siedliska powoduje  ograniczanieróżnorodności 

biologicznej siedliska i ujednolicanie jego struktu-

ry przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicz-

nych bezkręgowców. Zagrożenie to nie występuje 

w lasach rezerwatowych oraz w lasach referencyj-

nych, które są bogate w martwe drewno. 

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

Miejscami jest gatunkiem bardzo częstym i 

wpływa na strukturę fitocenoz. Lokalnie 

gatunkami inwazyjnymi są także niecierpek 

gruczołowaty Impatiens roylei, rdest owiec 

sachaliński Reynoutria sachalinensis oraz rdest 

owiec ostrokończystyReynoutria japonica, które 

wykazują wysokie skłonności do inwazji i 

których rola będzie prawdopodobnie rosnąć 

 

 

Prace regulacyjne koryt rzecznych  mogą 

pogorszyć stan siedliska i zmianę jego struktury.  

 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 
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{e9592eee-7187-4e2d-8ee5-7eaaaac45e8a} 

{fd6bc83e-e954-409a-bf97-a71efe0469cb} 

{d53d619d-ecfe-4de2-a2f9-2fc9327e6205} 

{82bd4a2b-9f8b-497f-8817-9a200c1a7c31} 

{64f2db6f-92e8-425a-ae92-04620fb329cf} 

{a2e55e4c-48ff-452e-b419-02ec838be390} 

{324e733a-573f-4995-9371-1a91377bee5b} 

{98d62678-1cc5-4431-9506-e81290a9d2c4} 

{6be00887-f84e-4314-8c93-e90348e570c0} 

{2d9c34a7-b760-4110-bdb1-288de80991fd} 

{7c6dc8af-d5a4-428b-b4a7-0ab305e46d0d} 

{86450c86-5533-4c0c-88ad-ed0acc6aae28} 

25 91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

{3288811b-d739-4ee6-9ce0-93de519d2e98} 

{3d132bd6-4095-497c-9925-efdd3da0dc6f} 

b44c5a91-797e-417c-ab3a-86e788ba30b7} 

{b2166704-5fbd-44f0-810e-1e1cacfeffdf} 

{191ef99c-83d9-4345-b121-37f69415c447} 

{4dca36fd-6546-43f3-bb06-7a2d8b92e640} 

{5045ad8d-d917-49eb-95d2-d28467d056f8} 

{f0d6e3d5-6de9-4478-b52d-67760e09d5fc} 

{2eca2c40-9cde-46a9-b12d-18cee34bdb8a} 

{17f30f52-e658-402c-a234-09ca77a52115} 

{79b51ab5-2957-4c65-9032-725e92c2e781} 

{0760cbcd-ce38-478a-b2c7-0caf80e29a2a} 

 

 

 

 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I02. Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

 

X brak zagrożeń i 

nacisków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lasach pojawia się w runie niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku). 

Lokalnie problemem  jest występowanie 

muflona Ovis ammon, który w dużych liczebnie 

populacjach wkracza na tereny skalistych 

wąwozów (rezerwaty „Wąwóz Siedmicy”, 

Wąwóz Lipa”, wąwóz koło Kamienicy) 

wywułując miejscami bardzo silną erozję 

stokową i niszcząc runo zbiorowisk leśnych, w 

tym siedliska 91I0 (obecnie nie wpływa to na 

obniżenie stanu zachowaniasiedliska). 

W niektórych płatach ciepłolubnych dąbrów 

zaznacza się, często masowe,  występowanie 

gatunków nitrofilnych, takich jak perz 

właściwy Elymus repens, pokrzywa 

zwyczajnaUrtica dioica, poziewnik szorstki 

Galeopsis tetrahit agg., czosnaczek 

pospolityAlliaria petiolata, kuklik pospolity 

Geum urbanum. Świadczą one o eutrofizacji 

siedliska i wpływająobniżająco na ocenę 

parametru struktura i funkcje. 

 

Nie analizowano zagrożeń dla części platów 

siedliska, ponieważ w trakcie prac nad planem 
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U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

zadań ochronnych nie były objęte rozpoznaniem 

terenowym 

 

26 1421 

Włosocień 

delikatny 

Trichomanes 

speciosum 

{7b1a467a-7039-48fb-aa2e-3d53d3ec90df} H05.01. Odpadki i odpady stałe 

G05.04. Wandalizm 

 

 

 

I01. Obce gatunki inwazyjne 

 

M02.03. Zmniejszenie populacji 

lub wyginięcie gatunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M01.03 powodzie i 

zwiększenie opadów 

 

W sąsiedztwie stanowiska  kulkukrotnie 

stwierdzano występowanie aktów wandalizmu, 

połączonych z rozpalaniem ognisk, masowym 

zaśmiecaniem ternu oraz nielegalnym torem 

crossowym.  

 

Na stanowisku obserwuje się niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

Początkowa populacja gatunku z roku 2002 

(dane K. Świerkosz, M. Krukowski) 

zmniejszyła się o około 60%  

 

W początkowym okresie roku 2013 gatunek nie 

był zauważalny wskutek nadmiernego 

uwilgotnienia ścian skalnych. Powtarzające się 

opady, które będą zalewały gametofity 

włosocienia mogą spowodować wymarcie 

gatunku, gdyż unika on siedlisk o zbyt wysokiej 

wilgotności. 

 

27 1902 Obuwik 

pospolity 

Cypripedium 

calceolus 

{11d3ded3-b9a1-48e9-8423-119d3201a8f3} 

{fe0b1a2f-6782-4b6b-bd75-bf099987d2f8} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J03.01. Utrata lub zmniejszenie 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niesprzyjające zmiany warunków w 

drzewostanie związane ze wzrostem zacienienia 

(rozwój podrostu drzew, rozwój krzewów) 

wpływają ograniczająco na jego zdolności do 

kwitnienia i wytwarzania nasion 

 

 

Co najmniej jedna ze znanych populacji (Miłek, 

w obrębie rezerwatu) została zniszczona wskutek 

wykopania okazów – prawdopodobnie w celu 



239 

 

 

 

 

 

 

{3badf90b-40be-46ff-952c-99133d732162} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{50abcf47-34b7-47d7-954a-3039157eb5d4} 

{f88e7790-0af8-4de6-a8a6-a5dc75569338} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G05.04 Wandalizm 

 

 

 

 

U-  nieznane zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01. 04.01. Kopalnie 

odkrywkowe 

 

przeniesienia ich do prywatnego ogrodu.  

 

Nie analizowano zagrożeń dla wszystkich 

stanowisk gatunku i jego siedlisk, ponieważ w 

trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie 

były objęte rozpoznaniem terenowym 

 

Dwa spośród 5 znanych i potwierdzonych 

obecnie stanowisk znajdują się na terenie 

czynnego kamieniołomu wapienia na Połomie. 

Dalsza działalność kamieniołomu może 

spowodować przypadkowe zniszczenie 

populacji.  

 

 

 

28 4066 

Zanokcica 

serpentynowa 

Asplenium 

adulterinum 

{18c3b44e-7679-4449-9218-ee0e560b4987} 

 

K02.01. Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

G05.04 Wandalizm 

 

 

Z okazami gatunku występującymi na 

stanowisku konkurują kępkowe trawy (śmiałek 

darniowy Deschampsia flexuosa, trzcinnik leśny 

Calamagrostis arundinacea).  

 

W trakcie kontroli terenowych prowadzonych od 

połowy lat 90-tych ubiegłego wieku kilkukrotnie 

stwierdzano szkody wynikające z aktów 

wandalizmu (rozpalanie ognisk koło stanowiska 

gatunku, budowa szałasu, wyrywanie 

pojedynczych kamieni), które w poszczególnych 

latach prowadziły do spadków liczebności 

gatunku.  

  

29 4096 Mieczyk 

błotny 

Gladiolus 

{7bddb123-b13a-4c06-b9d9-f91145f403b4} M02.03. Zmniejszenie populacji 

lub wyginięcie gatunku 

 

 
Nie potwierdzono występowania gatunku, 

siedlisko gatunku jest nadal zachowane. 
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palustris   

A03.01 intensywne 

koszenie lub 

intensyfikacja 

A03.03. Zaniechanie/ 

brak koszenia 

H04.02. Eutrofizacja 

K02.01. Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja) 

 

 

 

Użytkowane w sposów ekstensywny kośnie łąki 

zmiennowilgotne są odporne na zakłócenia 

jednak w przypadku braku koszenia w szybkim 

tempie będą podlegać procesom degeneracji, 

które rozpoczną się od akumulacji materii 

organicznej, której następstwem będzie 

eutrofizacja, zmiany w składzie gatunkowym i 

ubożenie siedliska, a następnie ekzpansja drzew i 

krzewów. Podobnie intensyfikacja koszenia lub 

wprowadzenie wypasu w obsadzie 

przekraczającej 1 DJP/ha/rok spowoduje 

degenerację siedliska i jego stopniowe 

przechodzenie w higrofilne tłoki śmiałkowe o 

bardzo niskiej różnorodności gatunkowej i nie 

stanowiące optymalnego siedliska dla gatunku. 

30. 1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Stanowiska letnie 

 

{D0EF} 

{5E4B} 

{C7B2} 

{94B4} 

{81D7} 

{3D42} 

{D56D} 

{D8D6} 

{94B4} 

{636D} 

{6E61} 

{5E72} 

{05B7} 

{5DD5} 

{02C6} 

 

D01.02. Drogi, autostrady  

 

 

 

 

 

C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A07. Stosowanie 

biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych  

 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów 

oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu, będące miejscem jesiennego 

rojenia, znajdują się w czynnym kamieniołomie 

wapienia (koncesja na wydobycie obowiązuje do 

2034 r.), w związku z czym istnieje ryzyko, że 

podczas eksploatacji dojdzie do zniszczenia jaskiń 

(dotychczasowe plany dalszej eksploatacji również 

wskazywały na taką możliwość).    

 

Miejsca rojenia gatunku w Obszarze (jaskinie 

Połomu) nie są zabezpieczone i są penetrowane 

przez ludzi, co powoduje niepokojenie i 

przepłaszanie nietoperzy podczas rojenia 

 

Stosowane w rolnictwie  toksyczne pestycydy i 

herbicydy zjadane są przez nietoperze wraz z 

owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i 

są przekazywane z mlekiem matki młodym 
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A10.01 Usuwanie 

żywopłotów i 

zagajników lub 

roślinności karłowatej  

 

 

B02.02, Wycinka lasu 

B02.03. Usuwanie 

podszytu 

B02.04 Usuwanie 

martwych i umierających 

drzew  

 

 

C01.04 Kopalnie  

 

 

D02.09 Inne formy 

przesyłania energii 

 

 

E06.01 rozbiórka 

budynków i obiektów 

wybudowanych przez 

człowieka 

E06.02. Odbudowa, 

remont budynków 

 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu 

stanowiących korytarze ekologiczne, wzdłuż 

których przemieszczają się nietoperze między 

kryjówkami letnimi/dziennymi a zimowiskiem 

spowodować może fragmentację tras przelotów 

 

Wycinka drzew może doprowadzić do zniszczenia 

kryjówek w dziuplach i żerowisk gatunku, z kolei 

usuwanie podszytu wpływa negatywnie na 

zasobność bazy pokarmowej 

 

 

Otwieranie nowych kopalni (odkrywkowych i 

podziemnych) może powodować utratę kryjówek i 

żerowisk nietoperzy poprzez wycinkę drzew i 

zanieczyszczenie okolicy 

 

Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk 

poprzez budowę liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm wiatrowych 

 

Rozbiórka starych budynków, w których znajdują 

się kolonie rozrodcze nietoperzy, jak również 

niewłaściwie prowadzone remonty budynków, 

mogą doprowadzić do utraty  kryjówek zarówno  

kolonii rozrodczych, jak i pojedynczych 

osobników 

31 1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Stanowiska zimowe 

 

{71C9} 

{B1FD} 

{324A} 

{9E00} 

{69E6} 

{2CC2} 

{35BC} 

{7127} 

{A749} 

{FF23} 

D01.02 Drogi, autostrady 

 

 

 

 

 

 

C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów ( 

w tym na zimowiska znajdujące się w jaskiniach 

Połomu) oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu będące zimowiskami mopka 

znajdują się w czynnym kamieniołomie wapienia 

(koncesja na wydobycie obowiązuje do 2034 r.), w 

związku z czym istnieje ryzyko, że podczas 

eksploatacji dojdzie do zniszczenia jaskiń. 
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{7445} 

{8B38} 

{8753} 

 

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

 

 

 

 

 

 

 

G05.04 Wandalizm  

 

 

 

 

 

L05 Zapadnięcie się 

terenu, osuwisko  

(dotychczasowe plany dalszej eksploatacji również 

wskazywały na taką możliwość).    

 

 

Główne zimowiska gatunku w Obszarze (jaskinie 

Połomu) nie są zabezpieczone i są penetrowane 

przez ludzi, co powoduje niepokojenie i 

przepłaszanie nietoperzy w zimowisku  

 

Penetracja zimowisk nietoperzy przez ludzi 

(jaskinie góry Połom w Wojcieszowie, sztolniew 

Stanisławowie, Męcince, Ciechanowicach) może 

prowadzić do przypadkowego lub celowego 

zabijania hibernujących nietoperzy. Rozpalanie 

ognisk w wejściu lub w środku sztolni również 

powoduje płoszenie oraz może prowadzić do 

śmierci nietoperzy. 

 

Zniszczenie krat zabezpieczających otwory 

zimowisk oraz niszczenie zimowisk (np. 

niszczenie szaty naciekowej, części 

przyotworowych zimowisk) może prowadzić do 

pogorszenia warunków zimowania nietoperzy 

 

W odniesieniu do sztolni w Stanisławowie, 

Męcince, Ciechanowicach (dawne podziemne 

kopalnie) mogą wystąpić naturalne procesy 

związane z zawaleniem się stropu sztolni, co może 

doprowadzić do zniszczenia bądź zmniejszenia 

powierzchni stanowiska i zmniejszenia liczebności 

populacji w zimowiskach  

32 1318 Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Stanowiska zimowe 

 

{187B} 

{C111} 

{BB33} 

D01.02 Drogi, autostrady 

 

 

 

 

 

 

C.01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów ( 

w tym na zimowiska znajdujące się w jaskiniach 

Połomu) oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu będące zimowiskami nocka 

łydkowłosego znajdują się w czynnym 
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G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

 

 

 

 

 

G05.04 Wandalizm 

 

 

 

 

 

K03.03 Zawleczenie 

choroby 

kamieniołomie wapienia (koncesja na wydobycie 

obowiązuje do 2034 r.), w związku z czym istnieje 

ryzyko, że podczas eksploatacji dojdzie do 

zniszczenia jaskiń (dotychczasowe plany dalszej 

eksploatacji również wskazywały na taką 

możliwość).    

 

  

Główne zimowiska gatunku w Obszarze (jaskinie 

Połomu) nie są zabezpieczone i są penetrowane 

przez ludzi, co powoduje niepokojenie i 

przepłaszanie nietoperzy w zimowisku i podczas 

rojenia. 

 

 

Penetracja zimowisk nietoperzy przez ludzi 

(jaskinie góry Połom w Wojcieszowie) może 

prowadzić do przypadkowego lub celowego 

zabijania hibernujących nietoperzy. Rozpalanie 

ognisk w wejściu lub w środku sztolni również 

powoduje płoszenie oraz może prowadzić do 

śmierci nietoperzy. 

  

Zniszczenie krat zabezpieczających otwory 

zimowisk oraz niszczenie zimowisk (np. 

niszczenie szaty naciekowej, części 

przyotworowych zimowisk) może prowadzić do 

pogorszenia warunków zimowania nietoperzy 

 

Spadek liczebności populacji np. w wyniku 

zarażania się osobników licznie zimujących w 

jednym obiekcie. W przypadku nocka 

łydkowłosego zagrożeniem jest obecność w 

populacji grzyba  Pseudogymnoascus destructans, 

który może potencjalnie powodować śmierć 

osobników i zmniejszenie liczebności populacji 

33 1323 Nocek 

Bechsteina  

Myotis 

bechsteinii 

Stanowiska letnie 

 

{6920} 

{EC0B} 

D01.02 Drogi, autostrady  

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów  
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{9B44} 

{C69B} 

{DE45} 

{9E4C} 

{84A6} 

 

 

 

C.01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A07. Stosowanie 

biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych 

 

 

 

A10.01 Usuwanie 

żywopłotów i 

zagajników lub 

roślinności karłowatej 

 

 

 

B02.02. Wycinka lasu 

B02.03. Usuwanie 

podszytu 

B02.04 Usuwanie 

martwych i umierających 

drzew 

 

C.01.04 Kopalnie  

 

oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu będące miejscem jesiennego 

rojenia znajdują się w czynnym kamieniołomie 

wapienia (koncesja na wydobycie obowiązuje do 

2034 r.), w związku z czym istnieje ryzyko, że 

podczas eksploatacji dojdzie do zniszczenia jaskiń 

(dotychczasowe plany dalszej eksploatacji również 

wskazywały na taką możliwość).    

 

Miejsca rojenia gatunku w Obszarze (jaskinie 

Połomu, Jaskinia Imieninowa w Nowych 

Rochowicach) nie są zabezpieczone i są 

penetrowane przez ludzi, co powoduje 

niepokojenie i przepłaszanie nietoperzy podczas 

rojenia 

 

 

Stosowane w rolnictwie  toksyczne pestycydy i 

herbicydy zjadane są przez nietoperze wraz z 

owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i 

są przekazywane z mlekiem matki młodym 

 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu 

stanowiących korytarze ekologiczne, wzdłuż 

których przemieszczają się nietoperze między 

kryjówkami letnimi/dziennymi a zimowiskiem 

spowoduje fragmentację tras przelotów 

 

 

 

Wycinka drzew może doprowadzić do zniszczenia 

kryjówek w dziuplach i żerowisk gatunku. Z kolei 

usuwanie podszytu wpływa negatywnie na 

zasobność bazy pokarmowej 

 

 

 

Otwieranie nowych kopalni (odkrywkowych i 

podziemnych) może powodować utratę kryjówek i 
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D02.09 Inne formy 

przesyłania energii  

 

 

E06.01 rozbiórka 

budynków i obiektów 

wybudowanych przez 

człowieka 

E06.02. Odbudowa, 

remont budynków 

żerowisk nietoperzy poprzez wycinkę drzew i 

zanieczyszczenie okolicy 

 

Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk 

poprzez budowę liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm wiatrowych 

 

Rozbiórka starych budynków stanowiących 

kolonie rozrodcze nietoperzy, jak również 

niewłaściwie prowadzone remonty budynków, 

mogą doprowadzić do utraty kryjówek zarówno  

kolonii rozrodczych, jak i pojedynczych 

osobników 

34 1323 Nocek 

Bechsteina  

Myotis 

bechsteinii 

Stanowiska zimowe 

 

{E2A4} 

{2497} 

{D932} 

{0302} 

{A2DB} 

{C2DE} 

{DDE2} 

{BFAB} 

{9BA2} 

{37B6} 

{1138} 

D01.02 Drogi, autostrady 

 

 

 

 

 

 

 

C.01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów ( 

w tym na zimowiska znajdujące się w jaskiniach 

Połomu) oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu będące zimowiskami nocka 

Bechsteina znajdują się w czynnym 

kamieniołomie wapienia (koncesja na wydobycie 

obowiązuje do 2034 r.), w związku z czym istnieje 

ryzyko, że podczas eksploatacji dojdzie do 

zniszczenia jaskiń (dotychczasowe plany dalszej 

eksploatacji również wskazywały na taką 

możliwość).    

 

 

 Główne zimowiska gatunku w Obszarze (jaskinie 

Połomu) nie są zabezpieczone i są penetrowane 

przez ludzi, co powoduje niepokojenie i 

przepłaszanie nietoperzy w zimowisku  

 

W otworze w Jaskinii Imieninowej w Nowych 

Rochowicach została założona nieprawidłowa 

krata (za małe odległości pomiędzy elementami 

pionowymi). Kraty takie mogą utrudniać wlot 

zimującym tam nietoperzom 
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F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo   

 

 

 

 

 

 

 

G05.04 Wandalizm  

 

 

 

 

 

L05 Zapadnięcie się 

terenu, osuwisko  

 

 

Penetracja zimowisk nietoperzy przez ludzi 

(jaskinie góry Połom w Wojcieszowie, sztolnie w 

Leszczynie, Ciechanowicach) może prowadzić do 

przypadkowego lub celowego zabijania 

hibernujących nietoperzy. Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może prowadzić do śmierci 

nietoperzy. 

 

Zniszczenie krat zabezpieczających otwory 

zimowisk oraz niszczenie zimowisk (np. 

niszczenie szaty naciekowej, części 

przyotworowych zimowisk) może prowadzić do 

pogorszenia warunków zimowania nietoperzy 

 

W odniesieniu do sztolni w Męcince, 

Ciechanowicach (dawne podziemne kopalnie) 

mogą wystąpić naturalne procesy związane z 

zawaleniem się stropu sztolni, co może 

doprowadzić do zniszczenia bądź zmniejszenia 

powierzchni stanowiska i zmniejszenia liczebności 

populacji w zimowiskach 

 

35 1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

Stanowiska letnie 

 

{88E4} 

{315B} 

D01.02 Drogi, autostrady  

 

 

 

 

 

 

C.01.04.01 Kopalnie odkrywkowe  

 

 

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów  

oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu będące miejscem jesiennego 

rojenia znajdują się w czynnym kamieniołomie 

wapienia (koncesja na wydobycie obowiązuje do 

2034 r.), w związku z czym istnieje ryzyko, że 

podczas eksploatacji dojdzie do zniszczenia jaskiń 

(dotychczasowe plany dalszej eksploatacji również 

wskazywały na taką możliwość).    

 

Miejsca rojenia gatunku w Obszarze (jaskinie 
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wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

A07 Stosowanie 

biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych 

 

 

A10.01 Usuwanie 

żywopłotów i 

zagajników lub 

roślinności karłowatej 

 

 

B02.02 Wycinka lasu 

B02.04 Usuwanie 

martwych i umierających 

drzew 

 

 

C.01.04 Kopalnie  

 

 

 

D02.09 Inne formy 

przesyłania energii 

 

 

E06.01 rozbiórka 

budynków i obiektów 

wybudowanych przez 

człowieka 

E06.02 Odbudowa, 

remont budynków  

Połomu) nie są zabezpieczone i są penetrowane 

przez ludzi, co powoduje niepokojenie i 

przepłaszanie nietoperzy podczas rojenia 

 

 

 

Stosowane w rolnictwie  toksyczne pestycydy i 

herbicydy zjadane są przez nietoperze wraz z 

owadami, kumulują się w ciałach tych zwierząt i 

są przekazywane z mlekiem matki młodym 

 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu 

stanowiących korytarze ekologiczne, wzdłuż 

których przemieszczają się nietoperze między 

kryjówkami letnimi/dziennymi a zimowiskiem 

spowodować może fragmentację tras przelotów 

 

 

 

Wycinka drzew może doprowadzić do zniszczenia 

kryjówek w dziuplach  i żerowisk gatunku.  

 

 

 

.Otwieranie nowych kopalni (odkrywkowych i 

podziemnych) może powodować utratę kryjówek i 

żerowisk nietoperzy poprzez wycinkę drzew i 

zanieczyszczenie okolicy 

 

Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk 

poprzez budowę liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm wiatrowych 

 

 

Rozbiórka starych budynków, w których znajdują 

się kolonie rozrodcze nietoperzy, jak  i 

niewłaściwie prowadzone remonty budynków, 

m.in. schronień kolonii w Lipie i Myśliborzu 

mogą doprowadzić do utraty zarówno  kolonii 

rozrodczych, jak i pojedynczych osobników 
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36 1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

Stanowiska zimowe 

 

{2A34} 

{D795} 

{F308} 

{DC1D} 

{581F} 

{C4AE} 

{1B16} 

{580E} 

{5BEA} 

{0902} 

{F35F} 

{F90F} 

{819D} 

{1A44} 

{A003} 

{B95B} 

 

D01.02 Drogi, autostrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.01.04.01 Kopalnie odkrywkowe 

 

 

 

 

 

 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia  

 

 

 

 

 

 

.03.01 Zmniejszenie lub utrata 

kreślonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

 

 

 

 

 

 

 

G05.04 Wandalizm 

 

Droga krajowa nr 3 na odcinku przebiegającym 

przez rezerwat Buki Sudeckie oraz odcinek leśny 

między Świnami a Kłonicami stanowi barierę 

ekologiczną poprzez fragmentację tras przelotów ( 

w tym na zimowiska znajdujące się w jaskiniach 

Połomu) oraz żerowisk.   

 

Jaskinie Połomu będące zimowiskiem nocka 

dużego znajdują się w czynnym kamieniołomie 

wapienia (koncesja na wydobycie obowiązuje do 

2034 r.), w związku z czym istnieje ryzyko, że 

podczas eksploatacji dojdzie do zniszczenia jaskiń 

(dotychczasowe plany dalszej eksploatacji również 

wskazywały na taką możliwość).    

 

 

 Główne zimowiska gatunku w Obszarze (jaskinie 

Połomu) nie są zabezpieczone i są penetrowane 

przez ludzi, co powoduje niepokojenie i 

przepłaszanie nietoperzy w zimowisku  

 

W otworze w Jaskinii Imieninowej w Nowych 

Rochowicach została założona nieprawidłowa 

krata (za małe odległości pomiędzy elementami 

pionowymi). Kraty takie mogą utrudniać wlot 

zimującym tam nietoperzom 

 

Penetracja zimowisk nietoperzy przez ludzi 

(jaskinie góry Połom w Wojcieszowie, sztolnie w  

Stanisławowie, Męcince, Ciechanowicach i 

Bukowinie) może prowadzić do przypadkowego 

lub celowego zabijania hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w wejściu lub w środku sztolni 

również powoduje płoszenie oraz może prowadzić 

do śmierci nietoperzy. 

 

Zniszczenie krat zabezpieczających otwory 

zimowisk oraz niszczenie zimowisk (np. 

niszczenie szaty naciekowej, części 

przyotworowych zimowisk) może prowadzić do 
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L05 Zapadnięcie się 

terenu, osuwisko 

 

 

 

 

 

 

 

K03.03 Zawleczenie 

choroby 

pogorszenia warunków zimowania nietoperzy 

 

W odniesieniu do sztolni w Stanisławowie, 

Męcince, Ciechanowicach i Bukowinie (dawne 

podziemne kopalnie) mogą wystąpić naturalne 

procesy związane z zawaleniem się stropu sztolni, 

co może doprowadzić do zniszczenia bądź 

zmniejszenia powierzchni stanowiska i 

zmniejszenia liczebności populacji w zimowiskach  

 

Spadek liczebności populacji np. w wyniku 

zarażania się osobników licznie zimujących w 

jednym obiekcie. W przypadku nocka dużego 

zagrożeniem jest obecność w populacji grzyba  
Pseudogymnoascus destructans, który może 

potencjalnie powodować śmierć osobników i 

zmniejszenie liczebności populacji 

37 1355 Wydra 

Lutra lutra 

 {8AF6} 

 {9F5B} 

 {E283} 

 {A5C9} 

 

Rzeka Kaczawa 

D01.02 - drogi, autostrady 

G05.11 - śmierć lub uraz  w wyniku 

kolizji  

 

 

J02.03 - regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

J03.01 - zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J02.05.05 - niewielkie 

projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

 

 

 

J03.02.01 - zmniejszenie 

migracji / bariery dla 

migracji  

Drogi szybkiego ruchu biegnące bezpośrednio w 

sąsiedztwie siedlisk gatunku stwarzają wysokie 

zagrożenie przypadkowej śmieci wydry w wyniku 

kolizji z pojazdami. 

 

Prace regulacyjne i modyfikacje prowadzone w 

korycie rzeki (wyrównywanie dna, prostowanie 

koryta) spowodowało utratę zarówno istniejących, 

jak i potencjalnych  schronień oraz zubożenie 

żerowisk gatunku. Wraz z wycinką drzew wzdłuż 

zasiedlonych przez gatunek rzek wpłynęło to na 

stan ochrony siedlisk gatunku 

 

Wszelkiego typu poprzeczne konstrukcje 

zlokalizowane na rzece mogą powodować istotną 

barierę ograniczająca migrację zarówno samej 

wydry, jak i innych wodnych gatunków 

stanowiących  bazę pokarmową wydry. 

 

Przepusty i małe mosty w miejscach przecięcia 

rzek przez drogę mogą stanowić istotną barierę dla 

swobodnego przemieszczania się gatunku wzdłuż 

cieków wodnych.  
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H01- Zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

 

 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z 

zakładów przemysłowych i ścieki spływające z 

gospodarstw domowych mogą wpływać na 

zróżnicowanie gatunkowe i liczebność 

organizmów wodnych, przyczyniając się do 

zubożenia bazy pokarmowej wydry. 

 

{E5E5} 

{AB67} 

 

Rzeka Bóbr 

J03.01 - zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

D01.02 - drogi, 

autostrady 

D01.04 - drogi kolejowe, 

w tym TGV 

G05.11 - śmierć lub uraz 

w wyniku kolizji  

 

J03.02.01 - zmniejszenie 

migracji / bariery dla 

migracji  

 

 

 

J02.03 - regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt 

rzecznych 

 

Wycinka drzew wzdłuż rzek zasiedlonych przez 

gatunek, doprowadziła do zniszczenia istniejących 

i zubożenia potencjalnych schronień w obszarze. 

 

 

Drogi i linie kolejowe biegnące w sąsiedztwie 

siedliska gatunku stwarzają ryzyko przypadkowej 

śmieci wydry w wyniku kolizji z pojazdami. 

 

 

 

 

Przepusty i małe mosty w miejscach przecięcia 

rzek przez drogę mogą stanowić istotną barierę dla 

swobodnego przemieszczania się gatunku wzdłuż 

cieków wodnych.  

 

 

Prace regulacyjne i modyfikacje prowadzone w 

korycie rzeki (wyrównywanie dna, prostowanie 

koryta) mogą prowadzić do utraty istniejących i 

potencjalnych schronień oraz doprowadzić do 

zubożenia żerowisk gatunku.  

 

{72B7} 

{8F09} 

{04E9} 

{0032} 

{AC60} 

{CCD0} 

J02.03 - regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

J03.01 - zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

Prace regulacyjne i modyfikacje prowadzone w 

korycie rzeki (wyrównywanie dna, prostowanie 

koryta) spowodowało utratę zarówno istniejących, 

jak i potencjalnych  schronień oraz zubożenie 

żerowisk gatunku. Wraz z wycinką drzew wzdłuż 

zasiedlonych przez gatunek rzek wpłynęło to na 
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{0141} 

{BD0A} 

{6384} 

{9FB8} 

{D7F8} 

{C3E5} 

{B61A} 

{235E} 

{3135} 

{5D9B} 

{9AA0} 

 

Pozostałe rzeki i cieki 

Świerzawa, Kamiennik, Wilcza, Lipka, Świdna, 

Nysa Mała, Starucha, Przyłęcznica, Dopływ 

spod Gorzanowic, Dopływ spod Nowej Wsi 

Wielkiej, Świekotka, Bełkotka 

 

 

 

 

D01.02 - drogi, 

autostrady 

G05.11 - śmierć lub uraz 

w wyniku kolizji  

 

J03.02.01 - zmniejszenie 

migracji / bariery dla 

migracji 

 

H01- Zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

 

stan ochrony siedlisk gatunku 

 

Drogi biegnące w sąsiedztwie siedliska gatunku 

stwarzają ryzyko przypadkowej śmieci wydry w 

wyniku kolizji z pojazdami 

 

 

 

Przepusty i małe mosty w miejscach przecięcia 

rzek przez drogę mogą stanowić istotną barierę dla 

swobodnego przemieszczania się gatunku wzdłuż 

cieków wodnych.  

 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z 

zakładów przemysłowych i ścieki spływające z 

gospodarstw domowych mogą wpływać na 

zróżnicowanie gatunkowe i liczebność 

organizmów wodnych, przyczyniając się do 

zubożenia bazy pokarmowej wydry. 

 

 

38 1337 Bóbr 

Castor fiber 

 X brak zagrożeń X brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla gatunku z powodu 

planowanej aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych w zakresie nadania gatunkowi 

oceny D- nieznacząca 

39 1166 Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

(Triturus 

cristatus 

cristatus) 

 U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane zagrożenia Nie analizowano zagrożen dla gatunku i jego 

siedlisk, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie był objęty rozpoznaniem 

terenowym 

40 1096 Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri 

 U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane zagrożenia Nie analizowano zagrożen dla gatunku i jego 

siedlisk, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie był objęty rozpoznaniem 

terenowym 
41 1149 Koza 

Cobitis taenia 

 U-  nieznane zagrożenia  U-  nieznane zagrożenia Nie analizowano zagrożen dla gatunku i jego 

siedlisk, ponieważ w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych nie był objęty rozpoznaniem 
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terenowym 
42 1014 

poczwarówka 

zwężona 

Vertigo 

angustior 

{d02d} K02 Ewolucja biocenotyczna  

 

 

 

 

 

 

U- nieznane zagrożenia  

X- brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 Zarastanie łąki znajdującej się w bezpośrednim 

sąsiedztwie płatu turzycowiska będącym 

siedliskiem gatunku -wkracza trzcina, występują 

tam pojedyncze wierzby, dosyć licznie wiązówka 

błotna Filipendula almaria, nieco dalej  młode 

olsze. 

 

Prawdopodobnie w obszarze występują inne 

stanowiska gatunku, jednakże nie zostały one 

odnalezione w trakcie prac nad planem zadań 

ochronnych 

 

43 1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

28ff 

d38e 

d02d 

X- brak zagrożeń  

 

 

 

 

X- brak zagrożeń  

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

istniejących dla gatunku 

 

 

44 1084 Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

  X brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

G05.06 Chirurgia 

drzewna 

 

B02.04 Usuwanie 

martwych i umierających 

drzew 

 

 

 

 

 

Chirurgia drzewna bez uwzględnienia biologii 

gatunku; 

 

Usuwanie martwych i umierających drzew w 

parkach i w alejach stanowiących siedlisko 

gatunku 
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6169 

przeplatka 

maturna 

Hypodryas 

maturna 

 J03.02.03. Zmniejszenie wymiany 

materiału genetycznego - chów 

wsobny 

 

 

B02.02 Wycinka lasu  

 

 

 

X- brak zagrożeń  

 

Populacja jest mocno izolowana; chów wsobny w  

izolowanej populacji doprowadzi prawdopodobnie 

do jej wymarcia. 

 

Wycinka jesionów - w planie urządzenia lasu dla 

nadleśnictwa Lwówek Śląski w wydzieleniu 207 g 

planowa jest rębnia IV d, a w wydzieleniu 207 d 

trzebież  
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K03.03 Zawleczenie choroby 

Zamieranie jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior 

w wyniku choroby jesionów 

 

 

46 6177 

modraszek 

telejus 

Maculinea 

(Phengaris) 

teleius 

 A03.03 Zaniechanie/brak ko-

szenia 

 

 

K02 Ewolucja biocenotyczna/ 

sukcesja  

 

I01 Obce gatunki inwazyjne  

 

X- brak zagrożeń  

 

Zaniechanie/brak koszenia na części płatów 

powoduje sukcesję i wycofywanie się mrówek 

oraz modraszków  

 

Na części płatów zarastanie łąk ekspansyw-

nymi bylinami i krzewami w wyniku zarzuce-

nia użytkowania eliminuje roślinę pokarmo-

wą, mrówki i w konsekwencji motyle 

 

Inwazja nawłocią późną Solidago gigantea 

spowodowana zarzuceniem użytkowania 
 A03.01. Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X- brak zagrożeń  

 

Intensyfikacja użytkowania łąk, w tym  nie-

właściwe terminy koszenia (zbyt wczesne lub 

zbyt późne koszenie) – intensywny wypas lub 

wykaszanie w drugiej połowie lipca powodo-

wało, że roślina żywicielska gatunku -

krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, nie 

zdążyła ponownie zakwitnąć i motyle nie 

miały możliwościa złożenia jaj, z kolei inten-

sywny wypas lub wykaszanie  od połowy 

lipca do połowy sierpnia powoduje niszczenie 

jaj motyli oraz znaczną śmiertelność gąsienic 

 

 

47 6179 

modraszek 

nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

 A03.03 Zaniechanie/brak ko-

szenia 

 

 

K02 Ewolucja biocenotyczna/ 

sukcesja  

 

 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne  

 

 

X- brak zagrożeń  

 

Zaniechanie/brak koszenia na części płatów 

powoduje sukcesję i wycofywanie się mrówek 

oraz modraszków  

Na części płatów zarastanie łąk ekspansyw-

nymi bylinami i krzewami w wyniku zarzuce-

nia użytkowania eliminuje roślinę pokarmo-

wą, mrówki i w konsekwencji motyle 

 

Inwazja nawłocią późną Solidago gigantea 

spowodowana zarzuceniem użytkowania 
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Siedliska przyrodnicze: 

A. dla siedlisk leśnych 

 Ujednolicenie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu 

 Brak lub znaczący niedobór martwych pni leżących i stojących 

 Inwazyjne gatunki obce w runie (najczęściej niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora) 

 Obce gatunki w drzewostanie (sosna wejmutka, modrzew pospolity). 

 Inwazyjne gatunki rodzime (jarząb szwedzki Sorbus intermedia) 

 Eutrofizacja związana z prześwietleniami (miejscami wysoki udział jeżyn Rubus sp. lub trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios) 

 Pobór kopalin (Połom) - 9150 

 Regulacje cieków, melioracje odwadniające, budowa zbiorników małej retencji – 91E0 

 

B. Dla zbiorowisk naskalnych 

 Sukcesja naturalna (zarastanie stanowisk przez krzewy i drzewa rodzime – np. brzoza brodawkowata Betula pendula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A03.01. Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 
 

X- brak zagrożeń  

 

Intensyfikacja użytkowania łąk, w tym  nie-

właściwe terminy koszenia (zbyt wczesne lub 

zbyt późne koszenie) – intensywny wypas lub 

wykaszanie w drugiej połowie lipca powodo-

wało, że roślina żywicielska gatunku -

krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, nie 

zdążyła ponownie zakwitnąć i motyle nie 

miały możliwościa złożenia jaj, z kolei inten-

sywny wypas lub wykaszanie  od połowy 

lipca do połowy sierpnia powoduje   niszcze-

nie jaj motyli oraz znaczną śmiertelność gą-

sienic 
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 Możliwe wydobycie kopalin, szczególnie ponowne podjęcie wydobycia w opuszczonych kamieniołomach. 

 Występowanie inwazyjnych gatunków rodzimych (np. wierzbówka nadrzeczna Epilobium dodonaei) 

 

C. Dla siedlisk muraw kserotermicznych i muraw bliźniczkowych: 

 Zaprzestanie użytkowania, szczególnie wypasu lub też zmiana sposobu zagospodarowania. 

 Eutrofizacja wskutek odkładania materii organicznej; 

 Zmiany składu gatunkowego wskutek sukcesji naturalnej 

 Synantropizacja. 

 

D. Dla siedlisk łąkowych i ziołorślowych: 

 Koszenie w rytmie i terminach niezgodnych z wymaganiami zachowania siedliska 

 Sukcesja naturalna prowadząca do zarastania nitrofilnymi bylinami, a następnie zaroślami wierzbowymi i olchą, lub brzozą i topolą osiką. 

 Zaorywanie i przekształcanie w pola uprawne. 

 Regulacje cieków i inne prace hydrotechniczne. 

 Obecność ekspansywnych gatunków rodzimych: wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, ostrożeń polny Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos 

 Obecność gatunków inwazyjnych: nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis, nawłoci późnej Solidago serotina  i łubinu trwałego Lupinus poly-

phyllus 

E. Dla siedlisk torfowiskowych – nieznane. 

Nietoperze: 
Podstawowym zagrożeniem dla gatunków w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach oraz zniszczenie zimowisk, stanowiących także miejsca 

rojenia nietoperzy. Zagrożenia te dotyczą przede wszystkim zimowisk i miejsc rojenia w jaskiniach. Główne zimowiska i miejsca rojenia gatunków w 

Obszarze nie są zabezpieczone i są penetrowane przez ludzi.  

Jaskinie Połomu znajdują się w czynnym kamieniołomie wapienia, ale poza obecnie używanym polem wydobywczym. Obecnie opracowywany jest raport o 

oddziaływaniu na środowisko w zakresie wpływu dalszej eksploatacji wapienia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. Odsunięcie eksploatacji od 

jaskiń (wg propozycji Zakładu Wapienniczego), nieoświetlanie otworów jaskiń w nocy i monitoring jaskiń niewątpliwie przyczynią się do znacznego 

zminimalizowania wpływu kamieniołomu na nietoperze i pozwalają na zachowanie ich siedlisk. 

Zagrożenie dla zimujących populacji nietoperzy stanowi także niewłaściwe zabezpieczenie otworu zimowiska. W otworze Jaskini Imieninowej została 

założona niewłaściwa krata (za małe odległości pomiędzy elementami pionowymi), która może utrudniać wlot zimującym tam nietoperzom, zwłaszcza 

nockom dużym). 

Potencjalne zagrożenie stanowi niewłaściwie prowadzona gospodarka rolna polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (A07.) oraz 

gospodarka leśna poprzez usuwanie martwych i dziuplastych drzew (B02.04) oraz wycinkę drzew i podszytu (B02.02, B02.03). Wymienione powyżej 

działania mogą powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpłynąć 
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na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele. 

Na terenie obszaru znajdują się jedne z najważniejszych w skali lokalnej miejsca jesiennego rojenia nocka orzęsionego, mopka, nocka Bechsteina i nocka 

dużego. Miejsca te są odwiedzane przez wiele osobników (szacuje się, że co najmniej kilkadziesiąt-kilkaset nocków i kilkadziesiąt mopków) zlatujących się z 

kryjówek rozmieszczonych prawdopodobnie  w promieniu około kilkudziesięciu km wokół miejsca rojenia. Podczas przelotów do miejsc rojenia i zimowisk 

nietoperze mogą przemieszczać się wzdłuż liniowych elementów rozmieszczonych na dużym obszarze wokół ostoi. Zniszczenie tych elementów może 

poważnie wpłynąć na stan populacji nocka Bechsteina, nocka dużego i mopka. Najważniejszych potencjalnym zagrożeniem dla zielonych liniowych struktur 

krajobrazu są farmy wiatrowe w promieniu do 10 km od granic Obszaru. Budowa turbin wiatrowych wiąże się często z przekształceniem terenu 

(zniszczeniem śródpolnych zadrzewień i zakrzewień) lub potencjalnymi zakłóceniami w percepcji otoczenia, a w przypadku nocka dużego, także z niewielkim 

ryzykiem śmiertelnych kolizji.  

   

Istotnym zagrożeniem dla wszystkich gatunków w Obszarze może być także ruch samochodowy na drogach krajowych, przecinających obszar, zwłaszcza na 

terenach leśnych. Największe zagrożenie stanowi odcinek drogi krajowej nr 3 przecinającej rezerwat Buki Sudeckie oraz fragment lasu między Świnami a 

Kłonicą. Nietoperze, które przelatują nad drogą pomiędzy żerowiskami, w trakcie przelotu na żerowiska z kryjówek lub podczas jesiennych migracji i 

przelotów do miejsc godowych mogą ulegać śmiertelnym kolizjom z jadącymi pojazdami.   

 

Potencjalnym zagrożeniem dla mopka i  nocka dużego mogą być także niewłaściwie prowadzone remonty budynków, w których znajdują się kryjówki kolonii 

rozrodczych.  

 

Potencjalnym zagrożeniem dla nocka dużego i nocka łydkowłosego jest zawleczenie choroby – rozprzestrzenienie się w populacji grzyba 

Pseudogymnoascus destructans, który może potencjalnie powodować śmierć osobników i zmniejszenie liczebności populacji. Do tej pory w Obszarze nie 

obserwowano zarażonych nocków. Dodatkowo, populacja nocka dużego wykazuje trend wzrostowy w ostatnich 10 latach. 
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Wydra: 

 
Fot. 1. Drogi o znacznym nateżeniu przebiegające wzdłuż rzek, w ich bezpośred-

nim  stanowią istotne zagrożenie dla wydry. Droga wojewódzka nr 128 pomiędzy 

Świerzawą i Starą Kraśnicą. 

 
Fot. 2. Miejsce przecięcia rzeki przez drogę - kolejne miejsca najczęstszych 

kolizji wydry z pojazdami. 
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Fot. 3. Kamienny most na Świerzawie bez półek ziemnych i innych suchych 

przejść może stanowić istotna barierę dla wydry, szczególnie przy wysokich sta-

nach wód. 

 
Fot. 4. Kamienny most na Świerzawie koło Starej Kraśnicy z obudowanymi 

brzegami, jako przykład bariery.  
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Fot. 5. Drobny przepust pod drogą lokalną, jako przykład bariery, przekraczalnej 

praktycznie jedynie w czasie bardzo niskiego stanu wody. 

 
Fot. 6. Przykład mostu przyjaznego dla wydry, umożliwiającego swobodne 

przejście po brzegu (most na Kaczawie). 
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Fot. 7. Osuszony zbiornik wodny koło Muchowa. 

 
Fot. 8. Rozkopany rów odwadniający przy zbiorniku koło Muchowa. 

 

Obecność dróg (szczególnie szybkiego ruchu) jak i linii kolejowych w sąsiedztwie cieków wodnych i zbiorników zajętych przez wydrę, stwarza 

bardzo wysokie zagrożenie dla lokalnych populacji. Obecnie uważa się, że kolizje z pojazdami są główną przyczyną śmierci wydr w Europie, w 

niektórych rejonach uznawane za jeden z głównych czynników powodujących spadek liczebności lokalnych populacji. Jako strefę najwyższego 

ryzyka uznano drogi szybkiego ruchu i autostrady przebiegające w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych (przebiegające w sąsiedztwie 

jezior lub kompleksów stawów). Zwiększoną śmiertelność wydry na drogach odnotowuje się również w miejscach przecięcia cieków wodnych 

przez mniejsze mosty bądź drobne przepusty pozbawione suchych przejść, wymuszające pokonanie bariery przecinając drogę. Szczególnie 

wysokie ryzyko należy odnotować w przypadku przecięcia rzek przez drogi krajowe i wojewódzkie o wysokim natężeniu ruchu. Na obszarze 

Góry i Pogórze Kaczawskie szczególnie newralgicznym miejscem jest rzeka Kaczawa, wzdłuż której, praktycznie na całym odcinku w obrębie i 

sąsiedztwie granic obszaru przebiega droga wojewódzka o znacznym natężeniu ruchu. Drugim miejscem podwyższonego ryzyka na tym terenie 

jest droga wojewódzka i krajowa w okolicach Świn, w sąsiedztwie której odnotowano obecność wydry na niewielkich stawach hodowlanych. 

 

Wszelkiego typu prace regulacyjne prowadzone w dolinach rzek i sąsiedztwie zbiorników wodnych, związane z wycinką zadrzewień i 



261 

 

drzewostanów łęgowych prowadzą do zubożenia jakości siedlisk wydry, poprzez utratę potencjalnych i aktualnych schronień, degradację 

żerowisk i spadek dostępności pokarmu, a tym samym wzrost zagrożenia szczególnie dla młodych osobników w okresie wychowywania 

młodych. Ograniczenie liczby naturalnych kryjówek i zubożenie żerowisk w wyniku wycinki nabrzeżnych drzew odbija się na liczebności 

lokalnych populacji i wpływa na sukces rozrodczy w obszarze. Doliny rzeczne pełnią również kluczową rolę, jako korytarze migracyjne wydry, 

szczególnie w okresie dyspersji młodocianych osobników. Pozbawienie ich brzegów wysokiej roślinności drzewiastej i/lub krzewiastej, może 

ograniczać ich funkcjonalność jako korytarzy ekologicznych. 

 

Przekształcenia rzek w wyniku prowadzonych prac regulacyjnych stwarzają istotne zagrożenie dla utrzymania odpowiedniego stanu zachowania 

siedliska, jak i populacji gatunku w obszarze. Różnego rodzaju poprzeczne konstrukcje spiętrzające tworzą nieprzekraczalne bariery dla ryb, 

uniemożliwiające bądź ograniczające swobodną migrację, a tym samym mogące lokalnie warunkować dostępność pokarmu wydry. Prace 

prowadzone bezpośrednio w korycie rzeki, degradacja brzegów, usuwanie drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie wody, prowadzą do 

niszczenia schronień gatunku, a tym samym ograniczenia ich dostępności w środowisku warunkujących stałość występowania gatunku i funkcję 

siedliska. Uregulowane odcinki rzek, o wyprostowanym regularnym korycie, całkowicie lub częściowo uregulowanych brzegach pozbawionych 

wysokiej roślinności drzewiastej i krzewiastej stanowią biotopy suboptymalne w przypadku wydry, wykorzystywanych podczas migracji lub 

jako alternatywne, ubogie żerowiska podczas przemieszczania się w obrębie rozległych terytoriów. Tego typu silnie przekształcone odcinki 

praktycznie nie pełnią funkcji miejsc rozrodu ze względu na brak odpowiednich schronień dla samic z młodymi, umożliwiających bezpieczne 

odchowanie młodych. 

 

5. Cele działań ochronnych 

 

 

Lp. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 
1. 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

U1, U2 Poprawa struktury i funkcji siedliska w 

obrębie rzeki Kaczawy do stanu co najmniej 

U1 

10 lat (po 10 latach 

kontrola i ewentualne 

wskazanie dalszych  

działań ochronnych) 

Zachowanie siedliska w obrębie rzeki Nysy 

Małej w niepogorszonym stanie (co najmniej 

U1) 

 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
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Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identy-

fikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

opracowanie propozycji  działań ochronnych. 

 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

2. 6110 Skały wapienne i neutrofile z 

roślinnością pionierską (Alysso- Sedion)  

FV, U1 Zachowanie części płatów siedliska na terenie 

ostoi we właściwym stanie ochrony.  

 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Poprawa struktury i funkcji części płatów 

siedliska (głównie w zakresie wskaźników: 

ekspansja krzewów i podrostów drzew, obce 

gatunki inwazyjne, rodzime gatunki 

ekspansywne roślin zielnych) do stanu FV 

 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

3. 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion glaucae) 

- Nie określono celów ochrony z powodu 

planowanego usunięcia z listy przedmiotów 

ochrony w trakcie weryfikacji SDF  

 

4. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- 

Brometea i ciepłolubne murawy z 

Asplenion septentrionalis Festucion 

pallentis) 

U2, XX Poprawa istniejącego złego (U2) stanu zacho-

wania siedliska do co najmniej stanu niezado-

walającego (U1) w zakresie wskaźnika ekspan-

sja krzewów i podrostów drzew, jak również 

powierzchni siedliska i perspektywy jego 

ochrony 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

5. 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 

(Nardion- płaty bogate florystycznie) 

 U2, XX Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska do co najmniej stanu 

niezadowalającego (U1) w zakresie 

wskaźników eutrofizacja, gatunki 

charakterystyczne, gatunki inwazyjne i 

ekspansywne w runie, jak również 

perspektywy jego ochrony 

10 lat 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
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ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych 

6. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

FV, XX Zachowanie siedliska we właściwym stanie 

ochrony 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

7. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion allia-

riae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium)  

 

FV, U1, XX Zachowanie części płatów siedliska na terenie 

ostoi we właściwym stanie ochrony.  

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Poprawa struktury i funkcji części płatów sie-

dliska do stanu FV (głównie w zakresie 

wskaźników: gatunki synantropijne, obce 

gatunki inwazyjne) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

8. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowa-

ne ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

FV, U1, XX Zachowanie części płatów siedliska na terenie 

ostoi we właściwym stanie ochrony. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
Poprawa stanu zachowania części płatów 

siedliska do stanu FV 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

9. 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska 

w obszarze, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz opracowanie propozycji  

działań ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

10. 
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska 

w obszarze, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz opracowanie propozycji  

działań ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

11. 

7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska 

w obszarze, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz opracowanie propozycji  

działań ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

12. 7230 Górskie i nizinne torfowiska XX Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska W trakcie obowiązywania 
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zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk 

w obszarze, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz opracowanie propozycji  

działań ochronnych. 

pzo 

13. 

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne rumowi-

ska krzemianowe 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska 

w obszarze, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz opracowanie propozycji  

działań ochronnych. 

14. 

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska 

wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion 

calamagrostis 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedliska 

w obszarze, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz opracowanie propozycji  

działań ochronnych. 

15. 

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowi-

skami Potentilletalia caulescentis 

FV, XX Zachowanie siedliska na terenie ostoi we 

właściwym stanie ochrony. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

16. 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

U1, XX Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

17. 

8310 Jaskinie nieudostępnione do 

zwiedzania 

U2, U1, XX Poprawa struktury i funkcji siedliska do stanu 

U1 w odniesieniu do Jaskini Północnej Dużej i 

Jaskini Nowej oraz stanu FV w odniesieniu do 

Szczeliny Wojcieszowskiej poprzez poprawę 

wskaźnika stopień zabezpieczenia obiektu  

przed penetracją ludzką 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

18. 9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

U1, XX Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
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Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

19. 

9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion 

FV, U1, XX Zachowanie części płatów siedliska w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy o stanie i 

rozmieszczeniu siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

opracowanie propozycji  działań ochronnych. 

20. 

9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion) 

FV, U2, XX Zachowanie części płatów siedliska na terenie 

ostoi we właściwym stanie ochrony. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Poprawa stanu zachowania części płatów 

siedliska  głównie w zakresie wskaźników: 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie, 

struktura drzewostanu na stanowisku, struktura 

przestrzenna płatów siedliska do stanu U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

21. 
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkonty-

nentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

FV, U1, XX Zachowanie części płatów siedliska w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

22. 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis- 

Acerion pseudoplatani) 

FV, XX Zachowanie siedliska na terenie ostoi we 

właściwym stanie ochrony. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

23. 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-

petraeae) 

FV, U1, XX Zachowanie części płatów siedliska na terenie 

ostoi we właściwym stanie ochrony. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Zachowanie części płatów siedliska w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1)  

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 
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ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

24. 

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe 

U1, XX Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1)  

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

25. 

91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

U1, XX Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1)  

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

26. 

1421 Włosocień delikatny Trichomanes 

speciosum 

U2 Poprawa istniejącego złego (U2) stanu siedli-

ska gatunku do stanu co najmniej U1 (w zakre-

sie wskaźnika inne przypadki dewastacji sie-

dliska) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

27. 

1902 Obuwik pospolity Cypripedium 

calceolus 

U2 Poprawa stanu siedliska gatunku do stanu co 

najmniej U1, głównie w zakresie wskaźnika 

ocienienie 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

Uzupełnienie stanu wiedzy o stanie i 

rozmieszczeniu części stanowisk gatunku i 

jego siedlisk w obszarze, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

opracowanie propozycji  działań ochronnych. 

28. 4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium 

adulterinum 

FV Zachowanie gatunku i jego siedliska we 

właściwym stanie ochrony. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

29. 

4096 Mieczyk błotny Gladiolus palustris 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

gatunku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji  działań 

ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

30. 1308 Mopek Barbastella barbastellus FV, U1 Utrzymanie stanu zimowisk (sztolnia w 

Chmielarzu) we właściwym stanie ochrony 

Poprawa stanu zimowisk (Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: Jaskinia Nowa, Jaskinia 

Szczelina Wojcieszowska, Jaskinia Północna 

Duża, Jaskinie Imieninowa w Nowych Ro-

chowicach i Sztolnia w Bukowinie) do stanu F 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
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V poprzez poprawę wskaźnika zabezpieczenie 

przed niepokojeniem 

Utrzymanie stanu leśnych siedlisk (żerowisk i 

kryjówek)  

Zachowanie istniejących korytarzy 

ekologicznych wokół kryjówek 

Uzupełnienie stanu wiedzy o rojeniu gatunku 

oraz jego kryjówkach dziennych, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

opracowanie propozycji  działań ochronnych. 

31. 1318 Nocek łydkowłosy  

Myotis dasycneme 

U1 Poprawa stanu zimowisk (Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: Jaskinia Nowa, Jaskinia 

Szczelina Wojcieszowska, Jaskinia Północna 

Duża) do stanu FV poprzez poprawę wskaźni-

ka zabezpieczenie przed niepokojeniem 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

32. 1323 Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 

FV, U1 Utrzymanie stanu leśnych siedlisk (żerowisk i 

kryjówek)  

Utrzymanie stanu zimowisk (sztolnia w 

Chmielarzu) we właściwym stanie ochrony 

Poprawa stanu zimowisk (Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: Jaskinia Nowa, Jaskinia 

Szczelina Wojcieszowska, Jaskinia Północna 

Duża i Jaskinia Imieninowa w Nowych 

Rochowicach) do stanu FV poprzez poprawę 

wskaźnika zabezpieczenie przed 

niepokojeniem. 

 Zachowanie istniejących korytarzy 

ekologicznych wokół kryjówek 

Uzupełnienie stanu wiedzy o rojeniu gatunku 

oraz jego kryjówkach dziennych, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

opracowanie propozycji  działań ochronnych 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
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33. 1324 Nocek duży Myotis myotis FV, U1 Utrzymanie stanu zimowisk (sztolnia w 

Chmielarzu) we właściwym stanie ochrony 

Poprawa stanu zimowisk (Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: Jaskinia Nowa, Jaskinia 

Szczelina Wojcieszowska, Jaskinia Północna 

Duża i Jaskinia Imieninowa w Nowych 

Rochowicach) do stanu FV poprzez poprawę 

wskaźnika zabezpieczenie przed 

niepokojeniem. 

Utrzymanie stanu leśnych żerowisk  

Utrzymanie stanu schronień kolonii 

rozrodczych w budynkach  

Zachowanie istniejących korytarzy 

ekologicznych wokół kryjówek 

Uzupełnienie stanu wiedzy o rojeniu gatunku 

oraz jego kryjówkach dziennych, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

opracowanie propozycji  działań ochronnych 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

34. 1337 Bóbr castor fiber - Nie analizowano celów działań ochronnych dla 

gatunku z powodu planowanej aktualizacji 

Standardowego Formularza Danych w zakresie 

nadania gatunkowi oceny D - nieznacząca. 

 

35. 1355 Wydra Lutra lutra U1 Zachowanie  siedlisk gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1) 

 

 Odtwarzanie właściwego dla regionu składu 

gatunkowego ichtiofauny pod względem 

zróżnicowania gatunkowego i zagęszczenia. 

 

 Zachowanie drożności istniejących korytarzy 

ekologicznych (ograniczenie lub likwidacja 

negatywnego wpływu barier). 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

36. 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus XX Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu W trakcie obowiązywania 
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(Triturus cristatus cristatus) gatunku w obszarze, parametrach jego popula-

cji, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochro-

ny oraz opracowanie propozycji działań 

ochronnych. 

pzo 

37. 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri XX Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

gatunku w obszarze, parametrach jego 

populacji, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji działań 

ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

38. 1149 Koza Cobitis taenia XX Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

gatunku w obszarze, parametrach jego 

populacji, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz opracowanie propozycji działań 

ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

39. 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo 

angustior 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1) 

Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

gatunku w obszarze, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz opracowanie 

propozycji działań ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

40. 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar FV, U1 Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie  (co najmniej U1) 

 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

41. 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremite 

(Osmoderma barnabita) 

U1 Zachowanie siedlisk gatunku w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1) 

 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

42. 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna U2 Zachowanie siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie  

Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

gatunku w obszarze, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz opracowanie 

propozycji działań ochronnych. 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

43. 6177 Modraszek telejus Maculinea 

(Phengaris)  teleius 

 

U1, U2 

Poprawa struktury i funkcji części płatów 

siedliska poprzez poprawę wskaźników 

struktura roślinności (obecność 

wiatrochronów) i stopień zarośnięcia 

stanowiska przez drzewa i krzewy do stanu U1 

(ze stanu U2) i FV (ze stanu U1) 

W trakcie obowiązywania 

pzo 

44. 6177 Modraszek nausitous Maculinea 
 

U1, U2, FV 

Zachowanie części siedlisk gatunku we 

właściwym stanie ochrony 

W trakcie obowiązywania 

pzo 
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(Phengaris) nausithous Poprawa struktury i funkcji części płatów 

siedliska poprzez poprawę wskaźników 

struktura roślinności (obecność 

wiatrochronów) i stopień zarośnięcia 

stanowiska przez drzewa i krzewy do stanu U1 

(ze stanu U2) i FV (ze stanu U1) 

 

Przyjęte cele działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru wynikają przede wszystkim 

z art. 2(1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  – 

zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory we właściwym stanie ochrony. W przypadku 

stanu określonego jako niezadowalający (U1) lub celem ochrony jest przywrócenie stanu właściwego (FV) lub utrzymanie obecnego stanu 

ochrony. W przypadku stanu określanego jako zły (U2) w przypadku siedlisk przyrodniczych celem ochrony jest poprawa ich stanu, natomiast w 

odniesieniu do gatunków nie w każdym przypadku taka poprawa stanu zachowania jest możliwa (parametry populacji ocenione na U2, natomiast 

siedlisko znajduje się we właściwym stanie ochrony). W przypadku stanu nieznanego (XX) konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy. 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za 

wykonanie 

 1.  3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1 Poprawa  Zlewnia Kaczawy W trakcie Niemożliwy  Samorządy 
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(Ranunculion fluitantis) 

  

gospodarki  

wodno- 

ściekowej w  

zlewni Kaczawy  

 

 

Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w 

zlewni Kaczawy: zmniejszenie 

zanieczyszczenia ściekami komunalnymi i 

ze źródeł rozproszonych wód rzek 

Kaczawa i Nysa Mała, poprzez 

uporządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej w gminach. Wsparcie 

instytucjonalne dla lokalnych samorządów 

przy pozyskaniu środków na inwestycje w 

tym zakresie. 

w części wód 

znajdujących się i 

spływających do 

obszaru  

Natura 2000  

obowiązywania 

PZO 

do określenia  

na etapie  

sporządzania  

projektu PZO  

gminne, organ 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Poprawa 

gospodarki  

wodno- 

ściekowej w  

zlewni Kaczawy  

  

Monitorowanie jakości wody i źródeł 

zanieczyszczeń rozproszonych 
Kaczawa i jej 

dopływy w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

W trakcie 

obowiązywania 

PZO 

Niemożliwy  

do określenia  

na etapie  

sporządzania  

projektu PZO 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o  

występowaniu i 

stanie siedlisk w 

obszarze 

Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku w 

zakresie występowania i stanu zachowania 

poszczególnych płatów siedliska  

Rzeki Kaczawa i 

Nysa Mała 

W trakcie 

obowiązyw

ania PZO 

10-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 2.  6110 Skały wapienne i 

neutrofile z roślinnością 

pionierską (Alysso- Sedion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1 Usuwanie  

nalotu drzew i  

krzewów 

Usunięcie nalotu drzew i krzewów oraz 

pojedynczych egzemplarzy drzew i 

krzewów zacieniających ściany skalne w 

Opuszczone 

kamieniołomy: 

Stare Rochowice, 

W okresie 

obowiązywania 

PZO, w terminie 

 30   

 

 Organ sprawujący 
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poza sezonem lęgowym i wywiezienie 

biomasy poza obszar siedliska 

Miłek, Silesia, 

Gruszka 

jesień- zima nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

2 Usuwanie 

inwazyjnych 

gatunków roślin 

zaburzających 

strukturę i 

funkcję siedliska 

Usunięcie gatunków inwazyjnych z 

powierzchni siedliska i jego otoczenia w 

terminie od 1 listopada do 15 marca 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w obrębach: 

Wojcieszów 0003, 

Wojcieszów 0004, 

Nowe Rochowice, 

Mysłów, Sichów, 

Wilków, 

Pogwizdów, 

Grobla 

 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

 30   

  
Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Ocena 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

inwazyjnych z 

siedliska 

W sezonie wegetacyjnym  następującym 

po przeprowadzeniu prac z zakresu 

czynnej ochrony siedlisk należy 

przeprowadzić badania na wybranych pow. 

próbnych mające za zadanie określić 

skuteczność podejmowanych działań. W 

przypadku niskiej  

skuteczność przyjętych metod należy je 

zmodyfikować (o ile będzie to zasadne – 

znalezienie nowej metody o wysokim 

prawdopopodobieństwie  powodzenia) 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: 

Wojcieszów 0003, 

Wojcieszów 0004, 

Nowe Rochowice, 

Mysłów, Sichów, 

Wilków, 

Pogwizdów, Grobla 

W sezonie 

wegetacyjnym 

następującym 

po 

przeprowadzen

iu działań 

- Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania  

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 3  6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Propozycja 

aktualizacji 

Standardowego 

Formularza 

Danych poprzez 

przygotowanie 

wniosku do 

Generalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska o 

usunięcie 

siedliska z listy 

przedmiotów 

ochrony – nie 

stwierdzono 

Opracowanie wniosku do GDOŚ SDF 2014 - Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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występowania 

siedliska w 

obszarze w trakcie 

przeprowadzonyc

h prac terenowych 

 4  6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco- 

Brometea i  ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 

   Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków  

 stanowiących przedmioty ochrony, położonych na  

trwałych użytkach zielonych.  Ekstensywne użytkowanie  

kośne, kośno – pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Lipa, 

Wojcieszów 0003, 

Wojcieszów 0004, 

Pomocne, Janowice 

Wielkie 0001, 

Sichów. 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne 

 1 Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolno środowiskowego w ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6210 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Lipa, 

Wojcieszów 0004, 

Pomocne, Janowice 

Wielkie 0001, 

Sichów. 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz terenu 

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 
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utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

 2 Okesowe (raz na 3 lata) koszenie płatów siedliska Góra Połom – obręb 

Wojcieszów 0003 

 

{ad7da40f-239e-

4526-8223-

422084679ed8} 

 

{54e9cc72-9fcd-

414b-83ed-

db3e810eacda} 

 

{f9234571-bb36-

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz terenu 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000  
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4287-88fc-

f1db5f5c8761} 

 

 3 Wycinka drzew i krzewów zacieniających dna kamieniołomów 

i inne miejsca płytkiego zalegania podłoży skalnych. Wycinka 

prowadzona w sezonie poza lęgowym. Wycinka powinna w 

pierwszym rzędzie dotyczyć brzóz oraz czereśni ptasiej, a także 

róży dzikiej, głogów i tarniny. Usunięcie biomasy poza obszar 

siedliska 

Opuszczone 

kamieniołomy 

zarówno wapienne 

(Stare Rochowice, 

Miłek, Silesia, 

Gruszka, łomy na 

zachód od Lipy) jak 

i wzgórza 

bazaltowe 

(Czartowska Skała, 

Krzyżowa Góra, 

rez. Wilcza Góra) 

Jesień-zima, w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

30 Właściciel lub 

posiadacz terenu 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nadleśnictwo 

Jawor, organ 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań ochron-

nych w 3, 6 i 9 

roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Opuszczone 

kamieniołomy 

zarówno 

wapienne (Stare 

Rochowice, 

Miłek, Silesia, 

Gruszka, łomy 

na zachód od 

Lipy) jak i 

wzgórza 

bazaltowe 

(Czartowska 

Skała, 

Krzyżowa 

Sezon 

wegetacyjny w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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Góra, rez. 

Wilcza Góra) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 5  6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardion- płaty bogate 

florystycznie) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 

 1 Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków  

stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych  

użytkach zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: 

Radomierz, 

Podgórki, 

Pastewnik, 

Stanisławów, 

Konradów. 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne 

 1  Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolno środowiskowego w ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6230 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: 

Radomierz, 

Podgórki, 

Pastewnik, 

Stanisławów, 

Konradów. 

W  trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz terenu 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 
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podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring realizacji działań ochronnych w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO.  

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze  

W trakcie 

obowiazywani

a pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiazy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 6 6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 

 1  Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków  

 stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych  

użytkach zielonych.  Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Pomocne, 

Chełmiec, 

Myślinów, 

Muchów, Nowa 

Wieś Wielka, 

Jakuszowa, Lipa 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne 

 1 Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolno środowiskowego w ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6410 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Pomocne, 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz terenu 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 
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Chełmiec, 

Myślinów, 

Muchów, Nowa 

Wieś Wielka, 

Jakuszowa, Lipa 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów  

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring realizacji działań ochronnych w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 
Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 7 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium)  

  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Usuwanie obcych 

siedliskowo i 

geograficznie 

gatunków 

zaburzających 

strukturę i funkcję 

siedliska 

Usuwanie obcych siedliskowo i 

geograficznie gatunków zaburzających 

strukturę i funkcję siedliska: likwidacja 

stanowisk gatunków inwazyjnych 

(rdestowce, nawłocie) 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Nowa 

Wieś Wielka, 

Myślibórz, Lipa, 

Chrośnica, 

Wojcieszów 0004, 

Chełmiec, 

Pomocne. 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20  

 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu, 

Regionalny zarząd 

Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 
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 2  Koszenie w 

nieregularnym 

cyklu ze zbiorem 

biomasy 

Koszenie płatów siedliska po 1 września 

oraz usuwanie siewek drzew i zakrzaczeń, 

ze zbiorem biomasy poza obszar siedliska, 

m.in.  podczas realizacji inwestycji 

przeciwpowodziowych i innych w obrębie 

doliny rzecznej 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Nowa 

Wieś Wielka, 

Myślibórz, Lipa, 

Chrośnica, 

Wojcieszów 0004, 

Chełmiec, 

Pomocne. 

co 2-4 lata w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

1/ha  

 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu, 

Regionalny zarząd 

Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań ochronnych 

w 3, 6 i 9 roku obowiązywania PZO.  
Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

W trakcie 

obowiązywa

nia pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar 

Natura 2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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 8  6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 

 1  Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków  

 stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych  

użytkach zielonych.  Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: 

Gorzanowice, 

Jastrowiec, 

Kaczorów, Lipa, 

Mysłów, Nowe 

Rochowice, 

Płonina, Świny, 

Wierzchosławice, 

Chełmiec, 

Chroślice, 

Konradów, 

Męcinka, Muchów, 

Myślinów, 

Pomocne, Sichów, 

Stanisławów, 

Grobla, Jakuszowa, 

Kłonice, Kwietniki, 

Myślibórz, Nowa 

Wieś Wielka, 

Paszowice, 

Pogwizdów, 

Sokola, Janowice 

Wielkie, Komarno, 

Dziwiszów, 

Chrośnica, 

Płoszczyna, 

Pastewnik, 

Świdnik, 

Wojcieszów 0001, 

Wojcieszów 0003, 

Wojcieszów 0004, 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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Dobków, 

Lubiechowa, 

Podgórki, 

Rzeszówek, 

Leszczyna, Wilków 

Działania fakultatywne 

 1 Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolno środowiskowego w ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6510 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: 

Gorzanowice, 

Jastrowiec, 

Kaczorów, Lipa, 

Mysłów, Nowe 

Rochowice, 

Płonina, Świny, 

Wierzchosławice, 

Chełmiec, 

Chroślice, 

Konradów, 

Męcinka, Muchów, 

Myślinów, 

Pomocne, Sichów, 

Stanisławów, 

Grobla, Jakuszowa, 

Kłonice, Kwietniki, 

Myślibórz, Nowa 

Wieś Wielka, 

Paszowice, 

Pogwizdów, 

Sokola, Janowice 

Wielkie, Komarno, 

Dziwiszów, 

Chrośnica, 

Płoszczyna, 

Pastewnik, 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/ pokos Właściciel lub 

posiadacz terenu 

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 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 
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Świdnik, 

Wojcieszów 0001, 

Wojcieszów 0003, 

Wojcieszów 0004, 

Dobków, 

Lubiechowa, 

Podgórki, 

Rzeszówek, 

Leszczyna, Wilków 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000.  2 Usuwanie obcych siedliskowo i geograficznie gatunków 

zaburzających strukturę i funkcję siedliska 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Mysłów, 

Kaczorów, Płonina, 

Pogwizdów, Lipa, 

Mysłów, Pomocne, 

Rzeszówek. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring realizacji działań ochronnych w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO. 
Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 
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2000 

 9  6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 

 1  Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków  

 stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych  

użytkach zielonych.  Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Świdnik, 

Ciechanowice, 

Pastewnik 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/ pokos Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne 

 1 Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolno środowiskowego w ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6520 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru 

w  

obrębach: Świdnik, 

Ciechanowice, 

Pastewnik 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha/pokos Właściciel lub 

posiadacz terenu 

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 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 
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nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring realizacji działań ochronnych w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania pzo 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania  

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 
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siedlisku siedliska w obszarze wania pzo obszarem Natura 

2000 

 10  7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania  

siedliska w obszarze 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 11  7220 Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie Uzupełnienie stanu wiedzy o Cały obszar Natura W trakcie 15-20 Organ sprawujący 
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stanu wiedzy o 

siedlisku 

występowaniu i stanie zachowania  

siedliska w obszarze 
2000 obowiązy

wania pzo 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 12  7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania  

siedliska w obszarze 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 13  8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne rumowiska 

krzemianowe 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 14  8160 Podgórskie i wyżynne 

rumowiska wapienne ze 

zbiorowiskami ze Stipion 

calamagrostis 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 15  8210 Wapienne ściany 

skalne ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 16  8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1.   Usuwanie 

gatunków 

konkurujących 

Okresowe usuwanie śmiałka darniowego i 

trzcinnika leśnego na stanowisku w 

Janowicach Wielkich 

Dz. 127/3 obręb 

Janowice Wielkie 

 

co 3-4 lata w 

terminie 15 

lipca- 1 

września 

10 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Ocena 

skuteczności 

usuwania 

gatunków 

konkurujących z 

siedliska 

W sezonie wegetacyjnym  następującym  

po przeprowadzeniu prac z zakresu  

czynnej ochrony siedlisk należy  

przeprowadzić badania  

mające za zadanie  

określić skuteczność podejmowanych  

działań. W przypadku niskiej  

skuteczność przyjętych metod należy je  

zmodyfikować (o ile będzie to zasadne –  

znalezienie nowej metody o wysokim  

prawdopopodobieństwie  powodzenia)  

Dz. 127/3 obręb 

Janowice Wielkie 

 
W sezonie 

wegetacyjnym 

następującym 

po 

przeprowadzen

iu działań 

- Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

15-20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 17  8310 Jaskinie Nr Działania związane z ochroną czynną  
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nieudostępnione do 

zwiedzania 
   Zabezpieczenie 

stanu siedliska 

Zabezpieczenie otworów jaskiń przed 

niekontrolowanym ruchem, z 

uwzględnieniem rojenia nietoperzy w 

obrębie obiektówstanowiących zimowiska 

nietoperzy, tj. krata nie zmniejszająca 

otworu jaskini, w całości wyjmowana na 

okres od połowy marca do końca 

października 

Jaskinie Połomu: 

Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Północna 

Duża 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo  w 

terminie  30 

kwietnia – 31 

lipca 

10 / obiekt 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu,  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Zachowanie 

siedlisk 

 

 

Wydobycie wapienia w obrębie 

kamieniołomu w Wojcieszowie prowadzić 

w sposób zapewniający zachowanie 

siedliska 

Jakisnie Połomu: 

Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Północna 

Duża 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo  

-  

 

właściciel/ 

zarządca terenu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

- Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 18 9110 Kwaśne buczyny 

 (Luzulo-Fagetum) 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Pozostawiać 

drzewa martwe i 

zamierające, w 

Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym pozostawiać drzewa martwe 

i zamierające z wyjątkiem sytuacji 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru w 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Nadleśnictwo 
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celu odtworzenia 

zasobów 

martwego drewna 

w obszarze 

Natura 2000. 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu.   

leśnictwach: 

Chełmiec, Czernica, 

Kaczorów, 

Kłaczyna, 

Lubiechowa, 

Maciejowa, 

Męcinka, Muchów, 

Myślinów, Nowy 

Kościół, Płonina, 

Płoszczyna, 

Podgórki, 

Proboszczów, 

Rzeszówek, 

Wojcieszów Dolny, 

Wojcieszów Górny 

 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 19 9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-

Fagenion, 

 Galio odorati-Fagenion 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Pozostawiać 

drzewa martwe i 

Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym pozostawiać drzewa 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

W trakcie 

obowiązywani
- Nadleśnictwo 

Jawor, 
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zamierające, w 

celu odtworzenia 

zasobów 

martwego drewna 

w obszarze 

Natura 2000. 

martwe i zamierające z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia oraz trwałości 

drzewostanu.   

granicach obszaru w 

leśnictwach: 

Chełmiec, 

Kaczorów, 

Kłaczyna, 

Lubiechowa, 

Męcinka, Mysłów, 

Płonina, Podgórki, 

Proboszczów, 

Rzeszówek, 

Siedmica, 

Wieściszowice, 

Wilków, 

Wojcieszów Dolny, 

Wojcieszów Górny 

a pzo Nadleśnictwo 

Złotoryja,  

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 20  9150 Ciepłolubne buczyny 

storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  

 

Odpowiednie 

prowadzenie 

 

 

 

Zabiegi hodowlane prowadzić w sposób 

Leśnictwo Mysłów:   
13-10-2-08-85    -h   

-00 

13-10-2-08-85    -i   

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor 
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zabiegów 

hodowlanych 

 

zmierzający do uzyskania drzewostanów 

różnowiekowych i różnogatunkowych 

-00 

13-10-2-08-85    -j   

-00 

 
 2 Eliminacja 

gatunków 

iglastych 

Podczas wykonywania zabiegów 

gospodarczych na powierzchni z 

siedliskiem przyrodniczym stopniowo 

usuwać sosnę, świerk, modrzew z 

warstwy drzewostanu i podszytu. 

 3 Zachowanie 

siedliska 

  

 

Eksploatację wapienia w obrębie 

kamieniołomu w Wojcieszowie prowadzić 

w sposób nie powodujący znaczącego 

negatywnego oddziaływania na siedlisko 

Góra Połom 

 

{50abcf47-34b7-

47d7-954a-

3039157eb5d4} 

 

{f88e7790-0af8-

4de6-a8a6-

a5dc75569338} 

 

{307d9c39-8801-

47a2-bf37-

87422a4c91b1} 

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Właściciel/ 

zarządca terenu  

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 21 9170 Grąd środkowoeuro- Nr Działania związane z ochroną czynną  
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pejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

 Tilio-Carpinetum) 

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Wykonywanie 

cięć rębnych 

 Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym cięcia rębne wykonywać 

rębniami złożonymi z wydłużonym 

okresem odnowienia.  

Jako docelowe dla drzewostanów z 

siedliskiem przyjąć rębnie złożonych ze 

średnim i długim okresem odnowienia. 

Płaty siedliska 

zlokalizowane w 

granicach obszaru w 

leśnictwach: 

Chełmiec, Czernica, 

Jerzmanice, 

Kaczorów, 

Kłaczyna, 

Lubiechowa, 

Maciejowa, 

Męcinka, Muchów, 

Myślinów, Mysłów, 

Nowy Kościół, 

Płonina, Podgórki, 

Proboszczów, 

Rzeszówek, 

Siedmica, Wilków, 

Wojcieszów Dolny, 

Wojcieszów Górny. 

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Nadleśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek 

Śląski  2  Pozostawiać 

drzewa martwe i 

zamierające, w 

celu odtworzenia 

zasobów 

martwego drewna 

w obszarze Natura 

2000. 

Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym pozostawiać drzewa 

martwe i zamierające z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia oraz trwałości 

drzewostanu.   

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 22 9180 Jaworzyny i lasy klo- Nr Działania związane z ochroną czynną  
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nowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio plathyphyl-

lis- Acerion pseudoplatani) 

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 23  9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Pozostawiać 

drzewa martwe i 

zamierające, w 

celu odtworzenia 

zasobów 

martwego drewna 

w obszarze Natura 

2000. 

Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym pozostawiać drzewa 

martwe i zamierające z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia oraz trwałości 

drzewostanu.   

Leśnictwo Kłaczyna 

w obrębie 

wydzieleń: 

13-10-2-07-18    -c   

-00 

13-10-2-07-18    -d   

-00  
13-10-2-07-19    -c   

-00 

13-10-2-07-20    -c   

-00  

13-10-2-07-20    -d   

-00 

13-10-2-07-20    -g   

-00 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor 
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13-10-2-07-21    -b   

-00 

13-10-2-07-21    -f   

-00 

13-10-2-07-21    -g   

-00  
 

Leśnictwo Siedmica 

w obrębie 

wydzieleń: 

13-10-1-05-271   -c   

-00 

13-10-1-05-275   -a   

-00 

13-10-1-05-275   -g   

-00 

 

 2  Ochrona bierna 

  

 Z uwagi na niską wartość gospodarczą 

lasów siedliska oraz ich szerokie 

rozprzestrzenienie wskazane jest 

pozostawienie około 5-10% siedliska bez 

zabiegów gospodarczych  

  

5 -10 % 

siedliska w 

obszarze W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Nadleśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka,  

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska  

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 24  *91E0 Łęgi wierzbowe, Nr Działania związane z ochroną czynną  
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topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

   Pozostawiać 

drzewa martwe i 

zamierające, w 

celu odtworzenia 

zasobów 

martwego drewna 

w obszarze Natura 

2000. 

Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym pozostawiać drzewa 

martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu.   

Leśnictwo Męcinka 

w obrębie 

wydzieleń: 

13-10-1-01-66    -c   

-00 

13-10-1-01-66    -f   

-00 

13-10-1-01-67    -c   

-00  

13-10-1-01-67    -d   

-00 

13-10-1-01-67    -i   

-00 

13-10-1-01-72    -c   

-00 

13-10-1-01-72    -f   

-00 

13-10-1-01-84    -a   

-00 

13-10-1-01-99    -d   

-00 

13-10-1-01-105   -b   

-00 

13-10-1-01-105   -d   

-00 

13-10-1-01-113   -a   

-00 

 

Leśnictwo Siedmica  

w obrębie 

wydzieleń: 

13-10-1-05-262   -a   

-00 

13-10-1-05-262   -b   

-00 

13-10-1-05-264   -d   

-00 

13-10-1-05-264   -f   

-00 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

-  

Nadleśnictwo 

Jawor, Właściciele 

lub użytkownicy 

gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego 

planu urządzenia 

lasu, zwanego 

dalej „UPUL”, lub 

decyzji 

właściwego 

starosty 
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13-10-1-05-267   -a   

-00 

13-10-1-05-282   -a   

-00 

13-10-1-05-284   -n   

-00 

13-10-1-05-288   -b   

-00 

13-10-1-05-288   -f   

-00 

13-10-1-05-288   -h   

-00 

13-10-1-05-288   -j   

-00 

13-10-1-05-291   -i   

-00 

 

Leśnictwo 

Kłaczyna  w 

obrębie 

wydzielenia: 

13-10-2-07-45    -d   

-00 

 

Leśnictwo 

Myślinów  w 

obrębie wydzieleń: 

13-10-1-03-241   -p   

-00 

13-10-1-03-244   -t   

-00 

13-10-1-03-246   -d   

-00 

13-10-1-03-247   -a   

-00 

13-10-1-03-247   -g   

-00 
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Leśnictwo 

Chełmiec  w 

obrębie wydzieleń: 

13-10-1-02-233   -b   

-00 

13-10-1-02-233   -g   

-00 

 

Leśnictwo 

Kaczorów  w 

obrębie wydzieleń: 

13-10-2-09-110   -j   

-00 

13-10-2-09-111   -g   

-00 

13-10-2-09-111   -i   

-00 

 

Leśnictwo Muchów  

w obrębie 

wydzielenia 

13-10-1-04-217   -d   

-00 

 

Dz. Nr 449 obręb 

Lipa, 

 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

- Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 25  *91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1.  Pozostawiać 

drzewa martwe i 

zamierające, w 

celu odtworzenia 

zasobów 

martwego drewna 

w obszarze Natura 

2000. 

Na powierzchniach leśnych z siedliskiem 

przyrodniczym pozostawiać drzewa 

martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu.   

Leśnictwo Siedmica 

w obrębie 

wydzieleń: 

13-10-1-05-253   -c   

-00 

13-10-1-05-255   -b   

-00 

13-10-1-05-266   -c   

-00 

13-10-1-05-298   -b   

-00 

13-10-1-05-298   -c   

-00 

13-10-1-05-303   -a   

-00 

13-10-1-05-303   -b   

-00 

13-10-1-05-307   -a   

-00 

13-10-1-05-307   -b   

-00 

 

Leśnictwo Męcinka 

w obrębie 

wydzieleń: 

13-10-1-01-66    -a   

-00 

13-10-1-01-66    -b   

-00 

W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 1. Ochrona bierna  Z uwagi na priorytetowy charakter 

siedliska i rzadkość jego wystepowania w 

kraju pozostawienie co najmniej 20% 

powierzchni siedliska, w tym najlepiej 

zachowanych między Siedmicą a 

Bazaltową Górą, bez zabiegów 

gospodarczych 

20 % siedliska 

w obszarze (w 

tym płaty 

położone 

między 

Siedmicą a 

Bazaltową 

Górą) 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu i stanie zachowania 

pozostałych płatów siedliska 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20-30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 26  1421Włosocień delikatny 

Trichomanes speciosum 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Wyznaczenie strefy ochrony stanowiska 

  

 

 

W promieniu ok. 

100 m od 

stanowiska gatunku 

zlokalizowanego w 

wydzieleniach 13-

30-08-19-x-00, 13-

30-2-08-19-t-00 

Leśnictwo 

Jerzmanice 

 

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 27  1902 Obuwik pospolity 

Cypripedium calceolus 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1 Ekstensywna gospodarka kośna, kośno- pastwiskowa, 

pastwiskowa 

Dz. Nr 416 obręb 

Wojcieszów 004 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2/ha Właściciel lub 

posiadacz terenu 

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 

utraty 

dochodowości, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 2 Usuwanie drzew i 

krzewów 

Usuwanie krzewów i podrostu drzew w 

obrębie zbiorowisk leśnych podczas 

prowadzenia gospodarki leśnej 

Leśnictwo 

Mysłów: 

13-10-2-08-66    -a   

-00 (niewielki 

fragment), 

13-10-2-08-62    -a   

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

 Nadleśnictwo 

Jawor,  
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-00  

13-10-2-08-62    -b   

-00 (część) 

13-10-2-08-62    -c   

-00 

13-10-2-08-62    -g   

-00 (część) 

13-10-2-08-62    -f   

-00 (część) 

13-10-2-08-61    -c   

-00 (część) 

13-10-2-08-62    -d   

-00 (część) 

13-10-2-08-61    -f   

-00 

13-10-2-08-61    -d   

-00 (część) 

13-10-2-08-61    -b   

-00 (niewielki 

fragment) 

Leśnictwo 

Kłaczyna: 

13-10-2-07-54    -b   

-00 (niewielki 

fragment) 

13-10-2-07-54    -a   

-00 (część) 

 

 3 Usuwanie drzew i 

krzewów 

Usuwanie krzewów i podrostu drzew  

Leśnictwo 

Wojcieszów 

Górny: 

13-30-2-14-326   -c   

-00 (część) 

13-30-2-14-329   -d   

-00 (część) 

13-30-2-14-329   -b   

-00 (część) 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

Nadleśnictwem 

Złotoryja 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Ochrona bierna  
 
Wydobycie wapienia w obrębie kamienio-

łomu w Wojcieszowie prowadzić w spo-

sób zapewniający zachowanie siedliska 

gatunku. 

 

Utrzymanie 

siedliska gatunku 

poprzez ochronę 

bierną 

Góra Połom - Właściciel/ 

zarządca terenu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

gatunku i jego 

siedliskach 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu gatunku i jego stanie 

zachowania wraz z oceną stanu 

zachowania jego siedlisk na pozostałych 

znanych stanowiskach 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiazywani

a pzo 

20 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 28  4066 Zanokcica 

serpentynowa Asplenium 

adulterinum 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1.   Usuwanie 

gatunków 

konkurujących 

Okresowe usuwanie śmiałka darniowego i 

trzcinnika leśnego na stanowisku w 

Janowicach Wielkich 

Dz. 127/3 obręb 

Janowice Wielkie 

co 3-4 lata w 

terminie 15 

lipca- 1 

września 

10 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Ocena W sezonie wegetacyjnym  następującym  Dz. 127/3 obręb W sezonie - Organ sprawujący 
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skuteczności 

usuwania 

gatunków 

konkurujących z 

siedliska 

po przeprowadzeniu prac z zakresu  

czynnej ochrony siedlisk należy  

przeprowadzić badania  

mające za zadanie  

określić skuteczność podejmowanych  

działań. W przypadku niskiej  

skuteczność przyjętych metod należy je  

zmodyfikować (o ile będzie to zasadne –  

znalezienie nowej metody o wysokim  

prawdopopodobieństwie  powodzenia)  

Janowice Wielkie wegetacyjnym 

następującym 

po 

przeprowadzen

iu działań 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 29  4096 Mieczyk błotny 

Gladiolus palustris 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

gatunku i jego 

siedliskach 

Uzupełnienie stanu wiedzy  o 

występowaniu gatunku w obszarze 
Łąki 

zmiennowilgotne w 

obszarze  

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

15 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 30 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Ochrona 

zimowiska 

 

 

Sztolnia w 

Chmielarzu 

W trakcie 

obowiązywani

2 / rok 

(w ramach tych 

Organ sprawujący 

nadzór nad 
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gatunku Utrzymanie stanu kraty zabezpieczającej 

wejście do zimowiska poprzez coroczne 

kontrole jej stanu zachowania i 

ewentualnie naprawę w przypadku 

stwierdzenia w trakcie wizji terenowej, iż 

nie spełnia ona swych funkcji. 

 

a pzo samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

obszarem  Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu,  

 2  Zabezpieczenie 

zimowisk gatunku 

Zabezpieczenie otworów zimowisk przed 

niekontrolowanym ruchem w okresie 

hibernacji i – w przypadku sztolni – 

zawaleniem, ale z uwzględnieniem rojenia 

nietoperzy w zimowiskach, tj. krata nie 

zmniejszająca otworu jaskini, w całości 

wyjmowana na okres od połowy marca do 

końca października 

Jaskinie góry 

Połom w 

Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża i Jaskinia 

Imieninowa w 

Nowych 

Rochowicach i 

Sztolnia w 

Bukowinie 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

10 / obiekt 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

 3  Kontrola Kontrola terenowa w celu rozpoznania 

konieczności zabezpieczenia zimowisk w 

terminie 30 kwietnia – 31 lipca w terminie 

2 lat od czasu ustanowienia planu zadań 

ochronnych  

sztolnie Helena w 

Ciechanowicach, 

sztolnia Rudolf w 

Męcince 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

2 (w ramach 

tych samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Zachowanie 

zimowisk 

gatunku 

 

 

Wydobycie wapienia w obrębie 

kamieniołomu w Wojcieszowie prowadzić w 

Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Szczelina 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Właściciel/ 

zarządca terenu, 

organ sprawujący 

nadzór nad 
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sposób zapewniający zachowanie siedlisk 

gatunku 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża  

 

obszarem Natura 

2000,  

 2  

Wstrzymanie w okresie rozrodu (1 czerwca -15 lipca) wycinki 

drzew liściastych z dziuplami i z odstającą korą, preferowanych 

przez nietoperze na kryjówki letnie. Wycinanie tylko tych eg-

zemplarzy co do których jest pewność, że nie są zasiedlone 

przez nietoperze. 

 

Drzewostan liścia-

sty w obrębie 

całego Obszaru 

Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Naldeśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

 3  Pozostawianie starodrzewu i dziuplastych drzew oraz 

pozostawianie starych drzew do naturalnego rozpadu z 

wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu 

  

Drzewostan liścia-

sty w obrębie 

całego Obszaru 

Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Nadleśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

 4 Zachowanie korytarzy ekologicznych poprzez: 

- ochronę zadrzewień przy ciekach wodnych 

- zachowanie struktur liniowych w postaci szpalerów drzew, 

ciągów zadrzewień i fragmentów lasu tworzących ciągły 

korytarz. 

 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Samorząd 

terytorialny, 

zarządcy cieków, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring stanu 

zimowisk 

kontrola w celu zweryfikowania stanu 

obiektów i ich otoczenia. Podczas kontroli 

należy sprawdzić zabezpieczenia obiektów 

i drożność wlotów, określić powierzchnię 

dostępną dla nietoperzy oraz zmierzyć 

temperaturę i wilgotność panujące w 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze; jaskinie 

Połomu, sztolnia w 

kamieniołomie 

Gruszka, sztolnia w 

Corocznie 

podczas 

monitoringu 

liczebności w 

okresie 

jesionno- 

W ramach 

monitoringu 

liczebności 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 



310 

 

zimowiskach Chmielarzu, sztolnia 

w górze 

Bondarskiego w 

Kaczorowie, 

Jaskinia Walońska w 

Podgórkach, grota 

pod zamkiem w 

Płoninie, Sztolnia w 

Stanisławowie, 

Sztolnia Rudolf w 

Męcince, Sztolnie 

Helena I i III w 

Ciechanowicach 

zimowym monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Uzupełnienie wiedzy o  rojeniu nietoperzy 

w Obszarze: detektorowanie, odłowy 

nietoperzy w sieci 

Zimowiska 

nietoperzy w 

jaskiniach Połomu i 

sztolni w 

Chmielarzu 

Co najmniej 2 

letnie badania 

w miesiącach 

marzec-

kwiecień i  

sierpień-

październik, w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20 / obszar/ rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 

 

2 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Rozpoznanie dziennych kryjówek leśnych 

i lepsze poznanie żerowisk: 

detektorowanie, odłowy nietoperzy w 

sieci, telemetria 

Część leśna obszaru maj-sierpień w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

50  / obszar 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 

 

3  Wykonanie 

ekspertyzy 

Ekspertyza w zakresie aktywności i 

śmiertelności nietoperzy na 

wymienionych odcinkach dróg, 

Droga krajowa nr 3 

na odcinku 

przebiegającym 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

35  / 1 odcinek 

drogi / rok 

(w ramach tych 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 
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obejmująca 2 lata badań terenowych w 

okresie od kwietnia do października, co 

najmniej 1 raz na tydzień. W ramach 

cotygodniowych kontroli należy wykonać 

całonocne pomiary aktywności i 

zachowań nietoperzy (na transektach 

wzdłuż dróg, przy pomocy 

szerokopasmowego detektora i światła 

białego lub podczerwieni) oraz poranne 

kontrole poboczy dróg (tuż po nocy z 

obserwacją aktywności) w celu wykrycia 

zabitych osobników. 

przez rezerwat Buki 

Sudeckie i na 

odcinku leśnym 

pomiędzy m. 

Świny- Kłonica 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

2000 

 

 

 31 1318 Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme  

  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Zabezpieczenie 

zimowisk gatunku 

Zabezpieczenie otworów zimowisk przed 

niekontrolowanym ruchem w okresie 

hibernacji i  przypadku sztolni-  

zawaleniem, z uwzględnieniem rojenia 

nietoperzy w zimowiskach, tj. krata nie 

zmniejszająca otworu jaskini, w całości 

wyjmowana na okres od połowy marca do 

końca października 

Jaskinie góry 

Połom w 

Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża  

 

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

10 / obiekt 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Zachowanie 

zimowisk 

gatunku 

 

 

Wydobycie wapienia w obrębie 

kamieniołomu w Wojcieszowie prowadzić 

w sposób zapewniający zachowanie 

siedlisk gatunku 

Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża  

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Właściciel/ 

zarządca terenu, 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

 2 Zachowanie korytarzy ekologicznych poprzez: 

- ochronę zadrzewień przy ciekach wodnych 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

- Samorząd 

terytorialny, 
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- zachowanie struktur liniowych w postaci szpalerów drzew, 

ciągów zadrzewień i fragmentów lasu tworzących ciągły 

korytarz. 

 

a pzo zarządcy cieków, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring stanu 

zimowisk 

kontrola w celu zweryfikowania stanu 

obiektów i ich otoczenia. Podczas kontroli 

należy sprawdzić zabezpieczenia obiektów 

i drożność wlotów, określić powierzchnię 

dostępną dla nietoperzy oraz zmierzyć 

temperaturę i wilgotność panujące w 

zimowiskach 

Zimowiska w 

jaskiniach Połomu: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża 

Corocznie 

podczas 

monitoringu 

liczebności w 

okresie 

jesienno- 

zimowym 

W ramach 

monitoringu 

liczebności 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

 

 

 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1  Wykonanie 

ekspertyzy 

Ekspertyza w zakresie aktywności i 

śmiertelności nietoperzy na 

wymienionych odcinkach dróg, 

obejmująca 2 lata badań terenowych w 

okresie od kwietnia do października, co 

najmniej 1 raz na tydzień. W ramach 

cotygodniowych kontroli należy wykonać 

całonocne pomiary aktywności i 

zachowań nietoperzy (na transektach 

wzdłuż dróg, przy pomocy 

szerokopasmowego detektora i światła 

białego lub podczerwieni) oraz poranne 

kontrole poboczy dróg (tuż po nocy z 

obserwacją aktywności) w celu wykrycia 

zabitych osobników. 

Droga krajowa nr 3 

na odcinku 

przebiegającym 

przez rezerwat Buki 

Sudeckie i na 

odcinku leśnym 

pomiędzy m. 

Świny- Kłonica 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

35  / 1 odcinek 

drogi / rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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 32 1323Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii  

  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Ochrona 

zimowiska 

gatunku 

 

 

Utrzymanie stanu kraty zabezpieczającej 

wejście do zimowiska poprzez coroczne 

kontrole jej stanu zachowania i 

ewentualnie naprawę w przypadku 

stwierdzenia w trakcie wizji terenowej, iż 

nie spełnia ona swych funkcji. 

 

Sztolnia w 

Chmielarzu 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

2 / rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

u  Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu, 

 2  Zabezpieczenie 

zimowisk gatunku 

Zabezpieczenie otworów zimowisk przed 

niekontrolowanym ruchem w okresie 

hibernacji i – w przypadku sztolni -  

zawaleniem, ale z uwzględnieniem rojenia 

nietoperzy w zimowiskach, tj. krata nie 

zmniejszająca otworu jaskini, w całości 

wyjmowana na okres od połowy marca do 

końca października 

Jaskinie góry 

Połom w 

Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża i Jaskinia 

Imieninowa w 

Nowych 

Rochowicach 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

10 / obiekt 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

 3 Rozpoznanie 

stanu zimowisk 

Kontrola terenowa w celu rozpoznania 

konieczności zabezpieczenia zimowisk  w 

terminie 30 kwietnia – 31 lipca w terminie 

2 lat od czasu ustanowienia planu zadań 

ochronnych 

Sztolni upadowa w 

Leszczynie i 

sztolnia Helena I w 

Ciechanowicach 

w terminie  30 

kwietnia – 31 

lipca w trakcie 

obowiązywani

a pzo 

2 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Zachowanie 

zimowisk 

gatunku 

 

 

Wydobycie wapienia w obrębie 

kamieniołomu w Wojcieszowie prowadzić 

w sposób zapewniający zachowanie 

siedlisk gatunku 

Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża  

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Właściciel/ 

zarządca terenu, 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000,  

 2  

Wstrzymanie w okresie rozrodu (1 czerwca -15 lipca) wycinki 

drzew liściastych z dziuplami i z odstającą korą, preferowanych 

przez nietoperze na kryjówki letnie. Wycinanie tylko tych eg-

zemplarzy co do których jest pewność, że nie są zasiedlone 

przez nietoperze. 

  

Drzewostan liścia-

sty w obrębie 

całego Obszaru 

Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Naldeśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

 3  Pozostawianie starodrzewu i dziuplastych drzew oraz 

pozostawianie starych drzew do naturalnego rozpadu z 

wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu 

 

Drzewostan liścia-

sty w obrębie 

całego Obszaru 

Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Naldeśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

 4 Zachowanie korytarzy ekologicznych poprzez: 

- ochronę zadrzewień przy ciekach wodnych 

- zachowanie struktur liniowych w postaci szpalerów drzew, 

ciągów zadrzewień i fragmentów lasu tworzących ciągły 

korytarz. 

 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Samorząd 

terytorialny, 

zarządcy cieków, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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 1  Monitoring stanu 

zimowisk 

kontrola w celu zweryfikowania stanu 

obiektów i ich otoczenia. Podczas kontroli 

należy sprawdzić zabezpieczenia obiektów 

i drożność wlotów, określić powierzchnię 

dostępną dla nietoperzy oraz zmierzyć 

temperaturę i wilgotność panujące w 

zimowiskach 

Zimowiska w 

jaskiniach Połomu: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża, sztolnia w 

Chmielarzu, sztolnia 

upadowa w 

Leszczynie i 

Sztolnia Helena I w 

Ciechanowicach 

Corocznie 

podczas 

monitoringu 

liczebności w 

okresie 

jesienno- 

zimowym 

W ramach 

monitoringu 

liczebności 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

 

 

  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Uzupełnienie wiedzy o  rojeniu nietoperzy 

w Obszarze: detektorowanie, odłowy 

nietoperzy w sieci 

Zimowiska 

nietoperzy w 

jaskiniach Połomu i 

sztolni w 

Chmielarzu 

Co najmniej 2 

letnie badania 

w miesiącach 

marzec-

kwiecień i  

sierpień-

październik, w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20 / obszar/ rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000  

 

 

2 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Rozpoznanie dziennych kryjówek leśnych 

i lepsze poznanie żerowisk: 

detektorowanie, odłowy nietoperzy w 

sieci, telemetria 

Część leśna obszaru maj-sierpień w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

50  / obszar 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 

 

3  Wykonanie 

ekspertyzy 

Ekspertyza w zakresie aktywności i 

śmiertelności nietoperzy na 

wymienionych odcinkach dróg, 

obejmująca 2 lata badań terenowych w 

Droga krajowa nr 3 

na odcinku 

przebiegającym 

przez rezerwat Buki 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

35  / 1 odcinek 

drogi / rok 

(w ramach tych 

samych 

Organ sprawujący 

nadzór Nad 

obszarem Natura 

2000 
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okresie od kwietnia do października, co 

najmniej 1 raz na tydzień. W ramach 

cotygodniowych kontroli należy wykonać 

całonocne pomiary aktywności i 

zachowań nietoperzy (na transektach 

wzdłuż dróg, przy pomocy 

szerokopasmowego detektora i światła 

białego lub podczerwieni) oraz poranne 

kontrole poboczy dróg (tuż po nocy z 

obserwacją aktywności) w celu wykrycia 

zabitych osobników. 

Sudeckie i na 

odcinku leśnym 

pomiędzy m. 

Świny- Kłonica 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

 

 

 33  1324 Nocek duży Myotis 

myotis 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Ochrona 

zimowiska 

gatunku 

 

 

Utrzymanie stanu kraty zabezpieczającej 

wejście do zimowiska poprzez coroczne 

kontrole jej stanu zachowania i 

ewentualnie naprawę w przypadku 

stwierdzenia w trakcie wizji terenowej, iż 

nie spełnia ona swych funkcji. 

 

Sztolnia w 

Chmielarzu 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

2 / rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

 2  Zabezpieczenie 

zimowisk gatunku 

Zabezpieczenie otworów zimowisk przed 

niekontrolowanym ruchem w okresie 

hibernacji i – w przypadku sztolni -  

zawaleniem, ale z uwzględnieniem rojenia 

nietoperzy w zimowiskach, tj. krata nie 

zmniejszająca otworu jaskini, w całości 

wyjmowana na okres od połowy marca do 

końca października 

Jaskinie góry 

Połom w 

Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża i Jaskinia 

Imieninowa w 

Nowych 

Rochowicach 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

10 / obiekt 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

 3 Rozpoznanie 

stanu zimowisk 

Kontrola terenowa w celu rozpoznania 

konieczności zabezpieczenia zimowisk w 

Sztolnia w 

Stanisławowie, 

w terminie  30 

kwietnia – 31 

2 (w ramach 

tych samych 

Organ sprawujący 

nadzór nad 
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terminie 30 kwietnia – 31 lipca w terminie 

2 lat od czasu ustanowienia planu zadań 

ochronnych  

sztolnia Rudolf w 

Męcince, sztolnie 

Helena I, II i III w 

Ciechanowicach 

lipca w trakcie 

obowiązywani

a pzo 

środków co w 

przypadku 

innych 

nietoperzy) 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

 

 4  Utrzymanie 

kryjówek kolonii 

rozrodczych 

Utrzymanie kryjówek kolonii rozrodczych 

w obecnym stanie, zachowanie otworów 

wlotowych, prowadzenie remontów poza 

okresem przebywania nietoperzy w 

kryjówce 

Kryjówki koloni 

rozrodczych 

Myśliborzu i Lipie  

 

Przez cały 

okres 

obowiązywani

a PZO 

- Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządcą/ 

dzierżawcą terenu 

 

 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Zachowanie 

zimowisk 

gatunku 

 

 

Wydobycie wapienia w obrębie 

kamieniołomu w Wojcieszowie prowadzić 

w sposób zapewniający zachowanie 

siedlisk gatunku 

Jaskinie góry Połom 

w Wojcieszowie: 

Jaskinia Nowa, 

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża  

 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Właściciel/ 

zarządca terenu, 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000,  

 2  

Wstrzymanie w okresie rozrodu (1 czerwca -15 lipca) wycinki 

drzew liściastych z dziuplami i z odstającą korą, preferowanych 

przez nietoperze na kryjówki letnie. Wycinanie tylko tych eg-

zemplarzy co do których jest pewność, że nie są zasiedlone 

przez nietoperze. 

Drzewostan liścia-

sty w obrębie 

całego Obszaru 

Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Naldeśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 



318 

 

 Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

 3  Pozostawianie starodrzewu i dziuplastych drzew oraz 

pozostawianie starych drzew do naturalnego rozpadu z 

wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu 

 

Drzewostan liścia-

sty w obrębie 

całego Obszaru 

Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Nadleśnictwo 

Jawor, 

Naldeśnictwo 

Złotoryja, 

Nadleśnictwo 

Śnieżka, 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śląski 

 4 Zachowanie korytarzy ekologicznych poprzez: 

- ochronę zadrzewień przy ciekach wodnych 

- zachowanie struktur liniowych w postaci szpalerów drzew, 

ciągów zadrzewień i fragmentów lasu tworzących ciągły 

korytarz. 

 

Cały obszar Natura 

2000 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Samorząd 

terytorialny, 

zarządcy cieków, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring stanu 

zimowisk 

Kontrola w celu zweryfikowania stanu 

obiektów i ich otoczenia. Podczas kontroli 

należy sprawdzić zabezpieczenia obiektów 

i drożność wlotów, określić powierzchnię 

dostępną dla nietoperzy oraz zmierzyć 

temperaturę i wilgotność panujące w 

zimowiskach 

Zimowiska w 

jaskiniach Połomu:  

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża, Jaskinia 

Imieninowa, 

sztolnia w 

Bukowinie, sztolnia 

w Chmielarzu, 

sztolnia w 

Stanisławowie, 

sztolnia Rudolf w 

Męcince, sztolnie 

Helena I, II i III w 

Ciechanowicach 

Corocznie 

podczas 

monitoringu 

liczebności w 

okresie 

jesienno- 

zimowym 

W ramach 

monitoringu 

liczebności 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring może 

przeprowadzić 

GIOŚ) 
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 2 Monitoring stanu 

kryjówek i ich 

otoczenia 

Kontrola w celu zweryfikowania stanu 

obiektów i  otoczenia. Podczas kontroli 

należy sprawdzić zabezpieczenia obiektów 

i drożność wlotów, powierzchnię dostępną 

dla nietoperzy oraz stan korytarzy 

ekologicznych wokół kryjówek. 

Kryjówki koloni 

rozrodczych w 

Myśliborzu i Lipie 

Corocznie 

(maj- 

czerwiec) 

podczas 

monitoringu 

liczebności 

W ramach 

monitoringu 

liczebności 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring może 

przeprowadzić 

GIOŚ) 

 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Uzupełnienie wiedzy o  rojeniu nietoperzy 

w Obszarze: detektorowanie, odłowy 

nietoperzy w sieci 

Zimowiska 

nietoperzy w 

jaskiniach Połomu i 

sztolni w 

Chmielarzu 

Co najmniej 2 

letnie badania 

w miesiącach 

marzec-

kwiecień i  

sierpień-

październik, w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20 / obszar/ rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 

 

 

2 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Rozpoznanie dziennych kryjówek leśnych 

i lepsze poznanie żerowisk: 

detektorowanie, odłowy nietoperzy w 

sieci, telemetria 

Część leśna obszaru maj-sierpień w 

trakcie 

obowiązywani

a pzo 

50  / obszar 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

3  Wykonanie 

ekspertyzy 

Ekspertyza w zakresie aktywności i 

śmiertelności nietoperzy na 

wymienionych odcinkach dróg, 

obejmująca 2 lata badań terenowych w 

okresie od kwietnia do października, co 

Droga krajowa nr 3 

na odcinku 

przebiegającym 

przez rezerwat Buki 

Sudeckie i na 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

35  / 1 odcinek 

drogi / rok 

(w ramach tych 

samych 

funduszy co w 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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najmniej 1 raz na tydzień. W ramach 

cotygodniowych kontroli należy wykonać 

całonocne pomiary aktywności i 

zachowań nietoperzy (na transektach 

wzdłuż dróg, przy pomocy 

szerokopasmowego detektora i światła 

białego lub podczerwieni) oraz poranne 

kontrole poboczy dróg (tuż po nocy z 

obserwacją aktywności) w celu wykrycia 

zabitych osobników. 

odcinku leśnym 

pomiędzy m. 

Świny- Kłonica 

przypadku 

innych 

gatunków 

nietoperzy) 

 

 

 34  1355 Wydra Lutra lutra Nr Działania związane z ochroną czynną  

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Ograniczenie prac 

regulacyjnych w 

obrębie koryta  

Ograniczenie prac regulacyjnych w 

obrębie koryta rzeki wpływających na stan 

zachowania siedliska gatunku (niszczenie 

brzegów, wycinka drzew, modyfikacja i 

umacnianie brzegów itp.) 

Rzeka Kaczawa, 

praktycznie na 

całym 

niezabudowanym 

odcinku pomiędzy 

Kaczorowem i 

Złotoryją; 

Rzeka Bóbr, 

dotyczy praktycznie 

całego odcinka rzeki 

w sąsiedztwie 

granic obszaru 

(odcinek pomiędzy 

Janowicami 

Wielkimi i 

Marciszowem); 

mniejsze rzeki i 

potoki w obszarze 

Świerzawa, 

Kamiennik, Wilcza, 

Lipka, Świdna, 

Nysa Mała, 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- RZGW, organ 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 
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Starucha, 

Przyłęcznica, 

Dopływ spod 

Gorzanowisc, 

Dopływ spod Nowej 

Wsi Wielkiej, 

Świekotka, 

Bełkotka 

 2 Ograniczenie 

wycinki 

nadbrzeżnych 

zadrzewień 

Ograniczenie wycinki nadbrzeżnych 

zadrzewień do miejsc gdzie jest to 

faktycznie niezbędne, podyktowane 

względami bezpieczeństwa. Ewentualną 

wycinkę przeanalizować pod kątem 

wpływu na gatunek. 

Rzeka Kaczawa, 

praktycznie na 

całym 

niezabudowanym 

odcinku pomiędzy 

Kaczorowem i 

Złotoryją; 

Rzeka Bóbr, 

dotyczy praktycznie 

całego odcinka rzeki 

w sąsiedztwie 

granic obszaru 

(odcinek pomiędzy 

Janowicami 

Wielkimi i 

Marciszowem); 

mniejsze rzeki i 

potoki w obszarze 

Świerzawa, 

Kamiennik, Wilcza, 

Lipka, Świdna, 

Nysa Mała, 

Starucha, 

Przyłęcznica, 

Dopływ spod 

Gorzanowisc, 

Dopływ spod Nowej 

Wsi Wielkiej, 

Świekotka, 

Bełkotka 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- RZGW, Gminy: 

Wojcieszów, 

Bolków, 

Świerzawa, 

Złotoryja, 

Janowice Wielkie, 

Marciszów, 

Męcinka, 

Paszowice, Jeżów 

Sudecki; 

Nadleśnictwa: 

Złotoryja, Jawor,  

Śnieżka, organ 

sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 
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 3 Zarybianie rzek Kontynuacja prac związanych z 

odtworzeniem składu gatunkowego ryb 

właściwego dla położonych w Obszarze 

rzek i cieków poprzez dalsze zarybianie.  

Rzeka Kaczawa, na 

całym odcinku 

pomiędzy 

Kaczorowem i 

Świerzawą; 

mniejsze rzeki i 

potoki w obszarze 

Świerzawa, Lipka, 

Kamiennik, Wilcza, 

, Świdna, Nysa 

Mała, Starucha, 

Przyłęcznica, 

Dopływ spod 

Gorzanowisc, 

Dopływ spod Nowej 

Wsi Wielkiej, 

Świekotka, 

Bełkotka 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Polski Związek 

Wędkarski 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring 

zagęszczenia i 

składu 

gatunkowego 

ichtiofauny 

Monitoring zagęszczenia i składu 

gatunkowego ichtiofauny w rzekach 

umożliwiający ocenę skuteczności 

zastosowanych działań. Działania mogą 

być wykonywane m.in. w trakcie 

monitoringu ichtiologicznego ryb 

będących przedmiotem ochrony w 

obszarze, na etapie tworzenia nowego 

planu zadań ochronnych. 

Kaczawa, Wilcza, 

Lipa, Nysa Mała, 

Świerzawa-  w 

granicach Obszaru  

Monitoring 

prowadzony 

jednorazowo 

w trakcie 

obowiązywani

a pzo 

30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem w 

porozumieniu z 

Polskim 

Związkiem 

Wędkarskim 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Uzupełnienie stanu wiedzy  o 

występowaniu gatunku i jego siedlisk 

w obszarze 

Położone w 

granicach obszaru 

rzeki i cieki: 

Kaczawa, Bóbr,  

Świerzawa, Lipka, 

Kamiennik, Wilcza, 

W okresie 

jesienno- 

zimowym w 

trakcie 

obowiązywan

o pzo 

15 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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, Świdna, Nysa 

Mała, Starucha, 

Przyłęcznica, 

Dopływ spod 

Gorzanowisc, 

Dopływ spod Nowej 

Wsi Wielkiej, 

Świekotka, 

Bełkotka 

2 Wyznaczenie 

miejsc o 

wysokim ryzyku 

kolizji wydr  z 

pojazdami 

Opracowanie ekspertyzy mającej na celu 

wyznaczenie miejsc wysokiego ryzyka 

kolizji wydry z pojazdami. Analiza 

stopnia ryzyka wyznaczana być powinna 

w oparciu o ocenę aktywności gatunku na 

rzekach, wzdłuż, których, w pasie do 300 

m, przebiegają drogi wojewódzkie i/lub 

krajowe. Ocena aktywności gatunku 

prowadzona jest na wyznaczonych 

punktach monitoringowych (600 m 

odcinki linii brzegowej), w oparciu o 

stwierdzane ślady obecności gatunku. 

Prace terenowe zmierzające do oceny 

aktywności gatunku należy prowadzić w 

co najmniej 2 tygodniowych odstępach, w 

terminie od listopada do marca (okresie 

zwiększonej aktywności/intensywności 

znakowania terytorium przez wydrę). 

Dodatkowo zalecane jest 

przeprowadzenie kontroli dróg i ich 

poboczy na całym obszarze monitoringu 

pomiędzy Kaczorowem i Złotoryją, 

mających na celu wykrycie przypadków 

śmierci wydr na drodze (w okresie od 

kwietnia do września dodatkowe, kontrole 

w poszukiwaniu martwych osobników). 

Droga wojewódzka 

nr 328 ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

odcinków pomiędzy 

Wojcieszowem 

Górnym i 

Kaczorowem (drogą 

krajową nr 3), oraz 

na odcinku 

pomiędzy 

Jerzmanicami Zdrój 

i Nowym 

Kościołem. 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

 

 

 

 

 

 

 

32 / rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 

 

3 Wyznaczenie 

miejsc o wysokim 

Opracowanie ekspertyzy mającej na celu 

wyznaczenie miejsc wysokiego ryzyka 

Rzeka Bóbr w 

sąsiedztwie linii 

W trakcie 

obwiązywania 

32 / rok Organ sprawujący 

nadzór nad 
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ryzyku kolizji 

wydr  z pojazdami 

kolizji wydry z pojazdami. Analiza stopnia 

ryzyka wyznaczana być powinna w 

oparciu o ocenę aktywności gatunku na 

rzekach, wzdłuż, których, w pasie do 300 

m, przebiegają linie kolejowe. Ocena 

aktywności gatunku prowadzona jest na 

wyznaczonych punktach monitoringowych 

(600 m odcinki linii brzegowej), w oparciu 

o stwierdzane ślady obecności gatunku. 

Prace terenowe zmierzające do oceny 

aktywności gatunku należy prowadzić w 

co najmniej 2 tygodniowych odstępach, w 

terminie od listopada do marca (okresie 

zwiększonej aktywności/intensywności 

znakowania terytorium przez wydrę). 

Dodatkowo zalecane jest przeprowadzenie 

kontroli torów i ich poboczy na całym 

obszarze monitoringu pomiędzy 

Janowicami Wielkimi i Marciszowem, 

mających na celu wykrycie przypadków 

śmierci wydr na drodze (w okresie od 

kwietnia do września dodatkowe kontrole 

w poszukiwaniu martwych osobników). 

kolejowej na 

odcinku od Janowic 

Wielkich do 

Marciszowa. 

pzo 

 

 

 

 

 

obszarem Natura 

2000 

 

 

 35  1337Bóbr Castor fiber Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Opracowanie 

wniosku do 

GDOŚ 

Propozycja aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych poprzez 

przygotowanie wniosku do Generelanej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska o usunięcie 

siedliska z listy przedmiotów 

ochrony(nadanie oceny D- nieznacząca) – 

nie stwierdzono występowania gatunku w 

obszarze w trakcie przeprowadzonych 

prac terenowych, jednakże możliwe jest 

jego pojawienie się w przyszłości 

SDF 2014 - Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 36  1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus (Triturus 

cristatus cristatus) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie 

wiedzy o 

gatunku 

Uzupełnienie stanu wiedzy  o 

występowaniu i stanie zachowania 

gatunku i jego siedlisk w obszarze 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywan

o pzo 

15 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 37  1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o gatunku 

Uzupełnienie stanu wiedzy  o 

występowaniu i stanie zachowania 

gatunku i jego siedlisk w obszarze 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywan

o pzo 

25 (w 

ramach tych 

samych 

środków co 

koza) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 38  1149 Koza Cobitis taenia Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o 

gatunku 

Uzupełnienie stanu wiedzy  o 

występowaniu i stanie zachowania 

gatunku i jego siedlisk w obszarze 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywan

o pzo 

25 (w 

ramach tych 

samych 

środków co 

minóg 

strumienio

wy) 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem. 

 39  1014 Poczwarówka zwężona 

Vertigo angustior 
Nr Działania związane z ochroną czynną  
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  

 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub 

pastwiskowe trwałych użytków  zielonych terenów położonych 

w sąsiedztwie turzycowiska; usuwanie nalotu drzew i krzewów 

 

Dz. 518/4, 518/17 

obręb Mysłów 

W trakcie 

obowiązywa

no pzo 

2  Właściciel lub 

posiadacz  terenu  

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 

utraty 

dochodowości, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000  

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

         

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

wiedzy o 

gatunku 

Uzupełnienie stanu wiedzy  o 

występowaniu gatunku na innych 

stanowiskach w obszarze 

Cały obszar Natura 

2000 

W trakcie 

obowiązywan

o pzo 

50 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem. 

 40  1060 Czerwończyk nieparek Nr Działania związane z ochroną czynną  
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Lycaena dispar Działania obligatoryjne 

 1 Zachowanie siedlisk gatunku położonych na trwałych użytkach 

zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych 

{8fad} obręb 

Kondratów dz. ew. 

407 

{28ff} obręb 

Kondratów dz. ew. 

407 

{cbbb} koło 

Wojcieszowa 

obręb 4, dz. ew. 

445, 443, 444, 446, 

447, 448, 449, 

obręb Kaczorów dz. 

ew. 189/3, 35, 660 

{8067} koło 

Radomierza 

obręb Kaczorów, 

dz. ew. 14, 15, 16, 

17, 18, 19/1, 19/2, 

19/3, 23/1, 23/2, 

23/3, 23/4, 23/5 

{d38e} koło 

Muchowa 

Nadleśnictwo Ja-

wor, wydz. 198An, 

Ao 

 

W trakcie 

obowiązywa-

nia pzo 

0,2 / ha /1 pokos 

w roku 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne 
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 1 Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, z 

uwzględnieniem wymogów gatunku 1060. 

 

Koszenie do 15 czerwca (powyżej 500 m n.pm. do 30 czerwca), 

drugi pokos od 15 września, z usunięciem biomasy do 14 dni, a 

w uzasadnionych wypadkach do 21 dni (siano powinno być 

złoże np.: w stogi lub w baloty); wysokość 5-10 cm; kosić od 

środka, zalecana kosiarka listwowa lub podobna; pozostawianie 

10-20% powierzchni niewykaszanej łącznie dla wszystkich 

działek, co roku w innym miejscu, w tym 2-3 metrowych pasów 

przy granicy działek z drogami, rowami, wodami i 

zabagnieniami, zakrzaczeniem i zadrzewieniami. 

W wypadku użytkowania kośno-pastwiskowego, pierwszy 

pokos jak powyżej, wypas zwierząt (bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki przeżuwaczy) po pierwszym pokosie od 

15 sierpnia, obsada do 1 DJP/ha/rok, maksymalne obciążenie 

pastwiska do 5 DJP/ha. 

Całoroczne użytkowanie pastwiskowe (bydło, kozy, owce, 

świnie, konie lub inne gatunki przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem że całoroczny wypas działki nie 

częściej niż co trzeci rok. Przy działkach małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas całoroczny. Wykaszanie niedojadów po 15 

września. 

Dla wszystkich sposobów użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i konserwacyjnych zachowanie co najmniej 

30% roślinności w rowach i ciekach. Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, cieków. Nawożenia do 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania gnojowicy, ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania nasion traw. Dopuszczalne: mazacze 

herbicydowe, włókowanie i wałowanie całej powierzchni do 30 

marca oraz w termie późniejszym wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane zniszczenia darni spowodowane 

przez zwierzęta lub procesy erozyjne. 

{8fad} obręb 

Kondratów dz. ew. 

407 

{cbbb} koło 

Wojcieszowa 

obręb 4, dz. ew. 

445, 443, 444, 446, 

447, 448, 449, 

obręb Kaczorów dz. 

ew. 189/3, 35, 660 

{8067} koło 

Radomierza 

obręb Kaczorów, 

dz. ew. 14, 15, 16, 

17, 18, 19/1, 19/2, 

19/3, 23/1, 23/2, 

23/3, 23/4, 23/5 

{d38e} koło 

Muchowa 

Nadleśnictwo Ja-

wor, wydz. 198An, 

Ao 

{28ff} obręb Kon-

dratów, dz. ew. 407 

W trakcie 

obowiązywa-

nia pzo 

0,2 / ha /1 pokos 

w roku 

Właściciel lub 

posiadacz terenu 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiąza-

nia podjętego w 

związku z korzy-

staniem z progra-

mów  wsparcia z 

tytułu utraty do-

chodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów stanowią-

cych własność 

Skarbu Państwa 

zarządca nieru-

chomości w 

związku z wyko-

nywaniem obo-

wiązków z zakresu 

ochrony środowi-

ska, na podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich prze-

pisów, na podsta-

wie porozumienia 

zawartego z orga-

nem sprawującym 

nadzór nad obsza-

rem Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring realizacji działań ochronnych  w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania pzo, zgodnie z PMŚ GIOŚ 

 

5-10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 41  *1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma barnabita) 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Ustanowienie 

pomnika przyrody  

Podjęcie działań w celu objęcia ochroną w 

formie pomnika przyrody alei lipowej 

przy drodze Chełmiec- Myślinów- 

Muchów 

{407a} obręb 

Myślinów, dz. ew. 

169 (droga), 

fragmenty działek 

przylegających do 

drogi: 312, 313, 

314/1, 314/2, 316, 

{f414} obręb 

Myślinów, dz. ew. 

169, fragmenty 

działek 

przylegających do 

drogi: 170/2, 14, 

5/2, 9 

{3c3a} obręb 

Muchów, dz. ew. 

229, 7, 6, 3/4, 5, 8, 

16, 85, 26, 27, 

28/1, 28/2, 28/3, 

29,48/4, 49/2, 49/3, 

49/4, 50/1, 50/3, 

50/4, 50/5, 51/1, 

51/2, 66, 67, 68, 

69, 70/2, 144, 

W trakcie 

obowiązywan

o pzo 

- Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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360/167, 81, 80/3, 

161, 155/3, 

408/144, obręb 

Pomocne dz. ew. 

649/3, 651, 728, 

obręb Myślinów, 

dz. ew. 509, 

850/130, 

 2  Dosadzenie drzew Uzupełnienie alei wzdłuż alei lipowej przy 

drodze Chełmiec- Myślinów – Muchów 

młodymi drzewami: lipą drobnolistną i 

dębem szypułkowym 

obręb Myślinów, 

dz. ew. 169 (droga), 

fragmenty działek 

przylegających do 

drogi: 312, 313, 

314/1, 314/2, 316, 

obręb Myślinów, 

dz. ew. 169, 

fragmenty działek 

przylegających do 

drogi: 170/2, 14, 

5/2, 9 

obręb Muchów, dz. 

ew. 229, 7, 6, 3/4, 5, 

8, 16, 85, 26, 27, 

28/1, 28/2, 28/3, 

29,48/4, 49/2, 49/3, 

49/4, 50/1, 50/3, 

50/4, 50/5, 51/1, 

51/2, 66, 67, 68, 69, 

70/2, 144, 360/167, 

81, 80/3, 161, 

155/3, 408/144, 

obręb Pomocne dz. 

ew. 649/3, 651, 728, 

obręb Myślinów, 

dz. ew. 509, 

850/130, 

Jednorazowo 

w trakcie 

obowiązywani

a pzo 

20 Dolnośląska 

Służba Dróg i 

Kolei, Starostwo 

Powiatowe w 

Jaworze  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 1  Ochrona 

zachowawcza 

 utrzymanie alei, parków podworskich, 

pojedynczych drzew w stanie 

niezmienionym; pozostawienie do 

naturalnej śmierci  z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia 

{9fcd} obręb 

Pomocne, dz. ew. 

250/1, 250/2, 156/1, 

255, 319, 

{6aac} obręb 

Pogwizdów, dz. ew. 

181, 296, 162 

{2449} obręb 

Kondratów dz. ew. 

88, 115, 102/1, 89, 

103, 110/2, 105/1, 

122, 121/1, 118, 

120, 

{385c} obręb 

Myślibórz dz. ew.  

176/231, 138, 139; 

nadleśnictwo Jawor, 

wydzielenie 231 l, j 

{a593} obręb 

Pogwizdów, dz. ew. 

512/8, 511/13, 

510/1, 511/14, 

512/8, 512/6, 

{1269} obręb 

Jakuszowa, dz. ew. 

57/7, 57/8 

{d827} obręb 

Grobla, dz. ew. 

55/3, 76/1, 79 

{4d7e} obręb 

Grobla, dz. ew. 

76/1, 30/1 

{5eeb} obręb 

Kwietniki dz. ew. 

20, 21, 86, 

{0e54} obręb 

Myślibórz dz. ew. 

138, 122, 127/17, 

124, obręb 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Gmina Paszowice, 

Gmina Męcinka,  

Nadleśnictwo 

Jawor, właściciel/ 

zarządca terenu, 

organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Jakuszowa, dz. ew. 

72/2, 49, 50/5, 65, 

 

stanowiska punkto-

we: 

{7d2a}obręb 

Jastrowiec, dz. ew. 

159/24 

{48ba} obręb 

Jastrowiec, dz. ew. 

159/21 

{847e} obręb 

Kwietniki, dz. ew. 

20 

{130b} obręb 

Kwietniki. dz. ew. 

21 

{5543} obręb 

Pogwizdów, dz. ew. 

162 

{9441} obręb 

Kondratów, dz. ew. 

122 

{d608} obręb 

Kondratów, dz. ew. 

210/4 

{a8bb} obręb 

Pomocne, dz. 

ew. 319 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 42  6169 Przeplatka maturna 

Hypodryas maturna 
Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Ochrona 

zachowawcza 

 

 

Utrzymanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania lasu; zachowanie jesionu 

podczas gospodarczego użytkowania 

drzewostanu. 

 

Leśnictwo 

Czernica Wydz. 

207 d, g koło 

Chrośnicy 

W  trakcie 

obowiązywa

nia pzo 

- Nadleśnictwo 

Lwówek 

Śląski 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring występowania gatunku  corocznie w ramach PMŚ 

 

Leśnictwo 

Czernica Wydz. 

207 d, g koło 

Chrośnicy 
W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Organ sprawują-

cy nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring prze-

prowadzić 

może GIOŚ) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

występowaniu gatunku na innych 

stanowiskach w obszarze 

Cały obszar 

Natura 2000 

W trakcie 

obowiązy

wania pzo 

30 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

 43  6177 Modraszek telejus 

Maculinea (Phengaris) 

teleius 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 
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  Zachowanie siedlisk gatunku położonych na trwałych użytkach 

zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kosno- 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych 

koło Bogaczowa 

obręb Chroślice dz. 

ew. 891/95; koło 

Kondratowa 

obręb Kondratów 

dz. ew. 407, 397, 

396, 394, 392/2; na 

Czartowskiej Skale, 

obręb Pomocne dz. 

ew. 644/1, , 671, 

672, 649/3 (tylko 

wzdłuż drogi po 

prawej stronie, na 

wąskim skrawku 

działki); koło 

Czartowskiej Skały, 

obręb Pomocne dz. 

ew. 662/2, 665, 

662/1; koło 

Muchowa 

obręb Muchów dz. 

ew 99, 100, 101, 

424/2, 424/1, 102/1, 

101; koło Muchowa 

nadleśnictwo Jawor, 

wydz. 180 f; obręb 

Muchów dz. ew. 

381/180; obręb 

Muchów dz. ew. 

381/180; koło 

Muchowa 

nadleśnictwo Jawor, 

wydz. 182 b; obręb 

Muchów  dz. ew. 

384/182; koło 

Nowej Wsi Wielkiej 

Obręb Nowa Wieś 

Wielka dz. ew. 

208/1, 216/1; koło 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2 / ha /1 pokos 

w roku 
Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne  

  Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, z 

uwzględnieniem wymogów gatunku 6177 

 

koszenie do 15 czerwca (powyżej 500 m n.pm. do 30 czerwca), 

drugi pokos od 15 września, z usunięciem biomasy do 14 dni, a 

w uzasadnionych wypadkach do 21 dni (siano powinno być 

złoże np.: w stogi lub w baloty); wysokość 5-10 cm; kosić od 

środka, zalecana kosiarka listwowa lub podobna; pozostawianie 

10-20% powierzchni niewykaszanej łącznie dla wszystkich 

działek, co roku w innym miejscu, w tym 2-3 metrowych pasów 

przy granicy działek z drogami, rowami, wodami i 

zabagnieniami, zakrzaczeniem i zadrzewieniami. 

W wypadku użytkowania kośno-pastwiskowego, pierwszy 

pokos jak powyżej, wypas zwierząt (bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki przeżuwaczy) po pierwszym pokosie od 

15 sierpnia, obsada do 1 DJP/ha/rok, maksymalne obciążenie 

pastwiska do 5 DJP/ha. 

Całoroczne użytkowanie pastwiskowe (bydło, kozy, owce, 

świnie, konie lub inne gatunki przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem że całoroczny wypas działki nie 

częściej niż co trzeci rok. Przy działkach małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas całoroczny. Wykaszanie niedojadów po 15 

września. 

Dla wszystkich sposobów użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i konserwacyjnych zachowanie co najmniej 

30% roślinności w rowach i ciekach. Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, cieków. Nawożenia do 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania gnojowicy, ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania nasion traw. Dopuszczalne: mazacze 

herbicydowe, włókowanie i wałowanie całej powierzchni do 30 

marca oraz w termie późniejszym wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane zniszczenia darni spowodowane 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2 / ha /1 pokos 

w roku 
Właściciel lub 

posiadacz terenu 

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 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 
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przez zwierzęta lub procesy erozyjne. Nowej Wsi 

Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 488/249, 

342, 306, 305, 312, 

313, 307/1, 314; 

nadleśnictwo Jawor, 

oddz. 249 i, j; koło 

Nowej Wsi 

Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 401, 136/2, 

143/1; koło Nowej 

Wsi Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 383/2; koło 

Nowej Wsi 

Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 68, 74/1, 79, 

80; koło 

Wojcieszowa; 

obręb Wojcieszów 

dz. ew. 205, 206, 

207, 208, 224; koło 

Wojcieszowa 

obręb 4, dz. ew. 

292/1, 324/1; obręb 

Świdnik, dz. ew. 

478, 481; koło 

Pastewnika 

obręb Pastewnik dz. 

ew. 380/1, 380/2, 

380/3; obręb 

Pastewnik, dz. ew. 

106; obręb 

Pastewnik, dz. ew. 

78, 80, 81, 83; 

obręb Pastewnik, 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 



337 

 

dz. ew. 115, 120/2, 

120/3 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring realizacji działań ochronnych  w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania pzo, zgodnie z PMŚ GIOŚ 

 

5-10 % 

powierzchni 

siedliska 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 44  6179 Modraszek nausitous 

Maculinea (Phengaris) 

nausithous 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

Działania obligatoryjne 

 1 Zachowanie siedlisk gatunku położonych na trwałych użytkach 

zielonych. Ekstensywne użytkowanie kośne, kosno- 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych 

koło Bogaczowa 

obręb Męcinka dz. 

ew. 925/113, 202; 

koło Bogaczowa 

obręb Chroślice dz. 

ew. 891/95; koło 

Kondratowa 

obręb Kondratów 

dz. ew. 407, 397, 

396, 394, 392/2; na 

Czartowskiej Skale; 

obręb Pomocne dz. 

ew. 644/1, 672, 671, 

672, 649/3 (tylko 

wzdłuż drogi po 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2 / ha /1 pokos 

w roku 
Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Działania fakultatywne  

 1 Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, z 

uwzględnieniem wymogów gatunku 6179. 

 

Koszenie do 15 czerwca (powyżej 500 m n.pm. do 30 czerwca), 

drugi pokos od 15 września, z usunięciem biomasy do 14 dni, a 

w uzasadnionych wypadkach do 21 dni (siano powinno być 

złoże np.: w stogi lub w baloty); wysokość 5-10 cm; kosić od 

środka, zalecana kosiarka listwowa lub podobna; pozostawianie 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

0,2 / ha /1 pokos 

w roku 
Właściciel lub 

posiadacz terenu 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 
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10-20% powierzchni niewykaszanej łącznie dla wszystkich 

działek, co roku w innym miejscu, w tym 2-3 metrowych pasów 

przy granicy działek z drogami, rowami, wodami i 

zabagnieniami, zakrzaczeniem i zadrzewieniami. 

W wypadku użytkowania kośno-pastwiskowego, pierwszy 

pokos jak powyżej, wypas zwierząt (bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki przeżuwaczy) po pierwszym pokosie od 

15 sierpnia, obsada do 1 DJP/ha/rok, maksymalne obciążenie 

pastwiska do 5 DJP/ha. 

Całoroczne użytkowanie pastwiskowe (bydło, kozy, owce, 

świnie, konie lub inne gatunki przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem że całoroczny wypas działki nie 

częściej niż co trzeci rok. Przy działkach małych do 5,0 ha 

możliwy stały wypas całoroczny. Wykaszanie niedojadów po 15 

września. 

Dla wszystkich sposobów użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i konserwacyjnych zachowanie co najmniej 

30% roślinności w rowach i ciekach. Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, rowów, cieków. Nawożenia do 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania gnojowicy, ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania nasion traw. Dopuszczalne: mazacze 

herbicydowe, włókowanie i wałowanie całej powierzchni do 30 

marca oraz w termie późniejszym wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane zniszczenia darni spowodowane 

przez zwierzęta lub procesy erozyjne. 

prawej stronie, na 

wąskim skrawku 

działki); koło 

Czartowskiej Skały; 

obręb Pomocne dz. 

ew. 662/2, 665, 

662/1; koło 

Myślinowa 

obręb Myślinów, 

dz. ew. 526/161;  

koło Muchowa 

obręb Muchów dz. 

ew 99, 100, 101, 

424/2, 424/1, 102/1, 

101; koło 

Jakuszowej 

obręb Jakuszowa, 

dz. ew. 110/283, 

156/244, 94; 

Nadleśnictwo 

Jawor, wydz. 244r, 

244p, 244l, 283b, 

283c, 283d; koło 

Jakuszowej 

obręb Jakuszowa, 

dz. ew. 110/283, 94 

Nadleśnictwo.  

Jawor, wydz. 283a; 

koło Nowej Wsi 

Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 488/249, 

342, 306, 305, 312, 

313, 307/1, 314; 

Nadleśnictwo 

Jawor, oddz. 249i, j; 

koło Nowej Wsi 

Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów  

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 



339 

 

dz. ew. 401, 136/2, 

143/1; koło Nowej 

Wsi Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 383/2; koło 

Nowej Wsi 

Wielkiej; obręb 

Nowa Wieś Wielka, 

dz. ew. 68, 74/1, 79, 

80; obręb 

Pogwizdów, dz. ew. 

110/10,  232, 80, 

67; obręb 

Pogwizdów, dz. ew. 

obręb Podgórki, dz. 

ew.  239/4, 239/3, 

242/1, 241/2, 244/3, 

251, 243; koło 

Wojcieszowa 

obręb Wojcieszów 

dz. ew. 205, 206, 

207, 208, 224; koło 

Wojcieszowa 

obręb 4, dz. ew. 

292/1, 324/1; obręb 

Kaczorów, dz. ew. 

200/4, 200/19, 

200/20, 198/3, 

198/2, 198/1, 198/4, 

228/1, 228/5, 227, 

226, 225, 224, 645, 

223, 222, 221, 220, 

219, 654, 228/4, 

518/4, 518/17; 

obręb Płonina, dz. 

ew. 36/1; obręb 

Ciechanowice, dz. 

ew. 408; obręb 

Świdnik dz. ew. 
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324/1; obręb 

Świdnik  dz. ew. 

343/2; obręb 

Świdnik, dz. ew. 

478, 481; koło 

Pastewnika 

obręb Pastewnik dz. 

ew. 380/1, 380/2, 

380/3; obręb 

Pastewnik, dz. ew. 

106; obręb 

Pastewnik, dz. ew. 

78, 80, 81, 83; 

obręb Pastewnik, 

dz. ew. 115, 120/2, 

120/3; obręb 

Płoszczyna , dz. ew. 

67, 68/1, 68/3, 

278/4; obręb 

Płonina, dz. ew. 

381/1, 381/2, 377/3, 

666/3; obręb 

Płonina, dz. ew. 

256; obręb 

Świdnika, dz. ew. 

451, 452 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

          

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring realizacji działań ochronnych  w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania pzo, zgodnie z PMŚ GIOŚ 

 

5-10 % 

powierzchni 

siedliska 

W trakcie 

obowiązywani

a pzo 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowisk

ami 

włosienicz

ników 

(Ranunc

ulion 

fluitantis

) 

Poprawa 

struktury i 

funkcji siedliska  

 

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 Punkty pomiarowe 

zlokalizować na 

rzekach Kaczawa i 

Nysa Mała w 

granicach obszaru  

(5-10 punktów 

pomiarowych) 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ),  

 

 

5 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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6110 Skały 

wapienne i 

neutrofile z 

roślinnością 

pionierską 

(Alysso- 

Sedion)  

Zachowanie 

siedliska na 

terenie ostoi we 

właściwym stanie 

ochrony; poprawa 

struktury i funkcji 

siedliska 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 

6210 

Murawy 

kserotermicz

ne (Festuco- 

Brometea i 

ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrion

alis 

Festucion 

pallentis) 

Poprawa stanu 

siedliska 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 



343 

 

6230 Górskie 

i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion- 

płaty bogate 

florystycznie) 

Poprawa stanu 

siedliska 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 

6410 

Zmiennowilg

otne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 
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6430 Zioło-

rośla górskie 

(Adenosty-

lion alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvule-

talia sepium)  

 

Poprawa stanu 

siedliska; 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 

6510 Niżowe 

i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; 

Poprawa stanu 

siedliska 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

15 



345 

 

6520 Górskie 

łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono- 

Trisetion) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; 

Poprawa stanu 

siedliska 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

15 

8150 

Środkowoeur

opejskie 

wyżynne 

rumowiska 

krzemianowe 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 Góra Miłek 

Leśnictwo 

Wojcieszów Górny 

w obrębie 

wydzieleń: 

13-30-2-14-326   -c   

-00 

13-30-2-14-329   -b   

-00 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3 
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8160 

Podgórskie i 

wyżynne 

rumowiska 

wapienne ze 

zbiorowiska

mi ze Stipion 

calamagrostis 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 Dz. Nr 83/8 obręb 

Nowe Rochowice 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3 

8210 

Wapienne 

ściany skalne 

ze 

zbiorowiska

mi 

Potentilletalia 

caulescentis 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; 

 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 
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8220 Ściany 

skalne i urwi-

ska krzemia-

nowe ze 

zbiorowi-

skami z An-

drosacion 

vandelii 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 5-10 % siedliska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 

8310 Jaskinie 

nieudostęp-

nione do 

zwiedzania 

Poprawa stanu 

siedliska 

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 Jaskinie: Północna 

Duża, Awen w 

Połomie, Szczelina 

Wojcieszowska, 

Nad Potokiem, 

Walońska w 

Podgórkach, 

Zimowa, Pajęcza, 

Nowa, Imieninowa 

w Nowych 

Rochowicach, 

Błotna, Północna 

Mała 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

W ramach 

monitoringu 

nietoperzy 
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9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 

9130 Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio 

odorati-

Fagenion 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 
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9150 

Ciepłolubn

e buczyny 

storczyko

we 

(Cephalant

hero-

Fagenion) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; poprawa 

stanu siedliska 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 

9170 Grąd 

środkowoeu-

ropejski i 

subkontynen-

talny 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 
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9180 Jawo-

rzyny i lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio plathy-

phyllis- 

Acerion 

pseudoplat

ani) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 

9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

Zachowanie 

siedliska we 

właściwym stanie 

ochrony; 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 
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91E0 Łęgi 

wierzbowe

, topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i 

olsy 

źródliskow

e 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) lub 

poprawa jego 

struktury i funkcji 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 

91I0* 

Ciepłolubn

e dąbrowy 

(Quercetal

ia 

pubescenti

-petraeae) 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) lub 

poprawa jego 

struktury i funkcji 

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 

W 6 i 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

5-10 % siedliska w 

obszarze, za 

każdym razem inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

10 
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1421 Włoso-

cień delikat-

ny Tricho-

manes spe-

ciosum 

Poprawa stanu 

siedliska gatunku 

do stanu co 

najmniej U1 

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 

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a pzo 

13-30-2-08-19  -x   

-00 

13-30-2-08-19  -t   -

00 

Leśnictwo 

Jerzmanice, 

Nadleśnictwo 

Złotoryja 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3 

1902 Obuwik 

pospolity 

Cypripedium 

calceolus 

Poprawa stanu 

siedliska gatunku 

do stanu co 

najmniej U1 

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 

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a pzo 

Wszystkie znane 

stanowiska w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

15 
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4066 

Zanokcica 

serpentyno

wa 

Asplenium 

adulterinu

m 

Zachowanie 

gatunku i jego 

siedliska we 

właściwy stanie 

ochrony 

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 

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a pzo 

Stanowisko w 

Janowicach 

Wielkich, dz 127/3 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3 

1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Utrzymanie stanu 

zimowisk 

(sztolnia w 

Chmielarzu)  

Poprawa stanu 

zimowisk  

Utrzymanie stanu 

leśnych siedlisk 

(żerowisk)  

Zachowanie 

istniejących 

korytarzy 

ekologicznych 

wokół kryjówek 

 

Stanowiska 

zimowe: 

określenie 

liczebności 

zimujących 

osobników  

- - corocznie w 

stycznie przez 

cały okres 

obowiązywani

a pzo 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze: jaskinie 

Połomu, sztolnia w 

kamieniołomie 

Gruszka, sztolnia w 

Chmielarzu, 

sztolnia w górze 

Bondarskiego w 

Kaczorowie, 

Jaskinia Walońska 

w Podgórkach, 

grota pod zamkiem 

w Płoninie, Sztolnia 

w Stanisławowie, 

Sztolnia Rudolf w 

Męcince, Sztolnie 

Helena I i III w 

Ciechanowicach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3-10/ obiekt 

(uwzględniają

c te same 

fundusze w 

odniesieniu do 

innych 

gatunków, 

które 

występują w 

tych samych 

obiektach)  
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1318 Nocek 

łydkowłosy  

Myotis 

dasycneme 

Poprawa stanu 

zimowisk 

 

Stanowiska 

zimowe: 

określenie 

liczebności 

zimujących 

osobników  

- - corocznie w 

stycznie przez 

cały okres 

obowiązywani

a pzo 

Zimowiska w 

jaskiniach Połomu: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3-10/ obiekt 

(uwzględniają

c te same 

fundusze w 

odniesieniu do 

innych 

gatunków, 

które 

występują w 

tych samych 

obiektach)  

1323 Nocek 

Bechsteina  

Myotis 

bechsteinii 

Utrzymanie stanu 

leśnych siedlisk 

(żerowisk i 

kryjówek)  

Utrzymanie stanu 

zimowisk 

(sztolnia w 

Chmielarzu)  

Poprawa stanu 

zimowisk  

Zachowanie 

istniejących 

korytarzy 

ekologicznych 

wokół kryjówek 

 

Stanowiska 

zimowe: 

określenie 

liczebności 

zimujących 

osobników  

- - corocznie w 

stycznie przez 

cały okres 

obowiązywani

a pzo 

Zimowiska w 

jaskiniach Połomu: 

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża, sztolnia w 

Chmielarzu, 

sztolnia upadowa w 

Leszczynie i 

Sztolnia Helena I w 

Ciechanowicach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3-10/ obiekt 

(uwzględniają

c te same 

fundusze w 

odniesieniu do 

innych 

gatunków, 

które 

występują w 

tych samych 

obiektach)  
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1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

Utrzymanie stanu 

zimowisk 

(sztolnia w 

Chmielarzu)  

Poprawa stanu 

zimowisk  

Utrzymanie lub 

poprawa stanu 

leśnych żerowisk  

Utrzymanie stanu 

schronień kolonii 

rozrodczych w 

budynkach  

Zachowanie 

istniejących 

korytarzy 

ekologicznych 

wokół kryjówek 

 

Stanowiska 

zimowe: 

określenie 

liczebności 

zimujących 

osobników  

- - corocznie w 

stycznie przez 

cały okres 

obowiązywani

a pzo 

Zimowiska w 

jaskiniach Połomu:  

Jaskinia Nowa,  

Jaskinia Szczelina 

Wojcieszowska, 

Jaskinia Północna 

Duża, Jaskinia 

Imieninowa, 

sztolnia w 

Bukowinie, sztolnia 

w Chmielarzu, 

sztolnia w 

Stanisławowie, 

sztolnia Rudolf w 

Męcince, sztolnie 

Helena I, II i III w 

Ciechanowicach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

3-10/ obiekt 

(uwzględniają

c te same 

fundusze w 

odniesieniu do 

innych 

gatunków, 

które 

występują w 

tych samych 

obiektach)  

Stanowiska 

letnie: 

określenie 

liczby 

osobników w 

kryjówkach  

corocznie w 

maju i 

czerwcu przez 

cały okres 

obowiązywani

a pzo 

Kryjówki kolonii 

rozrodczych w 

Myśliborzu i Lipie 

1355 Wydra 

Lutra lutra 

Utrzymanie stanu 

siedlisk gatunku  

Poprawa stanu 

siedlisk gatunku  

Odtwarzanie 

właściwego dla 

regionu składu 

gatunkowego 

Ocena populacji 

zgodnie z PMŚ 

GIOŚ (w 

przypadku 

braku metodyki 

PMŚ- zgodnie z 

metodyką 

zawartą w pzo) 

- - w 9 roku 

obowiązywani

a pzo 

Rzeki i cieki 

wodne: Bóbr, 

Kaczawa, 

Świerzawa, Lipka, 

Kamiennik, Wilcza, 

, Świdna, Nysa 

Mała, Starucha, 

Przyłęcznica, 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

15 
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ichtiofauny pod 

względem 

zróżnicowania 

gatunkowego i 

zagęszczenia. 

 Zachowanie 

drożności 

istniejących 

korytarzy 

ekologicznych 

(ograniczenie lub 

likwidacja 

negatywnego 

wpływu barier). 

Ocena stanu  

siedlisk zgodnie 

z PMŚ GIOŚ 

(w przypadku 

braku metodyki 

PMŚ- zgodnie z 

metodyką 

zawartą w pzo) 

Dopływ spod 

Gorzanowisc, 

Dopływ spod 

Nowej Wsi 

Wielkiej, 

Świekotka, 

Bełkotka na 

odcinkach 

położonych w 

granicach Obszaru 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

1014 

Poczwarówka 

zwężona 

Vertigo 

angustior 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

corocznie Dz. 518/4, 518/17 

obręb Mysłów 
 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

2 
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1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

Zachowanie 

siedlisk gatunku 

we właściwym 

stanie ochrony; 

Zachowanie 

siedliska gatunku 

w 

niepogorszonym 

stanie  (co 

najmniej U1) 

 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

 Raz na 5 lat 5-10 % stanowisk w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 

1084 

Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremite 

(Osmoderma 

barnabita) 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie (co 

najmniej U1) 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

 W 5 i 10 roku 

obowiązywani

a pzo 

Aleja lipowa przy 

drodze Chełmiec – 

Myślinów, 5-10 % 

pozostałych 

stanowisk w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 
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6169 

Przeplatka 

maturna 

Hypodryas 

maturna 

Zachowanie 

siedliska w 

niepogorszonym 

stanie  

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

corocznie Leśnictwo Czernica 

Wydz. 207 d, g koło 

Chrośnicy 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

2 

6177 

Modraszek 

telejus 

Maculinea 

(Phengaris)  

teleius 

Poprawa stanu 

siedlisk gatunku 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 5-10 % stanowisk w 

obszarze 
Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 
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6179 

Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

Zachowanie 

siedlisk gatunku 

we właściwym 

stanie ochrony; 

Poprawa stanu 

siedlisk gatunku 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 5-10 % stanowisk w 

obszarze 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 (na 

stanowiska

ch 

objętych 

PMŚ 

monitoring 

przeprowa

dzić może 

GIOŚ) 

5 

 
Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli stanu zachowania płatów siedlisk przyrodniczych i oceny stanu populacji gatunków w czasie obowiązywania pzo. Monitoring 

winien być wykonywany zgodnie z metodyką wskazaną w poradnikach metodycznych PMŚ GIOŚ. Organ odpowiedzialny za monitoring siedlisk w obszarze, tj. RDOŚ 

Wrocław wskaże dokładne miejsca przeprowadzenia badań, uwzględniając dodatkowe czynniki mogące wpływać na stan siedlisk, które mogą wystąpić w trakcie 

obowiązywania planu. 

Monitoring nietoperzy winien obejmować liczebność poszczególnych gatunkach w zimowiskach oraz nocka dużego w koloniach rozrodczych. 

Ważnym jest prowadzenie monitoringu populacji przeplatki maturna na jedynym stanowisku w obszarze koło Chrośnicy. Coroczny monitoring zgodny z PMŚ GIOŚ pozwoli 

określić charakter utrzymującej się na stanowisku niewielkiej populacji motyla.  

Coroczny monitoring konieczny jest również na stanowisku poczwarówki zwężonej. Obecnie brakuje informacji o tempie sukcesji na działkach obok turzycowiska, gdzie 

zarzucono użytkowanie. Być może na stanowisku konieczne będzie podjęcie działań ochrony czynnej – usunięcie nalotu wierzby oraz sporadyczne wykaszanie celem 

zahamowania sukcesji.  

 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić                 

w poniższym zestawieniu. 

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) 
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Uchwała Nr IX/54/2003 Rady Gminy Paszowice z 

dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego MPZP ZBIORNIK GROBLA - 

POGWIZDÓW 

 

 Z uwagi na występowanie w obrębie terenu objętego ustaleniami planu szeregu siedlisk przyrodniczych, które z uwagi 

na planowane przeznaczenie podlegałyby bezpośredniemu zniszczeniu lub pośredniemu oddziaływaniu – 3260 Nizinne 

i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 6110 Skały wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską (Alysso- Sedion), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 9170 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), *9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo- lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani),*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, *91I0 

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae), zaleca się odstąpienie od planowanego zagospodarowania. 

 

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Konieczne jest opracowanie planu ochrony dla całego obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie. Aktualny stan wiedzy nie jest wystarczający do 

odpowiedniego zaplanowania ochrony w obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony. 

Konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy na temat wszystkich siedlisk przyrodniczych w obszarze (rozpoznanie terenowe nie obejmowało 

niektórych siedlisk: 6230, 6520, 7140, 7220, 7230, 9110; w odniesieniu do niektórych siedlisk jest nieznaczne – 10-30%: 6210, 6410, 6510, 

8160, 9130, 9170, 9180, 0190, 91E0. W stosunku do pozostałych siedlisk, gdzie rozpoznanie terenowe obejmowało od 50- 100 % powierzchni 

siedliska w obszarze wskazano na konieczność uzupełnienia stanu wiedzy nt. stanowisk nieobjętych rozpoznaniem terenowym oraz poszukiwanie 

nowych stanowisk danego siedliska w obszarze (np.8150).  

Uzupełnienia stanu wiedzy wymagają również stanowiska 1902 obuwika pospolitego oraz – w celu rozstrzygnięcia kwestii występowania w 

obszarze – 4096 mieczyka błotnego. 

W odniesieniu do nietoperzy: 1308 mopek, 1323 nocek Bechsteina, 1324 nocek duży konieczne jest uzupełnienie wiedzy na temat rojenia 

nietoperzy w obszarze oraz rozpoznanie dziennych kryjówek leśnych i lepsze poznanie żerowisk. Powyższe wynika z faktu, iż znajdujące się w 

granicach obszaru Jaskinie Połomu – jedne z największych zimowisk nietoperzy w Polsce – są dobrze rozpoznane w zakresie ich wykorzystania 

przez nietoprze w okresie hibernacji, brak jest natomiast wiedzy nt. rozrodu tych gatunków oraz wykorzystywania obszaru przez nie jako 

żerowiska i miejsca kryjówek dziennych. 

 

Z uwagi na termin opracowania przedmiotowego dokumentu inwentaryzacja wydry w obszarze odbywała się w okresie od lipca do początku 

września. Okres ten nie jest zalecany do prowadzenia inwentaryzacji w przypadku tego gatunku  ze względu na niższa wykrywalność i 

możliwość uzyskania zaniżonych ocen dla wskaźnika "Indeks populacji" . W przypadku wydry wskaźnik oparty jest o uzyskane wyniki odnośnie 
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liczby pozytywnych stwierdzeń, jak i liczby odchodów stwierdzonych na poszczególnych stanowiskach. Monitoring przeprowadzony w 2013 

roku na terenie 15 obszarów w kraju wskazał na wyraźne (statystycznie istotne) różnice w uzyskanych wartościach "Indeksu populacyjnego" w 

zależności od terminu prowadzonych prac terenowych. W przypadku obszarów, na których monitoring prowadzono w rekomendowanym okresie 

(październik-marzec) uzyskane wartości były znacznie wyższe od tych uzyskiwanych w okresie sierpień-wrzesień). Związane jest to ze spadkiem 

intensywności znakowania w okresie kwiecień/maj-wrzesień. W związku z powyższym wskazanym jest, aby w trakcie opracowywania planu 

ochrony uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie prowadzenia prac – pomimo, iż proponuje się przeniesienie populacji bobra do 

kategorii D- nieznacząca, wskazanym byłoby w trakcie monitoringu wydry zweryfikować możliwość występowania bobra w obszarze. 

Wskazanym jest opracowanie planu ochrony ze względu na niepełne rozpoznanie występowania 1014 poczwarówki zwężonej w obszarze. Jeden 

sezon wegetacyjny w 2013 roku czyli jedna wiosna i jedna jesień (okresy najkorzystniejsze do poszukiwania poczwarówki) nie dały możliwości 

sprawdzenia wielu potencjalnych miejsc gdzie gatunek może występować. Wskazana jest gruntowna, dwuletnia inwentaryzacja. 

 

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych rozpoznaniem terenowym nie zostały objęte 1166 traszka grzebieniasta oraz dwa gatunki ryb: 1096 

minóg strumieniowy oraz 1149 koza, co należy uzupełnić. 

 

Stan wiedzy należy również uzupełnić dla 6169 przeplatki maturny. Potrzeba gruntownej inwentaryzacji, aby określić znaczenie obszaru dla 

populacji przeplatki maturna. Obecnie w obszarze znanych jest kilka stanowisk historycznych tego gatunku, jedno obecne z niewielką populacją 

oraz jedno zinwentaryzowane przed 13 laty w bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru, proponowane do włączenia do obszaru. Wskazane są 

badania populacyjne w celu określenia kondycji genetycznej populacji przeplatki maturna w Górach Kaczawskich oraz na Pogórzu Kaczawskim. 

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazania luk w wiedzy na temat przedmiotów ochrony w obszarze oraz fakt, iż jest to obszar duży, w którym 

bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzną budową geologiczną (wapienie, bazalty, serpentynity), silnym zróżnicowaniem 

morfologicznym, niskim stopniem przekształcenia krajobrazu w związku z czym ingerencja w przedmiotowy obszar (m.in. ewentualna 

urbanizacja, wznowienie bądź kontynuacja eksploatacja surowców skalnych, rozwój turystyki “agresywnej”, zamiana łąk na inne typy 

użytkowania, budowa zbiorników przeciwpowodziowych, przekształcanie terenów stanowiących korytarze migracyjne zwierząt) może 

doprowadzić do zniszczenia jego zasobów przyrodniczych wpływając negatywnie na przedmioty ochrony obszaru – konieczne jest sporządzenie 

planu ochrony, poprzedzonego pełną inwentaryzacją przedmiotowego obszaru (co przyczyni się również do zweryfikowania wszystkich danych 

przyrodniczych na temat obszaru, często wykluczających się i rodzących konflikty), co pozwoli na określenie stabilnych reguł i zasad 

postępowania w obszarze na stosunkowo długi okres, pozwoli na określenie „warunków brzegowych” jakie musi spełnić zagospodarowanie 

przestrzenne, prowadzona w obszarze działalność, aby nie szkodzić celom ochrony Natura 2000, a podmiotom działającym w obszarze da 

większą przewidywalność i pewność, jak wymogi ochrony obszaru wpłyną na ich działalność. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Nie został opracowany projekt zmiany granic obszaru Natura 2000 z uwagi na wskazanie na konieczność sporządzenia planu ochrony, podczas 

którego aspekt ten będzie szczegółowo przeanalizowany. W tabeli poniżej „Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru” 

zawarte są informacje dotyczące propozycji zmiany granic obszaru z uwagi na występujące w jego bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 

owadów (włączenie stanowisk do obszaru). 

 

 

L.p. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1 Punkt 3.1 

3260 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

B, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 3260 

Pokrycie: 20,25 ha, 

jakość danych P, 

reprezentatywność B 

Siedlisko nie badane w sposób szczegółowy, jednak w dolinie Kaczawy silnie zniekształcone, stąd wynika koniecznosć 

obniżenia oceny reprezentatywności z A na B 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

2 Punkt 3.1 

6110 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

A, stan 

Punkt 3.1 6110 

Pokrycie: 2,48 ha, 

reprezentatywność B, 

powierzchnia 

względna A, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna B 

Siedlisko związane z odkrywkami wapienia o charakterze sztucznym lub naturalnym –  w chwili obecnej znane tylko 

stanowiska wtórne o zaburzonym składzie gatunkowym. Mimo to ocena A dla powierzchni, gdyż jest to jedno z kilku miejsc 

występowanie siedliska w Polsce 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 
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zachowania 

A, ocena 

ogólna A 
3 Punkt 3.1 

6120 

Pokrycie: 

17,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 6120 

jakość danych G, 

reprezentatywność D,  

Siedlisko – jeśli występowało w obszarze, to na długo przed jego utworzeniem, Obecnie na tym stanowisku siedlisko 6210 

oraz 8220. Siedlisko podawane w obszarze w ślad za danymi literaturowymi z lat 90-tych XX w. Nie potwierdzono 

występowania siedliska w obszarze –propozycja usunięcia z listy przedmiotów ochrony. 

 

4 Punkt 3.1 

6210 

Pokrycie: 

24,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 6210 

Pokrycie: 14,21 ha, 

jakość danych M, 

reprezentatywność B, 

powierzchnia 

względna C, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna C 

Siedlisko zagrożone przez sukcesję i eutrofizację co obniża oceny cząstkowe, stopniowo zanika 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

5 Punkt 3.1 

6230 

Pokrycie: 

70,01 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

Punkt 3.1 6230 

Pokrycie: 45,63 ha, 

jakość danych M, 

reprezentatywność A, 

powierzchnia 

względna C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

 

Brak rozpoznania – należy pozostawić oceny z SDF, choć prawdopodobnie są one już nieaktualne 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 
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a względna 

B, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 
6 Punkt 3.1 

6410 

Pokrycie: 

343,05 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 6410 

Pokrycie: 638,07  ha, 

jakość danych M 

Regularnie koszone, niekiedy zbyt często lub w niewłaściwych terminach, ale zachowują wskaźniki struktury i funkcji 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

7 Punkt 3.1 

6430 

Pokrycie:00

,00 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 6430 

Pokrycie: 6,18 ha, 

reprezentatywność B, 

stan zachowania B,  

Większość ze stanowiska siedliska znajduje się pod presją eutrofizacji i synantropizacji co powoduje konieczność obniżenia 

ocen cząstkowych  

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

8 Punkt 3.1 

6510 

Pokrycie: 

1827,28 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

Punkt 3.1 6510 

Pokrycie: 1690,41  ha 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 
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wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna B 
9 Punkt 3.1 

6520 

Pokrycie: 

238,04 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 6520 

Pokrycie: 227,26  ha, 

jakość danych P 

Brak rozpoznania – należy pozostawić oceny z SDF, choć prawdopodobnie są one zawyżone 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

10 Punkt 3.1 

7140 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

B, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 7140 

Pokrycie: -- ha, jakość 

danych P  

Brak rozpoznania pozostawić ocenę z SDF 

11 Punkt 3.1 

7220 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

Punkt 3.1 7220 

Pokrycie: -- ha, jakość 

danych P 

Brak rozpoznania pozostawić ocenę z SDF, chociaż możliwe że siedlisko nie występuje i zostało podane tylko z uwagi na 

wystepowanie skał wapiennych 
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danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna B 

12 Punkt 3.1 

7230 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

B, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 7230 

Pokrycie: -- ha, jakość 

danych P 

Brak rozpoznania pozostawić ocenę z SDF 

 

13 Punkt 3.1 

8150 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

B, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 8150 

Pokrycie: 0,1 ha 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

14 Punkt 3.1 

8160 

Pokrycie: 

Punkt 3.1 8160 

Pokrycie: 0,35 ha, 

reprezentatywność B, 

Siedlisko znane wyłącznie z opuszczonych kamieniołomów; potwierdzono 1 stanowisko w literaturze znanych jest dalsze 6 

stanowisk. Znane stanowisko zachowane w stopniu niezadowalajacym, stąd obniżenie ocen cząstkowych oraz oceny 

ogólnej 
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3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

B, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

powierzchnia 

względna C, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna B 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

15 Punkt 3.1 

8210 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 8210 

Pokrycie: 0,67 ha 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

16 Punkt 3.1 

8220 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

B stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 8220 

Pokrycie: 6,18 ha, 

powierzchnia 

względna C, stan 

zachowania B, 

Znane stanowiska zachowane w stopniu niezadowalajacym, stąd obniżenie ocen cząstkowych 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

17 Punkt 3.1 Punkt 3.1 8310 zmiana powierzchni na liczbę stanowisk  
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8310 

Pokrycie: 

3,5 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Liczba stanowisk:11,  

18 Punkt 3.1 

9110 

Pokrycie: 

469,07 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 9110 

Pokrycie: 379,58 ha,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna B 

Proponowane obniżenie oceny ogólnej. Obok płatów zachowanych w stopniu doskonałym liczne są też płaty silnie 

zaburzone 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

19 Punkt 3.1 

9130 

Pokrycie: 

357,05 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

Punkt 3.1 9130  

Pokrycie: 533, 36 ha, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna B 

Proponowane obniżenie oceny ogólnej. Obok płatów zachowanych w stopniu doskonałym liczne są też płaty silnie 

zaburzone 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 
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ogólna A 
20 Punkt 3.1 

9150 

Pokrycie: 

150,52  ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

B, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 9150 

Pokrycie: 37,50 ha, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna B 

Proponowane obniżenie oceny ogólnej. Obok płatów zachowanych w stopniu doskonałym liczne są też płaty silnie 

zniskztałcone wymagające regeneracji. Zagrożenie poborem kopalin. 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

21 Punkt 3.1 

9170 

Pokrycie: 

2408,36 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 9170 

Pokrycie: 2426,15 ha,  

Niewielka korekta powierzchni 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

22 Punkt 3.1 

9180 

Pokrycie: 

318,55 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

Punkt 3.1 9180 

Pokrycie: 184,23 ha,  

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 
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zachowania 

A, ocena 

ogólna A 
23 Punkt 3.1 

9190 

Pokrycie: 

1361,71 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 

Punkt 3.1 9190 

Pokrycie: 1285,72 ha, 

stan zachowania B, 

ocena ogólna B 

Proponowane obniżenie oceny wskutek inwazji niecierpka drobnokwiatowego 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

24 Punkt 3.1 

91E0 

Pokrycie: 

766,62 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

a względna 

C, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna B 

Punkt 3.1 91E0 

Pokrycie: 627,20 ha, 

stan zachowania B 

Proponowane obniżenie oceny wskutek inwazji niecierpka drobnowiatowego i innych gatunków obcych; 

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 

25 Punkt 3.1 

91I0 

Pokrycie: 

7,0 ha, 

jakość 

danych M, 

reprezentaty

wność A, 

powierzchni

Punkt 3.1 91I0 

Pokrycie: 330,08 ha,  

zmiana powierzchni w oparciu o nowsze, choć nadal nie wyczerpujące dane 
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a względna 

B, stan 

zachowania 

A, ocena 

ogólna A 
26 Punkt 3.2. 

1421 

Trichomane

s speciosum 

Populacja:T

yp: osiadła 

(p), 

Wielkość 1 

i, jakość 

danych M, 

Ocena: 

populacjaA, 

stan 

zachowania 

A, izolacja 

B, ogólnie 

A 

Punkt 3.2. 1421 

Trichomanes 

speciosum 

jakość danych G, 

kategoria V, stan 

zachowania C 

oceny populacji – jedyne znane stanowisko w Polsce. Stan zachowania zły – populacja na skraju 

zaniku. 

27 Punkt 3.2. 

1902 

Cypripediu

m calceolus 

Populacja:T

yp: osiadła 

(p), 

Wielkość 20 

i, jakość 

danych M, 

Ocena: 

populacjaC, 

stan 

zachowania 

A, izolacja 

B, ogólnie 

A 

Punkt 3.2. 1902 

Cypripedium 

calceolus 

Populacja:Typ: osiadła 

(p), Wielkość 80-120 

i, kategoria: V, jakość 

danych G,  stan 

zachowania C,  

ogólnie C 

80-120 pędów, w tym 20-40 kwitnących, stan populacji pogarsza się – zanikają stanowiska i spada liczba kwitnących 

osobników 

28 Punkt 3.2. Punkt 3.2. 4066 Zweryfikowano wielkość populacji, oceny bz 
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4066 

Asplenium 

adulterinum 

Populacja:T

yp: osiadła 

(p), jakość 

danych M, 

Ocena: 

populacjaB, 

stan 

zachowania 

A, izolacja 

B, ogólnie 

A 

Asplenium 

adulterinum 

Populacja: wielkość 

30-40 i, kategoria V 

 jakość danych G 

29 Punkt 3.2. 

4096 

Gladiolus 

palustris 

Populacja:T

yp: osiadła 

(p), jakość 

danych M, 

Ocena: 

populacjaA, 

stan 

zachowania 

C, izolacja 

B, ogólnie 

A 

Punkt 3.2. 4096 

Gladiolus palustris 

jakość danych P 

Nie potwierdzona – możliwa z uwagi na masowe występowanie pokrewnego gatunku G. imbricatus, od którego G. palustris 

może nie być odróżniany. Do czasu przeprowadzenia specjalistycznych poszukiwań gatunku należy pozostawić oceny z 

SDF 

30 Punkt 3.2 

1308 

Barbastella 

barbsatellus 

Usunąć wiersz z 

typem populacji ‘p’ 

Wiersz niepotrzebny, bo w obszarze występują populacje rozrodcza i zimująca 

31 Punkt 3.2 

1308 

Barbastella 

barbsatellus

: populacja 

rozrodcza 

min-maks 

1308 Barbastella 

barbsatellus : 

populacja rozrodcza 

min-maks 80-100, 

stan zachowania B 

Weryfikacja zapisów na podstawie danych zebranych do PZO, stan zachowania oceniono jako dobry, a nie doskonały, ze 

względu na brak stwierdzeń stanowisk kolonii rozrodczych 
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7-7, stan 

zachowania 

A 

32 Punkt 3.2 

1308 

Barbastella 

barbsatellus

: populacja 

zimująca 

min-maks 

50-100, stan 

zachowania 

A 

1308 Barbastella 

barbsatellus : 

populacja zimująca 

min-maks 80-100, 

stan zachowania B 

Weryfikacja zapisów na podstawie danych zebranych do PZO, stan zachowania oceniono jako dobry, a nie doskonały, ze 

względu na niezadowalający stan zimowisk 

33 Punkt 3.2 

1323 Myotis 

bechsteinii: 

populacja 

osiadła min-

maks brak 

wpisu, 

kategoria V, 

stan 

zachowania 

A 

1323 Myotis 

bechsteinii: Zamienić 

p na r (populacja 

rozrodcza), min-maks 

30-50, kategoria R, 

stan zachowania B 

Weryfikacja zapisów na podstawie danych zebranych do PZO, stan zachowania oceniono jako dobry, a nie doskonały, ze 

względu na brak stwierdzeń stanowisk kolonii rozrodczych 

34 Punkt 3.2 

1323 Myotis 

bechsteinii: 

populacja 

zimująca 

min-maks 

1-5, stan 

zachowania 

A 

1323 Myotis 

bechsteinii: populacja 

zimująca, min-maks 

10-15, stan 

zachowania B 

Weryfikacja zapisów na podstawie danych zebranych do PZO, stan zachowania oceniono jako dobry, a nie doskonały, ze 

względu na niezadowalający stan zimowisk i wielkość zimującej populacji 

35 Punkt 3.2 

1318 Myotis 

dasycneme 

1318 Myotis 

dasycneme :Usunąć 

wiersz z typem 

populacji ‘p’ 

Wiersz niepotrzebny, bo w obszarze występują populacje rozrodcza i zimująca 

36 Punkt 3.2 

1318 Myotis 

dasycneme, 

1318 Myotis 

dasycneme: Stan 

zachowania B 

Weryfikacja zapisów na podstawie danych zebranych do PZO, stan zachowania oceniono jako dobry, a nie doskonały, ze 

względu na niezadowalający stan zimowisk i wielkość zimującej populacji 
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stan 

zachowania 

A 

37 Punkt 3.2 

1324 Myotis 

myotis 

1324 Myotis myotis 

Usunąć wiersz z 

typem populacji ‘p’ 

Wiersz niepotrzebny, bo w obszarze występują populacje rozrodcza i zimująca 

38 Punkt 3.2 

1324 Myotis 

myotis: 

populacja 

zimująca 

min-maks 

200-250, 

stan 

zachowania 

B, ocena 

ogólna B 

1324 Myotis myotis: 

populacja zimująca 

min-maks 270-300, 

stan zachowania A, 

ocena ogólna A 

Weryfikacja zapisów na podstawie danych zebranych do PZO, stan zachowania oceniono jako doskonały, a nie dobry, ze 

względu fakt, że główne zimowiska Obszaru – jaskinie Połomu, są największym zimowiskiem tego gatunku na Dolnym 

Śląsku i wzrost liczebności zimowej populacji w ostatniej dekadzie. W związku z tym zmianie uległa również ocena ogólna 

z B na A 

39 3.2 

1337 Castor 

fiber, 

Populacja 

osiadła(p) i 

rozrodcza 

(r: 2-5 i). 

Ocena 

znaczenia 

dla obszaru: 

populacja 

C. 

3.2.c. Ssaki 

1337 Castor fiber, 

Ocena znaczenia dla 

obszaru: populacja D. 

Wyłączenie bobra Castor fiber z listy przedmiotów ochrony w obszarze. W trakcie prac terenowych nad pzo gatunek 

notowany był jedynie na jednym, obecnie opuszczonym już stanowisku. Pomimo, iż w trakcie ZLW otrzymano informację o 

świeżych śladach bytowania bobra na potoku Kamiennik, wydaje się że gatunek ten błędnie został zaklasyfikowany do 

przedmiotów ochrony. Należy go pozostawić w SDF z kat. D – populacja nieznacząca, z uwagi na fakt, iż może pojawiać 

się w obszarze. 

40 3.2.Lutra 

Lutra, 

populacja 

osiadła (p) 

oraz 

rozrodcza 

(r: 10-20 i), 

Ocena: 

populacja 

C, Stan 

zachowania 

3.2.Lutra Lutra, 

populacja osiadła (p) 

oraz rozrodcza (r: 10-

15 i), Ocena: 

populacja C, Stan 

zachowania B, 

Izolacja C, ogólnie C. 

 

Zmiana stanu zachowania z A na B wynika ze stwierdzenia istotnych zagrożeń i przekształceń siedlisk w obszarze.  Zmiana 

oceny ogólnej jest wynikiem zmiany oceny stanu zachowania. Ze względu na stosunkowo niską dostępność optymalnych 

siedlisk, faky, iż w granicach obszaru zlokalizowane są jedynie niewielkie fragmenty ważnych korytarzy migracyjnych 

takich jak rzeka Kaczawa, obszar może mieć istotne znaczenie dla ochrony populacji w regionie, ale nie w kraju. 

Ponadto zweryfikowana liczbę osobników populacji rozrodczej. 
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A, Izolacja 

C, ogólnie 

B. 

 

41 3.2 

1014 

Vertigo 

angustior; 

populacja 

osiadła (p), 

Ocena: 

populacja 

C, Stan 

zachowania 

A, Izolacja 

C, ogólnie 

B. 

 

1014 Vertigo 

angustior; osiadła (p),  

Ocena: populacja C, 

stan zachowania B, 

izolacja C, ogólnie C 

Odnaleziono jedno stanowisko w obszarze, w stanie zachowania niezadowalającym, w związku z czym obniżeniu uległa 

ocena stanu zachowania, a w konsekwencji ocena ogólna została obniżona z B na C. 

42 3.2 

1052 

Hypodryas 

maturna; 

populacja 

rozrodcza 

(r), ocena: 

populacja 

C, stan  

zach. B, 

izolacja C, 

ogólnie B 

6169 Hypodryas 

maturna; populacja C, 

stan zach. C, izolacja 

C, ogólnie C 

Odnaleziono jedno niewielkie stanowisko w obszarze z nieliczną populacją, w stanie złym zachowania, w związku z czym 

zmianie obniżeniu uległy: ocena stanu zachowania oraz ocena ogólna z B na C. Zmieniła się nazwa gatunku oraz jego kod 

43 3.2 

1059 

Maculinea 

teleius  

6177 Maculinea 

(=Phengaris) teleius  

Zmieniła się nazwa gatunku oraz jego kod 

44 3.2 

1061 

Maculinea 

nausithous,  

6179 Maculinea 

(=Phengaris) 

nausithous  

Zmieniła się nazwa gatunku oraz jego kod 
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45 3.3. Inne 

ważne 

gatunki 

zwierząt i 

roślin. 

BRAK 

3.3. Inne ważne 

gatunki zwierząt i 

roślin. Rośliny 

Nazwa naukowa Pop. 

Min 

Pop. 

Max 

Jednostka Kategoria 

liczebnosci 

Motywa

cja 

Jakość 

danych 

 

Aconitum variegatum ssp. 

variegatum 

  i R D DD 

Angelica archangelica ssp. 

archangelica 

   R D DD 

Asplenium adiantum 

nigrum 

20 30   A DD 

Asplenium septentrionale 4000 6000  C A  

Atropa belladonna    R D DD 

Batrachium fluitans    R D DD 

Blechnum spicant    V D DD 

Botrychium lunaria    R A DD 

Bromus ramosus    V A DD 

Bromus secalinus    R A DD 

Campanula latifolia    C A DD 

Carex bohemica 1 loc.   V A DD 

Carex davalliana    R A DD 

Carex pulicaris    R A DD 

Carex umbrosa    V A DD 

Carlina acaulis    C D DD 

Centaurium erythraea    C D DD 

Centaurium pulchellum    R D DD 

Cephalanthera    R A DD 
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damasonium 

Cephalanthera longifolia    C A DD 

Cephalanthera rubra    V A DD 

Cerastium brachypetalum    R A DD 

Cerastium pumilum    R A DD 

Chrysosplenium 

opositifolium 

   C A DD 

Colchicum autumnale    C D DD 

Coralorhiza trifida    R A DD 

Cyclamen purpurascens 100 100  V D  

Dactylorhiza fuchsii    R A DD 

Dactylorhiza maculata    R A DD 

Dactylorhiza majalis    C D DD 

Dactylorhiza sambucina    C A DD 

Daphne mezereum    C D DD 

Dianthus superbus    R A DD 

Digitalis grandiflora    C D DD 

Epipactis albensis 5 10  V A  

Epipactis atrorubens    R D DD 

Epipactis helleborine    C D DD 

Epipactis palustris    V A DD 

Epipactis purpurata    V A DD 

Equisetum telmateia    R D DD 

Festuca pallens    R A DD 
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Galanthus nivalis    R V zał. DD 

Galium pumilum    C A DD 

Gentiana asclepiadea    V D DD 

Gentiana cruciata    R D DD 

Gentianella amarella    R A DD 

Gentianella ciliata    R D DD 

Gentianella germanica    V D DD 

Gladiolus imbricatus    C D DD 

Gymnadenia conopsea    C D DD 

Hepatica nobilis    C D DD 

Hieracium bifidum    R D DD 

Hieracium schmidtii    V A DD 

Iris sibirica    C A DD 

Jovibarba sobolifera    C D DD 

Leucoium vernum    C A DD 

Lilium martagon    C D DD 

Listera ovata    C D DD 

Lonicera peryclimenum    C D DD 

Lycopodium annotinum 1 loc.   V Zał V DD  czy 

nadal? 

Melica transsilvanica    R A DD 

Menyanthes trifoliata    V D DD 

Montia fontana    C A DD 
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Neotia nidus-avis    C D DD 

Omphalodes scorpiodes    R A DD 

Ononis arvensis    C D DD 

Ophioglossum vulgatum    R D DD 

Orchis mascula    C A DD 

Orchis ustulata 20 30  V A DD – czy 

nadal? 

Ornithogallum collinum    V A DD 

Ornithogallum 

umbellatum 

   C D DD 

Orobanche pallidiflora    R A DD 

Pedicularis sylvatica    R D DD 

Phyllitis scolopendrium 500 600  V A DD 

Platanthera bifolia    C D DD 

Platanthera chlorantha    R D DD 

Polypodium vulgare    C D DD 

Polystichum aculeatum    R A DD 

Potentilla rupestris    V A DD – czy 

nadal? 

Primula elatior    C D DD 

Primula veris    C D DD 

Pyrola media    R A DD 

Rosa gallica    V A DD 

Sorbus torminalis    C D DDDD 
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Taxus baccata    C D  

Triglochin palustre    C D DD 

Trollius europaeus    C D DD 

Utricularia minor    V A DD 

Veronica prostrata    V A DD 

       
 

46 3.3. Inne 

ważne 

gatunki 

zwierząt i 

roślin. 

BRAK  

3.3. Inne ważne 

gatunki zwierząt i 

roślin. Helicigona 

lapicida, Orcula 

doliolum, Ena 

montana, 

Daudebardia rufa 

1. Orcula doliolum jest gatunkiem z Czerwonej Listy Zwierząt (Głowaciński i in.2002) z kategorią VU 

(vulnerable -umiarkowanie zagrożone); rzadki gat w Polsce, ale w Górach i na Pogórzu Kaczawskim 

ma stanowiska (m.in.Połom, Miłek, wg publikacji Wiktora oraz Pokryszko „Stary Wapiennik”, 

„Ostrzyca”, „Góra Zamkowa” nad Potokiem koło Wojcieszowa) 

2. Helicigona lapicida -ślimak ostrokrawędzisty jest gatunkiem z Czerwonej Listy Zwierząt 

(Głowaciński i in.2002) z kategorią NT (near threatened- niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia); 

rzadki gat.  w Polsce, ale w Górach i na Pogórzu Kaczawskim ma stanowiska (m.in. Połom i Miłek, wg 

publikacji Wiktora oraz Pokryszko Stary Wapiennik”, w Wąwozie Myśliborskim, na „Górze 

Bazaltowej”, koło Sichowa, na „Górze Zamkowej”, na górze „Mielec”, „Miłek” i „Połom”.) 

Pozostałe dwa gatunki mają w Polsce stanowiska na południu kraju. 

 

Nazwa 
naukowa 

S 
N
P 

Wielkość 
Jedn
ostka 

Kategori
a 

Gat. z zał. Dyr. 
siedliskowej 

Pozostałe kategorie 

Min Max  C/R/V/P IV V A B C D 

Helicigona 
lapicida  

ślimak 
ostrokraw
ędzisty  

    i R   x    

Orcula 
doliolum  

    i R   x    

http://m.in/
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poczwaró
wka 
maczugow
ata 

Ena mon-
tana 

wałkówka 
górska 

    i P      x 

Daude-
bardia rufa 

daudebar-
dia czer-
wonawa 

    i P      x 

 

47 3.3. Inne ważne 

gatunki fauny i 

flory, Nazwa 

naukowa 

Muscardinus 

avellanarius 

Gatunek z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej występujący stosunkowo powszechnie w granicach obszaru; 

Grupa M,  Kod 1341, Populacja w obszarze, kategoria P, Motywacja IV, C 

 

48 3.3. Inne ważne 

gatunki fauny i 

flory,  

Nazwa naukowa 

Myoxus glis,  

Gatunek umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (kat. NT) oraz na Polskiej Czerwonej Liście 

Zwierząt (kat. NT), stosunkowo licznie występujący w obszarze. Grupa M,  Kod 2616, Populacja w obszarze, 

kategoria P, Motywacja A. 

49 3.3. Inne ważne 

gatunki zwierząt i 

roślin. Nietoperze 

Gatunek        Motywacja 

Kod Naz

wa 

nauk

owa 

S NP Wiel

kość 

 

Jedn

ostki 

Jako

ść 

dany

ch 

Gru

pa 

Kate

gori

a 

IV V A B C D 

1303 Rhinol

ophus 

hippos
ideros 

  
2-3 

i G M V x  x  x  
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Myotis 

nattere
ri  

  
p 

i DD M 
C x    x  

 
Myotis 

mystac

inus 

  
p 

i DD M 
C x    x  

 
Myotis 

brandt

ii 

  
p 

i DD M 
C x    x  

 
Myotis 
daube

ntonii  

  
p 

i DD M 
C x    x  

 
Eptesi
cus 

nilsso

nii 

  
p 

i DD M 
R x  x  x  

 Eptesi
cus 

serotin

us 

  
p 

i DD M 
C x    x  

 
Pipistr

ellus 

pipistr
ellus  

  
r 

i DD M 
C x    x  

 Pipistr

ellus 
pygma

eus 

  
p 

i DD M 
V x    x  

 
Pipistr

ellus 
nathus

ii  

  
p 

i DD M 
R x    x  

 
Nyctal
us 

noctul

a  

  
p 

i DD M 
C x    x  

 
Plecot
us 

auritu

s   

  
p 

i DD M 
C x    x  

 Plecot

us 

austri
acus   

  
p 

i DD M 
V x    x  

 

50 Niepełny 

spis 

Uzupełnić spis 

literatury o 
Furmankiewicz J., Gottfried I. 2010. Ekspertyza chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 
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literatury brakujące pozycje: Wrocławiu. Wrocław. http://www.wbu.wroc.pl/pliki/Tekst%20Studium.pdf. 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego Śląska. Przegląd Zoologiczny 20: 124-134. 

Kurpiewski A., Furmankiewicz J. 2008. Zagrożenia walorów przyrodniczych góry Połom w związku z 

planowanym rozszerzeniem terenu eksploatacji górniczej. [W:] Furmankiewicz M., Mastalska-Cetera B. (red.). 

Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra 

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jelenia Góra, str. 119-140. 

Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B. W. 1994. Wyniki zimowych spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych 

stanowisk z różnych rejonów Polski. W: Wołoszyn, B., (red.). Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. 

Wyniki i ocena skuteczności. Publikacje Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN, Kraków: 175-185. 

 

Wołoszyn B.W. 1971. Nietoperze jaskiń Sudetów. Materiały z II i IV Sympozjum Speleologicznego, 

Częstochowa: 129-135. 

 

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

L.p. Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. do włączenia: obręb Kwietniki, 

dz. ew. 58, 59, 61/9, fragment 

62, fragment 86, 66, 65/1, 101, 

102, fragment 56/4,  

potencjalne siedlisko pachnicy dębowej w miejscowości Kwietniki 

2. do włączenia: obręb Grobla dz. 

ew. 76/1, 50, fragment 45/1, 

fragment 52/3, fragment 53/2,  

potencjalne siedlisko pachnicy dębowej w miejscowości Grobla 

3. do włączenia: obręb Chełmiec 

dz. ew.193/2, 164, 163, 146/2, 

146/1, 142/1, 142/2, 213/1, 

169/3, 314/135, 168/1, 168/3, 

169/3, 169/1, 313/135, 180, 

181/1, 182/3 

siedlisko pachnicy dębowej w miejscowości Chełmiec, wzdłuż alei przydrożnej 
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4. do włączenia: obręb Chroślice 

dz. ew. 202,  

siedlisko modraszka nausitousa 

5. do włączenia: obręb Sichów dz. 

ew. 181/2, 180/2, 180/1, 181/3, 

fragment 181/10, 328, 329,  

siedlisko pachnicy dębowej w miejscowości Sichów 

6. do włączenia: obręb Dziwiszów 

dz. ew. fragment 60, obręb 

Płoszczyna dz. ew. 67, 68/1, 

278/4, 68/3,  

stanowisko modraszka nausitousa oraz czerwończyka nieparka 

7. do włączenia: Nadleśnictwo 

Śnieżka, wydzielenie: 11a, 11b, 

11c, 11g, 12a, 13l, 14l, 14k, 17c, 

17d, 17f, 

(dodatkowo aby włączyć zwarty 

kompleks leśny: 17g, h, b, a, 

stawy (brak działek w ewidencji, 

16f, b, 13t, w, p, r, l, o, n, k, j, s, 

m, f, g, i, h, d, c, b, a, 8w,s, 12a, 

11a,b,g,d, c),  

stanowisko przeplatki maturny  

 

W trakcie udziału społeczeństwa do proponowanej zmiany przebiegu granicy uwagę wniosła 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu – nie włączanie wskaznyahc wydzieleń w 

granice obszaru. Powyższe stanowisko uzasadniono: w dokumentacji pzo wskazuje się, że przeplatka 

maturna ma w obszarze rangę mało istotną; obserwacja terenowa eksperta z 2013 r. potwierdza tylko 

jedno stanowisko przeplatki poza terenem LP, zatem nie można proponować na tej podstawie, aby 

obszar LP obejmujący 44 wydzielenia do włączenia do obszaru Naturaq 2000; ponadto twierdzenie, że 

w tych 44 wydzieleniach występuje stanowisko przeplatki jest niezgodne z warstwą GIS przekazaną do 

konsultacji. RDLP wnioskuje o sporządzenie gruntownej inwentaryzacji, która okresli znaczenie tego 

terenu dla przeplatki maturny. 

8. do włączenia obręb 

Ciechanowice dz,ew, 408,  

stanowisko modraszka nausitousa 

9. do wyłączenia: obręb Sokola dz. 

ew. 1/1, 119/1,  

obręb Kwietniki dz.ew. 25/2, 

25/1, 26/1, 26/2, 24, 23, 28, 29,  

brak stanowisk oraz potencjalnych siedlisk owadów będących przedmiotami ochrony 

10. do wyłączenia: obręb Janówek, 

dz. ew.  167/206, 66/2,  

brak stanowisk przeplatki maturny oraz brak siedliska potencjalnego 

11. do wyłączenia:  obręb Świdnik, 

dz.ew. 299/1, 327, 296, 459/1; 

obręb Pastewnik dz.ew. 415/1, 

423, 424/1, 425/2, 424/2, 425/1, 

426, 427/1, 427/2, 428 

brak stanowisk oraz potencjalnych siedlisk owadów będących przedmiotami ochrony 
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12. dowiązanie granicy do 

wydzieleń leśnych lub działek 

ewidencyjnych 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 

  

1. Wykreślenie  zapisu dotyczącego  działań  ochronnych dot. 

nietoperzy  w  szczególności  nocka  łydkowłosego. 

W pozycji:  Działania związane   z  utrzymaniem lub  

modyfikacją  metod  zagospodarowania  zapisano: / 

wskazane,  aby  farmy  wiatrowe były  lokalizowane w  

odległości  nie  mniejszej niż  10  km od  granic obszaru/. 

Zapis  ten  uniemożliwi  samorządom  gminnym  

możliwości  rozwoju  gospodarczego  gmin,  wykorzystanie 

nowych  źródeł  energii a  w  województwie  wykluczy  

niemal  zupełnie budowę takich  farm.    

 

Gmina Złotoryja (P. 

Maria Leśna; e-mail z 

dnia. 14 lutego 2014 r.) 

Uwagę uwzględniono. Ostatecznie o możliwości 

zrealizowania takiej inwestycji przesądzi 

procedura oceny oddziaływania na środowisko 

2. 1. z uwagi na przewidywanie opracowanie planu ochrony 

przedwczesne wydaje się usuwanie gatunków z SDF lub 

obniżanie im oceny na D 

2. Dodanie zagrożenia dla siedliska 3260 – prace 

Klub Przyrodników UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 

 
1. Uwaga dotycząca przedwczesnego usuwania ga-
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utrzymaniowe wód, np. odwirowywanie, remonty i 

odbudowy zabudowy regulacyjnej 

3. Zmiana kodu zagrożenia dla siedliska 6510 w obrębie 

działku nr 86 obręb Gorzanowice na „budowa zbiorników 

wodnych” 

4. Przypisanie siedlisku 6520 zagrożeń pochodzących z 

poprzednich inwentaryzacji, za aktualne należałoby przyjąć 

dane Krukowskiego z 2010 r. 

5. Dodanie dla siedlisk 91I) i 9190 zagrożenia „praktyki 

leśne lub procesy naturalne prowadzące do silniejszego 

rozwoju podrostu i podszytu”  

6. Zmiana kodu zagrożenia w odniesieniu do siedlisk 

leśnych z J03.01. na B02 gospodarka leśna 

7. Zmiana opisów celów działań ochronnych 

8. Wskazanie dodatkowego celu ochrony dla siedliska 8310 

polegajacego na powstrzymaniu zniszczenia dalszych jaskiń 

w wyniku funkcjonowania kamieniołomu na Połomie 

9. Dodanie celu działań ochronnych dla leśnych siedlisk 

przyrodniczych polegających na poprawie ich struktury  

10. Wyjasnienie, co oznacza ekstensywne użytkowanie 

trwałych użytków zielonych 

11. nie należy wpisywać działania ochronnego „użytkowanie 

zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowe-

go w ramach obowiązującego PROW”, ponieważ odwołuje się do 

przyszłych, nieistniejących jeszcze dokumentów, w w tym w od-

niesieniu do modraszków, gdyż w obecnej propozycji PROW 

2014 – 2020 brak jest pakietu ukierunkowanego na ochronę mod-

raszków, a proponowane pakiety ochrony łąk nie gwarantują usu-

nięcia istotnego zagrożenia dla modraszków, w związku z czym  

w opisie działania należy konkretnie wskazać warunki brzegowe 

których stosowanie jest właściwym środkiem ochronnym dla sie-

dliska modraszków,  

12. Wskazanie konkretnych płatów lesnych siedlisk, które trwale 

tunków z SDF lub obniżania oceny na D nie została 

uwzględniona. Kwestia ta dotyczy jedynie 1337 bobra 

Castor fiber, którego występowanie stwierdza się 

tylko na 1 stanowisku w obszarze (na podstawie prac 

terenowych w trakcie opracowania PZO oraz w opar-

ciu o materiały będące w posiadaniu Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwanej 

dalej „RDOŚ”),  

2. Uwaga dotycząca wskazania dodatkowych zagro-

żeń dla siedliska 3260 polegających np. na odżwiro-

wywaniu, remoncie i odbudowie zabudowy regula-

cyjnej nie została uwzględniona – zagrożenie takie nie 

zostało zidentyfikowane w trakcie prac nad PZO,  

3. Uwaga dotycząca zmiany kodu zagrożenia dla sie-

dliska 6510 zlokalizowanego na terenie działki nr 86 

obręb Gorzanowice została uwzględniona – zagroże-

niu nadano kod J02.05.04 Zbiorniki wodne,  

 

4. Uwaga dotycząca podania dla niezweryfikowanych 

terenowo w trakcie prac nad PZO płatów siedlisk 

6520 zagrożeń na podstawie danych pochodzących z 

2010 r. nie została uwzględniona –żaden płat siedliska 

6520 nie został zweryfikowany w trakcie prac nad 

PZO, w ocenie eksperta nie jest uzasadnione przypi-

sywanie zagrożeń na podstawie danych sprzed ponad 

4 lat,  

5. Uwaga dotycząca zaakcentowania dodatkowego 

zagrożenia dla siedliska *91I0 i być może 9190 pole-

gającego na praktykach leśnych lub procesach natu-

ralnych prowadzących do silniejszego rozwoju podro-

stu i podszytu nie została uwzględniona – zagrożenie 

takie nie zostało zidentyfikowane w trakcie prac nad 

PZO, ponadto płaty siedliska *91I0 od lat są obser-

wowane, nie stwierdzono takich procesów,  
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wiiny być wyłączone z użytkowania 

13. Środek ochronny polegający na pozostawieniu części płatów 

siedlisk leśnych bez zabiegów gospodarczych winien być także 

zastosowany do siedlisk 9110, 9130, 9170, 91E0 (przy czym w 

przypadku 91E0 rozważyć całkowite wyłączenie z użytkowania) 

14. Wporwadzenie dodatkowych zaleceń dla siedlisk leśnych 

(okreslenie przyrodniczych składów drzewostanów, pozostawia-

nie nienaruszonych 5-10 % każdego użytkowanego rębnie drze-

wostanu do naturalnej śmierci i rozkładu, pozostaiwanie nienaru-

szonych fragmentów drzewostanu w strefach przypotokowych, 

stosowanie podwyższonego więku dojrzałości rębnej drzewosta-

nów) 

15. Niektóre zidentyfikowane zagrożenia nie mają 

zaplanowanych żadnych przeciwdziałających im środków 

ochronnych 

16. Konieczność wskazania potrzeby zmian w istniejących 

planach zagospodarowania przestrzennego, w szczególności 

dot. Zbiornika Grobla- Pogwizdów. 

17. Brak wystarczającego rozważenia w pzo możliwości 

dalszego funkcjonowania kamieniołomu na Połomie 

18. Tabela 11 jest pusta- czy w trakcie prac ZLW nie było 

żadnych uwag i wniosków 

 

6. Uwaga dotycząca zmiany kodu zagrożenia z J03.01 

Utrata lub zmniejszenie określonych cech siedliska na 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji nie została uwzględniona – kod za-

grożenia i opis właściwie oddają jego charakter,  

 
7. Uwagi dotyczące formułowania celów działań 

ochronnych:  

a) nie jest jasne, co oznacza np. stawiana jako cel 

„poprawa stanu siedliska” – co powinno być popra-

wione i jak bardzo – uwaga została uwzględniona. 

Cele działań ochronnych dotyczące poprawy stanu 

siedlisk zostały skorygowane i dopasowane do typu 

siedliska i gatunku;  

b) cele nie powinny odnosić się do nie zdefiniowa-

nych prawnie stanów ochrony FV, U1, U2 – uwagi 

nie uwzględniono, gdyż użyte oznaczenia stanu 

ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony są 

zgodne z treścią załącznika do obowiązującego ww. 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 

2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000, FV – właściwy 

stan ochrony, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan 

zły,  

c) cel zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie 

(co najmniej na U1) oznacza dopuszczenie do pogor-

szenia ocen wskaźników z FV do U1, a wskaźników 

niekardynalnych nawet do U2, ponadto utrzymanie 

stanu U1 niekoniecznie jest „niepogorszeniem”, gdyż 

stan ten może oznaczać np. stały powolny ubytek 

powierzchni siedliska – uwagi nie uwzględniono, 

sformułowany cel dotyczy oceny całości siedliska, 

jaki ma być osiągnięty pod koniec obowiązywania 

PZO, a nie oceny poszczególnych płatów,  

d) w opisie celów należy wprost opisać, jakie kryteria 

i wskaźniki powinny być spełnione, by uznać cel za 
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osiągnięty – uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

zdefiniowane cele wskazują ogólny kierunek działań 

zmierzających do zachowania lub poprawy stanu ga-

tunku lub siedliska, natomiast zaplanowane działania 

ochronne ukierunkowane są na poprawę poszczegól-

nych wskaźników w zależności od stanu i potrzeb 

danego przedmiotu ochrony.  

8. Uwaga dotycząca określenia znaczenia terminu 

„ekstensywne” użytkowanie trwałych użytków zielo-

nych i wprowadzenia konkretnych kryteriów „eksten-

sywności” - uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

nie ma potrzeby definiowania terminu funkcjonujące-

go od dłuższego czasu w praktyce, którego znaczenie 

jest powszechnie znane  

 
9. Uwaga dotycząca wskazania dodatkowego celu 

ochrony dla siedliska 8310 polegającego na po-

wstrzymaniu procesu zniszczenia jaskiń w wyniku 

funkcjonowania kamieniołomu na Połomie nie  

została uwzględniona – dla płatów tego siedliska po-

łożonego w obrębie góry Połom zaplanowano działa-

nie ochronne: Wydobycie wapienia w obrębie kamie-

niołomu w Wojcieszowie prowadzić w sposób zapew-
niający zachowanie siedliska.  

10. Uwaga dotycząca wskazania dla siedlisk leśnych 

celu działań ochronnych polegającego na poprawie 

ich struktury nie została uwzględniona. Celem działań 

ochronnych dla większości siedlisk leśnych jest ich 

zachowanie w niepogorszonym stanie (co najmniej 

U1). Wskazane działania ochronne docelowo służyć 

mają poprawie struktury siedlisk leśnych, jednakże w 

ocenie eksperta okres obowiązywania PZO może być 

niewystarczający do osiągnięcia tego celu, co jednak 

nie wyklucza, że stan ten ulegnie poprawie do stanu 

właściwego.  
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11. Uwagi dotyczące:  

a) sformułowania zapisu działania ochronnego „użyt-

kowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego 

PROW”, stanowiące, że takie określenie odwołuje się 

do przyszłych, nieistniejących jeszcze dokumentów, 

ponadto nie ma gwarancji, że odpowiedni pakiet w 

przyszłym PROW będzie rzeczywiście właściwy dla 

ochrony wskazanego siedliska,  

b) braku w obecnej propozycji PROW 2014 – 2020 

pakietu ukierunkowanego na ochronę modraszków, a 

proponowane pakiety ochrony łąk nie gwarantują 

usunięcia istotnego zagrożenia dla modraszków,  

c) zalecenia, że w opisie działania należy konkretnie 

wskazać warunki brzegowe których stosowanie jest 

właściwym środkiem ochronnym dla siedliska mod-

raszków,  

nie zostały uwzględnione, gdyż wprowadzony zapis 

jest prawidłowy. Zapis nie odnosi się do przyszłych, 

nieistniejących dokumentów, ale do obecnie obowią-

zującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zwanego dalej „PROW”. Natomiast przyszły PROW 

podlegał będzie szerokim konsultacjom i zapisy tego 

programu powinny uwzględniać ochronę elementów 

przyrodniczych, a eksperci kwalifikujący użytki zie-

lone do programu winni uwzględnić również obec-

ność motyli.  

Motyle mogą być związane z różnymi typami siedlisk 

łąkowych, wpisanie sztywnych wartości nie daje moż-

liwości dostosowania zapisów do indywidualnych 

wymagań w konkretnym przypadku. Ponadto wska-

zanie szczegółowych warunków brzegowych mogło-

by spowodować brak zgodności zapisów PZO z przy-
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szłym PROW, co mogłoby prowadzić do braku moż-

liwości kwalifikowania siedliska do programu, co z 

kolei wiązałoby się z brakiem korzyści dla realizują-

cego program,  

12. Uwaga dotycząca wskazania konkretnych płatów 

siedlisk, które mają być pozostawione bez ingerencji 

nie została uwzględniona. W odniesieniu do siedliska 

priorytetowego 91I0* wskazano najbardziej cenne 

płaty, które należałoby wyłączyć z gospodarki leśnej, 

natomiast w przypadku siedliska 9190 wybranie po-

wierzchni bez zabiegów pozostawiono do decyzji 

zarządców gruntów z uwagi na powszechność wystę-

powania tego siedliska w Obszarze.  

 
13. Uwaga dotycząca zastosowania dla wszystkich 

typów siedlisk leśnych trwałego pozostawienia całych 

wybranych wydzieleń bez zabiegów gospodarczych - 

uwaga nie została uwzględniona, gdyż w obrębie wie-

lu wydzieleń z siedliskami leśnych wymagane jest 

prowadzenie zabiegów gospodarczych lub  

przebudowa drzewostanu poprzez stopniowe ograni-

czanie gatunków niezgodnych z typem siedliska i nie 

może być zaliczone do drzewostanów referencyjnych,  

14. Uwagi dotyczące wprowadzenia zaleceń dla le-

śnych siedlisk przyrodniczych w następującym zakre-

sie:  

a) określenia przyrodniczych składów drzewostanów, 

do jakich należy dążyć w gospodarce leśnej na po-

szczególnych siedliskach, oraz w przebudowie 

sztucznych drzewostanów, które obecnie sztucznie 

fragmentują siedliska przyrodnicze - uwaga nie zosta-

ła uwzględniona. Nie ma potrzeby wskazywania kon-

kretnych gatunków do odnowień, gdyż na etapie spo-

rządzania PUL określane są składy gatunkowe odno-

wień, które kształtowane są zgodnie z określonym w 

literaturze fachowej składem drzewostanu dla po-
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szczególnych siedlisk przyrodniczych,  

b) pozostawienie w gospodarce leśnej nienaruszonych 

5-10% każdego użytkowanego rębnie drzewostanu (z 

wyraźnym wskazaniem minimalnego wskaźnika % 

dotyczącego każdego użytkowanego rębnie wydziele-

nia), z pozostawieniem biogrup do naturalnej śmierci 

i rozkładu - uwaga nie została uwzględniona. W ra-

mach prac nad planem ekspert nie stwierdził potrzeby 

wprowadzania takiego działania, obecny sposób użyt-

kowania zasobów leśnych nie wskazuje na koniecz-

ność jego zastosowania.  

c) pozostawienie nienaruszonych fragmentów drze-

wostanu w strefach przypotokowych – uwaga nie 

została uwzględniona, gdyż w ramach prac nad pla-

nem dla obszaru ekspert nie stwierdził potrzeby 

wprowadzania takiego działania, obecny sposób użyt-

kowania zasobów leśnych nie wskazuje na koniecz-

ność jego zastosowania.  

d) stosowanie podwyższanego wieku dojrzałości ręb-

nej drzewostanów - uwaga nie została uwzględniona, 

gdyż wiek rębności drzewostanów jest określony w 

PUL i nie podlega modyfikacji w ramach PZO,  

15. Uwaga wskazująca, że niektóre zidentyfikowane 

zagrożenia nie mają zaplanowanych żadnych prze-

ciwdziałających im środków ochronnych nie została 

uwzględniona ze względu na fakt, iż nie wskazano 

których konkretnie zapisów dotyczy uwaga, a w oce-

nie organu zaproponowane działania ochronne zostały 

dostosowane do stwierdzonych zagrożeń,  

 
16. Uwaga dotycząca uzupełnienia zarządzenia o 

wskazania do zmian w istniejących planach zagospo-

darowania przestrzennego została uwzględniona w 

odniesieniu do Uchwały Rady Gminy Paszowice z 

dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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MPZP ZBIORNIK GROBLA - POGWIZDÓW, z 

uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń planu z pewnością 

wpłynęłaby negatywnie na przedmioty ochrony ob-

szaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie.  

Natomiast w odniesieniu do pozostałych analizowa-

nych na etapie opracowaniu projektu PZO dokumen-

tów planistycznych brak jest wystarczających danych 

i informacji, aby wnioskować o ich zmianę. W przy-

padku dokumentów planistycznych, których ustalenia 

obejmują tereny, w obrębie których występują siedli-

ska przyrodnicze lub/i siedliska gatunków w doku-

mentacji PZO wskazane jest, iż realizacja ustaleń 

planu uzależniona od przeprowadzenia procedury 

oceny oddziaływania; ewentualna realizacja winna 

uwzględniać wymogi ochrony siedlisk oraz w jak naj-

mniejszym stopniu w nie ingerować. Wynika to z fak-

tu, iż przeznaczenie danego terenu w miejscowym 

planie zagospodarowania  

przestrzennego pod dane zainwestowanie nie oznacza, 

iż cały teren ulegnie przekształceniu, a występujące 

tam elementy środowiska przyrodniczego ulegną – w 

sposób pośredni lub bezpośredni – zniszczeniu. W 

przypadku przedmiotowych dokumentów 

planistycznych możliwe jest takie poprowadzenie 

inwestycji, że ich realizacja nie wpłynie znacząco 

negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 

2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (procedura oceny 

oddziaływania na środowisko/ obszar Natura 2000, w 

oparciu o pełną informację na temat zakresu danej 

inwestycji, ostatecznie przesądzi o możliwości ich 

realizacji). 

17. Uzupełniono tabele nr 11 o uwagi, jakie wpłynęły 

do RDOŚ w trakcie opracowywania pzo, przy czym 

do tabeli nie wpisywano uwag zgłaszanych w trakcie 

spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy, ponieważ  

opisane są one w protokołach ze spotkań ZLW  
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3. siedlisko 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- 

Brometea) 
1. usunięcie z zarządzenia oraz dokumentacji pzo z zagrożeń 

potencjalnych zagrożenia: C01. Górnictwo w kopalniach i 

kamieniołomach. 

2. zmiana w dokumentacji pzo oceny ogólnej U2 (stan zły) 

dla płatów siedliska 6210 w obrębie Góry Połom na XX 

(stan nieznany) oraz przypisanie w zarządzeniu oraz do-

kumentacji pzo płatom tego siedliska w zasięgu kamie-

niołomu działania „Uzupełnienie stanu wiedzy”. 

3. usunięcie z dokumentacji pzo działań ochronnych zwią-

zanych z właściwym użytkowaniem trwałych użytków zie-

lonych płatów siedliska na półkach skalnych w obrębie 

Góry Połom. 

 

siedlisko 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion) 
1. przeniesienie w zarządzeniu oraz w dokumentacji pzo za-

grożenia istniejącego C01 Wydobycie kopalin do zagrożeń  

2. zmiana stanu zachowania siedliska 9150 (wszystkich 

wskaźników wraz z oceną ogólną) w dokumentacji pzo 

dla płatów siedliska w obrębie Góry Połom z U2 (stan zły) 

na XX (stan nieznany) oraz przypisanie w zarządzeniu i 

dokumentacji pzo działania ochronnego „Uzupełnienie 

stanu wiedzy”..  

3. usunięcie z zarządzenia i dokumentacji pzo działania 

ochronnego  „Prowadzenie eksploatacji w sposób zapew-

Lhoist S.A. jednostka 

produkcyjna w 

Wojcieszowie 

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 

 
1. Uwaga dotycząca usunięcia zagrożenia potencjal-

nego dla siedliska 6210 C01 Górnictwo w kopalniach 

i kamieniołomach nie została uwzględniona. Nieza-

leżnie od faktu, iż murawy wykształcają się na po-

wierzchniach objętych wcześniej działalnością górni-

czą, stwierdzić należy, iż w przypadku wznowienia 

wydobycia, które objęłoby m.in. powierzchnie z mu-

rawami siedlisko to mogłoby ulec zniszczeniu.  

2. Uwaga dotycząca uzupełnienia stanu wiedzy na 

temat płatów siedlisk 6210 i 9150 w obrębie kamie-

niołomu na Połomie jest słuszna (w dokumentacji pzo 

zmieniono ocenę stanu zachowania tych płatów na 

stan nieznany), jednakże nie było potrzeby zmiany 

zapisów zarządzenia w tym zakresie, ponieważ dla 

siedlisk 6210 i 9150 przewidziane jest działanie pole-

gające na uzupełnieniu stanu wiedzy o tych siedli-

skach w obrębie całego obszaru Natura 2000.  

3. Uwaga dotycząca usunięcia działań ochronnych w 

odniesieniu do płatów siedliska 6210 położonych na 

półkach skalnych w obrębie góry Połom związanego z 

właściwym użytkowaniem trwałych użytków zielo-

nych, z uwagi na fakt, iż półki skalne nie są i nie będą 

powierzchniami trwałych użytków zielonych, została 

uwzględniona. Jednocześnie dla tych płatów wskaza-

no działanie polegające na okresowym (co najmniej 

raz na 3 lata) koszeniu płatów siedliska.  

4. Uwaga dotycząca przeniesienia w odniesieniu do 

siedliska 9150 zagrożenia istniejącego C01. Wydoby-

cie kopalin do zagrożeń potencjalnych została 

uwzględniona. Obecnie prowadzone wydobycie nie 

powoduje zmian w powierzchni siedliska. Jednocze-
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niający zachowanie siedliska w obrębie kamieniołomu 

wapienia w Wojcieszowie” lub jego zmianę na „Prowa-

dzenie eksploatacji w sposób zapewniający niepogorsze-

nie stanu zachowania siedliska w obszarze Natura 2000”. 

4. poprawa błędu w dokumentacji pzo. W tabeli obserwacji 

siedlisk przyrodniczych (siedn2kobse) błędnie przypisano 

informację o źródle danych w obrębie Góry Połom. Dr 

Paweł Nejfeld opracowaniem „Analiza Zmiany Lokalizacji 

Wydobycia w Obszarze Góry Połom – Wariant IIIB, w 

Oparciu o Rozpoznanie Zasięgu Siedlisk Przyrodniczych z 

Załącznika I „Dyrektywy Siedliskowej” objął ok. 3 hekta-

rowy, południowo-wschodni fragment siedliska 9150. W 

„północnym” płacie siedliska badania nie były prowadzo-

ne przez tego eksperta.  

 

gatunek 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus 
1. Wnosimy o przeniesienie w zarządzeniu i dokumentacji 

pzo zagrożenia istniejącego C01.04.01. Wydobycie kopa-

lin do zagrożeń potencjalnych. 

2.  usunięcie z zarządzenia i dokumentacji pzo działania 

ochronnego: „Prowadzenie eksploatacji w sposób zapew-

niający zachowanie gatunku w obrębie kamieniołomu 

wapienia w Wojcieszowie” 

3. usunięcie z dokumentacji  pzo lokalizacji obuwika pospoli-

tego w postaci powierzchniowej (warstwa: roslnacz_aft) 

do czasu wykonania odpowiednich badań potwierdzają-

cych jego występowanie na Górze Połom. Do tego czasu 

śnie zmieniono kod zagrożenia zgodnie z obowiązu-

jącą kodyfikacją określoną w drodze decyzji Komisji 

Europejskiej w sprawie standardowego formularza 

danych - C01. 04.01. Kopalnie odkrywkowe  

5. Uwaga dotycząca usunięcia w odniesieniu do sie-

dliska 9150 działania ochronnego „Prowadzenie eks-

ploatacji w sposób zapewniający zachowanie siedli-

ska w obrębie kamieniołomu wapienia w Wojcieszo-

wie” lub jego zmianę na „Prowadzenie eksploatacji w 

sposób zapewniający niepogorszenie stanu zachowa-

nia siedliska w obszarze Natura 2000” nie została 

uwzględniona. Jednakże mając na względzie ww. 

uwagę oraz fakt, iż do brzmienia tego działania 

ochronnego uwagę wniosła również Generalna Dy-

rekcja Ochrony Środowiska zapis działania zmieniono 

na: Eksploatację wapienia w obrębie kamieniołomu w 

Wojcieszowie prowadzić w sposób nie powodujący 

znaczącego negatywnego oddziaływania na siedlisko.  

 
6. Uwaga dotycząca przeniesienia w odniesieniu do 

gatunku 1902 zagrożenia istniejącego C01. Wydoby-

cie kopalin do zagrożeń potencjalnych została 

uwzględniona. Obecnie prowadzone wydobycie nie 

obejmuje powierzchni, na których występuje gatunek. 

Jednocześnie zmieniono kod zagrożenia zgodnie z 

obowiązującą kodyfikacją określoną w drodze decyzji 

Komisji Europejskiej w sprawie standardowego for-

mularza danych - C01. 04.01. Kopalnie odkrywkowe  

7. Uwaga dotyczą usunięcia w odniesieniu do gatunku 

1902 działania ochronnego „Prowadzenie eksploata-

cji w sposób zapewniający zachowanie gatunku w 

obrębie kamieniołomu wapienia w Wojcieszowie” nie 

została uwzględniona. Wprawdzie obecnie stanowiska 

tego gatunku nie znajdują się w zasięgu oddziaływa-

nia kamieniołomu, jednakże z uwagi na rangę gatun-
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wnosimy o posługiwanie się na potrzeby pzo pojedyn-

czym punktem (wskazane, aby było to potwierdzone sta-

nowisko występowania gatunku), do którego, zgodnie z 

przyjętą na potrzeby pzo metodyką, przepisane będą 

wskaźniki stanu zachowania, zagrożenia oraz cele działań 

ochronnych (warstwa: roslnacz_pft). 

 

 

ku w Obszarze należy zwrócić szczególną uwagę na 

ochroną jego stanowisk i ich zabezpieczenie przed np. 

przypadkowym zniszczeniem.  

 

8. Nie uwzględniono uwagi posługiwania się 

punktowym występowaniem obuwika w war-

stwie gis – miejsce jego występowania nadal za-

nzcaone jest powierzchniowo (zasięg występo-

wania gatunku był wielokrotnie weryfikowany 

przez specjalisów), jednakże – z uwagi na brak 

potwierdzenia przez kolejne lata występowania 

obuwika w południowo- wschodnim fragmencie 

góry Połom – usunięto tą lokalizację gatunku z 

warstwy GIS 

 

9.Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia w 

dokumentacji pzo informację o źródle danych 

dot. siedliska 9150 błędnie przypisaną dr. Nejfel-

dowi. 

4 1. uwagi techniczne,wskazanie na konieczność  rozszerzenia nie-

których opisów  

2. uzupełnić załączniki do zarządzenia: nr 3 Identyfikacja istnieją-

cych i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

oraz nr 4 Cele działań ochronnych gatunków zwierząt i ich sie-

dlisk będących przedmiotami ochrony uzupełniono o informację 

dotyczącą 1337 bobra Castor fiber – wyjaśniający dlaczego nie 

analizuje się w stosunku do niego zagrożeń oraz nie wskazuje 

celów działań ochronnych.  

3. przenieść  zagrożenie istniejące w odniesieniu do siedliska 6510 

A02. Zmiana sposobu uprawy przenieść do zagrożeń potencjal-

nych  

4. zmiana kodu zagrożenia istniejącego dla gatunków 1323, 1324 

z J.03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska na 

Generealna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 

 
Wszystkie techniczne uwagi GDOŚ zostały uwzględ-

nione, skorygowano błędy stylistyczne, rozszerzono 

niektóre opisy. Pozostałe uwagi uwzględniono nastę-

pująco:  

1. Załączniki do zarządzenia: nr 3 Identyfikacja ist-

niejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt oraz nr 4 Cele działań 

ochronnych gatunków zwierząt i ich siedlisk będą-

cych przedmiotami ochrony uzupełniono o informację 

dotyczącą 1337 bobra Castor fiber – wyjaśniający 

dlaczego nie analizuje się w stosunku do niego zagro-
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G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak  

5. takie samo zagrożenia istniejące i potencjalne dla gatunku 1355 

– D01.02 – Drogi, autostrady  

 

6. brak zagrożeń istniejących dla gatunku *1084 pomimo stwier-

dzonego stanu zachowania U1 na dwóch stanowiskach  

7. rozszerzenie opisów celów zadań ochronnych w przypadku jeśli 

cele te dotyczą poprawy stanu zachowania siedlisk przyrodni-

czych, siedlisk gatunków i zimowisk nietoperzy oraz uzupełnienia 

stanu wiedzy o siedlisku/ gatunku.  

8. usunięcie właściciela lub dzierżawcę gruntu, placówki nauko-

we, organizacje pozarządowe - w przypadku realizacji projektów 

ze środków publicznych z listy podmiotów odpowiedzialnych za 

wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, uzupełnienia stanu 

wiedzy w odniesieniu do nietoperzy i wydry oraz monitoring w 

odniesieniu do nietoperzy  

9. usunięcie zapisu: „zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwa-

łych użytkach zielonych” z obligatoryjnych działań ochronnych 

dla trwałych użytków zielonych (siedlisk 6210, 6230, 6410, 6510, 

6520 oraz gatunków motyli 1060, 6177 i 6179  

10. przeredagowanie zapisu działania ochronnego dla *1084 doty-

czącego  ustanowienie pomnika przyrody  

 

11. rozszerzenie zapisów na temat zabezpieczenia przed niekon-

trolowanym ruchem otworów jaskiń będących siedliskiem 8310 

oraz utrzymania stanu kraty zabezpieczającej wejście do zimowi-

ska gatunków: 1308, 1323, 1324 w Sztolni w Chmielarzu.  

12. rozszerzenie opisu działania dla 1324  

13. przeredagowanie opisów działań ochronnych dla gatunków 

1014 i 6169  oraz dla siedlisk i gatunków występujących w obrę-

bie góry Połom, tj. 8310, 9150, 1902, 1308,1318, 1323, 1324  

żeń oraz nie wskazuje celów działań ochronnych.  

2. Uwzględniono uwagę, aby zagrożenie istniejące w 

odniesieniu do siedliska 6510 A02. Zmiana sposobu 

uprawy przenieść do zagrożeń potencjalnych – fakt, iż 

miejscowy plan dopuszcza realizację danej inwestycji 

na przedmiotowym terenie nie oznacza, iż zostanie 

ona zrealizowana.  

3. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany kodu 

zagrożenia istniejącego dla gatunków 1323, 1324 z 

J.03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech sie-

dliska na G05.07 niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak z uwagi na fakt, iż montaż kra-

ty nie był wykonywany w ramach działań z zakresu 

ochrony czynnej (zadanie nie było również realizo-

wane przez sprawującego nadzór nad obszarem).  

4. Uwaga dotycząca występowania takiego samego 

zagrożenia istniejącego i potencjalnego dla gatunku 

1355 – D01.02 – Drogi, autostrady nie wpłynęła na 

zmianę zapisów zarządzenia z uwagi na fakt,  

 

 

iż z opisu tych zagrożeń wynika, że dotyczą one in-

nych cieków wodnych położonych w granicach ob-

szaru.  

5. Uwaga dotycząca braku zagrożeń istniejących dla 

gatunku *1084 pomimo stwierdzonego stanu zacho-

wania U1 na dwóch stanowiskach nie została 

uwzględniona – ekspert, pomimo nadania oceny U1, 

nie stwierdził zagrożeń istniejących dla gatunku, jed-

nocześnie w dokumentacji pzo wskazał, że ocena jest 

prawdopodobnie zaniżona ze względu na niedostęp-

ność dziupli i ich trudną wykrywalność.  

6. Uwzględniono uwagę dotyczącą rozszerzenia opi-
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14. doprecyzowannie terminu monitoringu stanu zimowisk nieto-

perzy.  

15. wykreślenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jako 

podmiotu odpowiedzialnego za monitoring stanu ochrony przed-

miotów ochrony  

sów celów zadań ochronnych w przypadku jeśli cele 

te dotyczą poprawy stanu zachowania siedlisk przy-

rodniczych, siedlisk gatunków [w przypadku wydry 

zmieniono cel ochrony z poprawa stanu zachowania 

części siedlisk gatunku- rz. Bóbr i pozostałe cieki 

będące miejscem występowania gatunku- na zacho-

wanie siedlisk gatunku w niepogorszonym stanie (co 

najmniej U1) w odniesieniu do wszystkich siedlisk 

gatunku w obszarze, gdyż zrealizowanie tego celu 

będzie wystarczające dla zachowania przedmiotu 

ochrony] i zimowisk nietoperzy oraz uzupełnienia 

stanu wiedzy o siedlisku/ gatunku.  

7. Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia właści-

ciela lub dzierżawcę gruntu, placówki naukowe, or-

ganizacje pozarządowe - w przypadku realizacji pro-

jektów ze środków publicznych z listy podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie działań z zakresu 

ochrony czynnej, uzupełnienia stanu wiedzy w odnie-

sieniu do nietoperzy i wydry oraz monitoring w od-

niesieniu do nietoperzy – jako podmiot odpowiedzial-

ny za działania z zakresu ochrony czynnej i uzupeł-

nienie stanu wiedzy wskazano organ sprawujący nad-

zór nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą/ dzierżawcą terenu, w przy-

padku monitoringu- organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 (na stanowiskach objętych 

państwowym monitoringiem środowiska monitoring 

przeprowadzić może GIOŚ). Zauważyć przy tym na-

leży, że taki zapis podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej nie 

wyklucza możliwości ich realizacji np. przez placów-

ki naukowe lub organizacje pozarządowe w przypad-

ku wyrażenia woli ich wykonania lub w przypadku 

realizacji projektów z zakresu ochrony czynnej ze 

środków publicznych (w tym ze środków unijnych).  
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8. Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia zapisu: 

„zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatun-

ków stanowiących przedmioty ochrony, położonych 

na trwałych użytkach zielonych” z obligatoryjnych 

działań ochronnych dla trwałych użytków zielonych 

(siedlisk 6210, 6230, 6410, 6510, 6520 oraz gatunków 

motyli 1060, 6177 i 6179) z uwagi na fakt, iż zapis 

ten ma charakter zalecenia/wskazania, a nie mierzal-

nego działania do wykonania. Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków zapewnione bę-

dzie poprzez realizację działań ochronnych wskaza-

nych dla poszczególnych przedmiotów ochrony. Jed-

nocześnie opis działania dla wszystkich ww. siedlisk i 

gatunków rozszerzono o możliwe typy gospodarowa-

nie: kośne, kośno- pastwiskowe, pastwiskowe.  

9. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej przeredago-

wania zapisu działania ochronnego dla *1084, ponie-

waż ustanowienie pomnika przyrody następuje w 

drodze uchwały rady gminy, w związku z czym organ 

sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 nie ma 

możliwości objęcia ochroną tego terenu, może nato-

miast podejmować rozmowy z właściwym w tym 

zakresie organem.  

 

 

10. Uwzględniono uwagę dotyczącą rozszerzenia 

zapisów na temat zabezpieczenia przed niekontrolo-

wanym ruchem otworów jaskiń będących siedliskiem 

8310 oraz utrzymania stanu kraty zabezpieczającej 

wejście do zimowiska gatunków: 1308, 1323, 1324 w 

Sztolni w Chmielarzu.  

11. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej rozszerzenia 

opisu działania dla 1324 Utrzymanie kryjówek kolonii 

rozrodczych w obecnym stanie - zachowanie otworów 

wlotowych, prowadzenie remontów poza okresem 
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przebywania nietoperzy w kryjówce – dotyczą one 

kryjówek kolonii rozrodczej a nie zimowiska, ponadto 

wskazane jest, jakie działania należy wykonywać.  

12. Przeredagowano opisy działań ochronnych dla 

gatunków 1014 i 6169 (skonkretyzowano rodzaj dzia-

łań ochronnych) oraz dla siedlisk i gatunków wystę-

pujących w obrębie góry Połom, tj. 8310, 9150, 1902, 

1308,1318, 1323, 1324 (doprecyzowanie, jaki rodzaj 

działalności prowadzony jest w obrębie kamienioło-

mu).  

13. Doprecyzowano termin monitoringu stanu zimo-

wisk nietoperzy.  

14. Odnośnie uwagi dotyczącej wskazania Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska jako podmiotu 

odpowiedzialnego za monitoring stanu ochrony 

przedmiotów ochrony - przeredagowano zapis wska-

zując, że GIOŚ nie jest podmiotem odpowiedzialnym 

za wykonanie monitoringu w ramach planów zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000, jednakże na 

stanowiskach objętych Państwowym Monitoringiem 

Środowiska, w przypadku posiadania środków, może 

taki monitoring przeprowadzić. Zapis ten jednoznacz-

nie wskazuje, że to organ sprawujący nadzór nad ob-

szarem Natura 2000 jest odpowiedzialny za monito-

ring stanu zachowania przedmiotów ochrony Obsza-

ru, dopuszcza się jednak, iż zostanie on wykonany w 

ramach PMŚ i pozyskane w ten sposób dane wyko-

rzystane zostaną na potrzeby realizacji zapisów planu 

zadań ochronnych.  

 

 

5  
1. wykreślenie z nazwy kodu zagrożenia dla siedliska 3260 słowa 

leśnictwem  

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 
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2. zmiana opisu zagrożenia istniejącego J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech siedliska w odniesieniu do siedlisk: 9110 

Kwaśne buczyny, 9130 Żyzne buczyny, 9170 Grąd środkowoeu-

ropejski i subkontynentalny, 9190 Kwaśne dąbrowy, *91EO Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe z Zbyt mała ilość sto-

jących lub leżących martwych lub obumierających drzew powodu-

je zubażanie różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicenie 

jego struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicznych 

bezkręgowców na Struktura wiekowa drzewostanów oraz ilość 

martwego drewna stojącego i leżącego w niektórych płatach 

ogranicza różnorodność  

3. usunięcie zagrożenia istniejącego Zbyt mała ilość stojących lub 

leżących martwych lub obumierających drzew powoduje zubaża-

nie różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicenie jego 

struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksylicznych bez-

kręgowców” w odniesieniu do siedlisk 9150 i *91I0  

 

4. usunięcie z opisu zagrożenia I01. Obce gatunki inwazyjne w 

odniesieniu do siedlisk *9180 i *91I0 zapisu: Problemem lokalnie 

jest występowanie muflona Ovis ammon, który w dużych liczebnie 

populacjach wkracza na tereny skalistych wąwozów (rezerwaty 

„Wąwóz Siedmicy”, Wąwóz Lipa”, wąwóz koło Kamienicy) wy-

wołując miejscami bardzo silną erozję stokową i niszcząc runo 

zbiorowisk leśnych, w tym 9180/ 91I0 (obecnie nie wpływa to na 

obniżenie oceny siedliska)  

5. zmiana zagrożenia oraz jego opisu w odniesieniu do gatunku 

1902 z: K02.01. Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) - Obuwik 

jest gatunkiem światłożądnym, stąd też sukcesja zbiorowisk le-

śnych związana ze wzrostem zacienienia, lub też intensywny roz-

wój siewek i podrostu drzew wpływają ograniczająco na jego 

zdolności do kwitnienia i wytwarzania nasion na J03.01 Utrata 

lub zmniejszenie określonych cech siedliska – Niesprzyjające 

zmiany warunków w drzewostanie związane ze wzrostem zacie-

nienia (rozwój podrostu drzew, rozwój krzewów) wpływają ogra-

1. Uwaga dotycząca wykreślenia z nazwy kodu za-

grożenia dla siedliska 3260 słowa leśnictwem nie 

została uwzględniona. Nazwa kodów została określo-

na w drodze decyzji Komisji Europejskiej w sprawie 

standardowego formularza danych i nie może być 

zmieniona. Natomiast w opisie zagrożenia wskazane 

jest, iż dotyczy ono zanieczyszczeń pochodzących z 

rolnictwa.  

2. Uwaga dotycząca zmiany opisu zagrożenia istnie-

jącego J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska w odniesieniu do siedlisk: 9110 Kwa-

śne buczyny, 9130 Żyzne buczyny, 9170 Grąd środ-

kowoeuropejski i subkontynentalny, 9190 Kwaśne 

dąbrowy, *91EO Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe z Zbyt mała ilość stojących lub leżących 

martwych lub obumierających drzew powoduje zuba-

żanie różnorodności biologicznej siedliska i ujednoli-

cenie jego struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych bezkręgowców na Struktura wieko-

wa drzewostanów oraz ilość martwego drewna stoją-

cego i leżącego w niektórych płatach ogranicza róż-

norodność biologiczną nie została uwzględniona. 

Zmodyfikowano jednak zapis na: „Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących martwych lub obumierających 

drzew w większości płatów siedliska powoduje ogra-

niczanie różnorodności biologicznej siedliska i ujed-

nolicenie jego struktury przestrzennej oraz zanik sie-

dlisk saproksylicznych bezkręgowców. W ocenie eks-

pertów wskaźnik martwego drewna oceniany według 

parametrów Państwowego Monitoringu Środowiska 

w większości płatów leśnych siedlisk przyrodniczych 

w obszarze nie jest osiągnięty.  

3. Uwaga dotycząca usunięcia zagrożenia istniejącego 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 

obumierających drzew powoduje zubażanie różno-
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niczająco na jego zdolności do kwitnienia i wytwarzania nasion  

6. zmiana zapisu zagrożenia dla gatunku 6169 B02.02 Wycinka 

lasu- Wycinka jesionów - w planie urządzania lasu dla nadleśnic-

twa Lwówek Śląskie w wydzieleniu 207 g planowa jest rębnia IV 

d, a w wydzieleniu 207 d trzebież późna – w trakcie tych zabiegów 

należy dążyć do zachowania jesionów w drzewostanie na J03.01 

Utrata lub zmniejszenie określonych cech siedliska – Zmiany 

składu gatunkowego drzewostanów z powodu eliminacji jesionów 

porażonych przez chorobę grzybową  

 

7 zmiana podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania 

ochronnego w odniesieniu do siedliska *6110 polegającego na 

usunięciu nalotu drzew i krzewów oraz pojedynczych egzemplarzy 

drzew i krzewów zacieniających ściany skalne (poza sezonem 

lęgowym) i wywiezienie biomasy poza obszar siedliska poprzez 

wpisanie na pierwszym miejscu organu sprawującego nadzór nad 

obszarem oraz wykreśleniu Nadleśnictwa Złotoryja (z uwagi na 

brak płatów przedmiotowego siedliska w jego obrębie)  

8. zmiana podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania 

Usuwanie obcych siedliskowo i geograficznie gatunków zaburza-

jących strukturę i funkcję siedliska: likwidacja stanowisk gatun-

ków inwazyjnych (rdestowce, nawłocie) w odniesieniu do siedliska 

6430 poprzez wykreślenie jako podmiotu odpowiedzialnego Nad-

leśnictwa Jawor  

9. zmiana podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania 

zabezpieczenie otworów jaskiń przed niekontrolowanym ruchem w 

odniesieniu do siedliska 8310  

10. wskazanie  dokładnych lokalizacji jaskiń 8310 (w kolumnie 

obszar wdrażania)  

11. wpisanie w obszarze wdrażania w odniesieniu do siedlisk 

6110, 6210, 6410, 6430, 6510, 9110, 9130, 9170, 9190, *91I0 

pełnych adresów leśnych  

12. modyfikacja zapisów podmiotu odpowiedzialnego za wyko-

rodności biologicznej siedliska i ujednolicenie jego 

struktury przestrzennej oraz zanik siedlisk saproksy-

licznych bezkręgowców” w odniesieniu do siedlisk 

9150 i *91I0 została uwzględniona. W odniesieniu do 

siedliska 9150 nie jest oceniany wskaźnik martwe  

 

 

drewno, natomiast w odniesieniu do siedliska *91I0 

wskaźnik martwe drewno został oceniony jako wła-

ściwy (FV) lub nieznany (XX). W związku z powyż-

szym w odniesieniu do siedliska 9150 działanie 

ochronne polegające na pozostawianiu drzew mar-

twych i zamierających zmieniono na: Zabiegi hodow-

lane prowadzić w sposób zmierzający do uzyskania 

drzewostanów różnowiekowych i różnogatunkowych – 

zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, zawnego dalej „GIOŚ”, jednym ze 

wskaźników struktury i funkcji ocenianym dla tego 

siedliska jest struktura drzewostanu na stanowisku.  

4. Uwaga dotycząca usunięcia z opisu zagrożenia I01. 

Obce gatunki inwazyjne w odniesieniu do siedlisk 

*9180 i *91I0 zapisu: Problemem lokalnie jest wystę-

powanie muflona Ovis ammon, który w dużych liczeb-

nie populacjach wkracza na tereny skalistych wąwo-

zów (rezerwaty „Wąwóz Siedmicy”, Wąwóz Lipa”, 

wąwóz koło Kamienicy) wywołując miejscami bardzo 

silną erozję stokową i niszcząc runo zbiorowisk le-

śnych, w tym 9180/ 91I0 (obecnie nie wpływa to na 

obniżenie oceny siedliska) nie została uwzględniona. 

Podczas badań terenowych na siedliskach eksperci 

regularnie widywali kierdle muflona. Wpływ wywie-

rany przez ten gatunek na roślinność kserotermiczną i 

zbiorowiska naskalne (zarówno leśne, jak i nieleśne) 

jest dostatecznie dobrze udokumentowany badaniami 

prowadzonymi w Sudetach, po czeskiej stronie grani-
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nywanie działań obligatoryjnych w odniesieniu do siedliska 6510 

polegającej na wpisaniu na pierwszym miejscu organu sprawują-

cego nadzór nad obszarem ponieważ działanie to nie mieści się w 

ramach prowadzonej przez nadleśnictwo działalności  

 

13. modyfikacja zapisów podmiotu odpowiedzialnego za wyko-

nywanie działań fakultatywnych w odniesieniu do nieleśnych 

siedlisk przyrodniczych: 6210, 6410, 6510, polegającej na wpisy-

waniu na pierwszym miejscu organu sprawującego nadzór nad 

obszarem, ponieważ działanie to nie mieści się w ramach prowa-

dzonej przez nadleśnictwo działalności  

14. zmiana zapisu działania ochronnego dla siedliska 9150 z: 

Podczas wykonywania zabiegów gospodarczych na powierzchni z 

siedliskiem przyrodniczym usuwać sosnę, świerka, modrzew z 

warstwy drzewostanu i podszytu na Podczas wykonywania zabie-

gów gospodarczych na powierzchni z siedliskiem przyrodniczym 

stopniowo usuwać sosnę, świerka, modrzew z warstwy drzewosta-

nu i podszytu  

15. zmiana działania ochronnego dla siedliska 9170 z: Na po-

wierzchniach leśnych z siedliskiem przyrodniczym cięcia rębne 

wykonywać rębniami złożonymi z wydłużonym okresem odnowie-

nia. Jako docelowe dla drzewostanów z siedliskiem przyjąć rębnie 

złożonych ze średnim i długim okresem odnowienia na Zaplano-

wać w nowych planach urządzania lasu dla Nadleśnictw Jawor, 

Lwówek Śl., Śnieżka, Złotoryja jako docelowych dla drzewosta-

nów w siedlisku przyrodniczych 9170 niewyłączonych z gospodar-

czego użytkowania, rębni złożonych ze średnim i długim okresem 

odnowienia  

16. wykreślenie z obszaru wdrażania dla siedliska 9190 wydziele-

nia 13-10-2-07-20-i-00 w Leśnictwie Kłaczyna Nadleśnictwa 

Jawor z uwagi na fakt, iż jest to lity drzewostan świerkowy  

17. wykreślenie dla siedliska 9190 działania ochronnego polegają-

cego na Pozostawieniu części płatów siedliska (10 % w obszarze) 

bez zabiegów gospodarczych z uwagi na fakt, iż możliwość wy-

cy.  

5. Uwaga dotycząca zmiany zagrożenia oraz jego 

opisu w odniesieniu do gatunku 1902 z: K02.01. 

Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) - Obuwik jest 

gatunkiem światłożądnym, stąd też sukcesja zbioro-

wisk leśnych związana ze wzrostem zacienienia, lub 

też intensywny rozwój siewek i podrostu drzew wpły-

wają ograniczająco na jego zdolności do kwitnienia i 

wytwarzania nasion na J03.01 Utrata lub zmniejsze-

nie określonych cech siedliska – Niesprzyjające zmia-

ny warunków w drzewostanie związane ze wzrostem 

zacienienia (rozwój podrostu drzew, rozwój krzewów) 

wpływają ograniczająco na jego zdolności do kwit-

nienia i wytwarzania nasion została uwzględniona. 

Proponowane zmiany właściwie oddają charakter 

zagrożenia.  

6. Uwaga dotycząca zmiany zapisu zagrożenia dla 

gatunku 6169 B02.02 Wycinka lasu- Wycinka jesio-

nów - w planie urządzania lasu dla nadleśnictwa 

Lwówek Śląskie w wydzieleniu 207 g planowa jest 

rębnia IV d, a w wydzieleniu 207 d trzebież późna – w 

trakcie tych zabiegów należy dążyć do zachowania 

jesionów w drzewostanie na J03.01 Utrata lub 

zmniejszenie określonych cech siedliska – Zmiany 

składu gatunkowego drzewostanów z powodu elimi-

nacji jesionów porażonych przez chorobę grzybową 

nie została uwzględniona. Usuwanie jesionu, nawet 

zgodne z planem urządzania lasu, szkodzi populacji 

przeplatki maturny. Wbrew temu co pisze wniosko-

dawca „gospodarka leśna, w tym trzebieże i rębnie nie 

są zagrożeniem dla siedlisk leśnych czy siedlisk ga-

tunków leśnych””, wycinanie rośliny żywicielskiej 

gąsienic przeplatki maturny, a więc eliminacja bazy 

pokarmowej gąsienic, bez możliwości skutecznego 

odnowienia (nie podsadzanie jesionu ze względu na 
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konywania zabiegów gospodarczych jest niezbędna do zachowa-

nia trwałości drzewostanów  

 

18. wykreślenie z obszaru wdrażania działania Na powierzchniach 

leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać drzewa martwe i 

zamierające z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu dla siedliska *91E0 

wydzieleń: 13-10-1-05-282-b-00 Leśnictwo Siedmica Nadleśnic-

two Jawor i 13-10-2-09-111-h-00 Leśnictwo Kaczorów Nadle-

śnictwo Jawor z uwagi na fakt, iż stanowią one łąkę (13-10-1-05-

282-b-00) oraz grunt pod linią energetyczną (13-10-2-09-111-h-
00).  

19. wykreślenie z obszaru wdrażania działania Na powierzchniach 

leśnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać drzewa martwe i 

zamierające z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu dla siedliska *91I0 

wydzielenia: 13-10-1-01-66-a-00 Leśnictwo Męcinka Nadleśnic-

two Jawor ze względu na fakt, iż w jego obrębie – z uwagi na 

znajdujący się tam drzewostan (60% sosna, 20% modrzew, po 
10% świerka i jaworu)  

20. wykreślenie dla siedliska *91I0 działania ochronnego polega-

jącego na Pozostawieniu części płatów siedliska (20 % w obsza-

rze, w tym płaty zlokalizowane pomiędzy Siedmicą a Bazaltową 

Górą) bez zabiegów gospodarczych z uwagi na fakt, iż możliwość 

wykonywania zabiegów gospodarczych jest niezbędna do zacho-
wania trwałości drzewostanów  

21. Uwaga dotycząca zmiany zapisu obszaru wdrażania dla ga-

tunku 1421 z Ok. w promieniu 100 m od wydzieleń 13-30-08-19-x-

00, 13-30-2-08-19-t-00 Leśnictwo Jerzmanice na W promieniu ok. 

100 m od stanowiska gatunku w wydzieleniach 13-30-08-19-x-00, 

13-30-2-08-19-t-00 Leśnictwo Jerzmanice  

22. weryfikacja lokalizacji stanowisk gatunku 1902  

 

23. zmiana zapisu działania ochronnego dla gatunku 1902 z Usu-

zamieranie jesionu) nie służy utrzymaniu populacji 

gatunku. Z tego też względu nie uwzględniono rów-

nież uwagi dotyczącej zmiany zapisu działania 

ochronnego dla gatunku 6169 z Utrzymanie dotych-

czasowego sposobu użytkowania lasu; zachowanie 

jesionu mimo gospodarczego użytkowania drzewosta-

nu na Utrzymanie dotychczasowego sposobu  

 

 

użytkowania lasu; z zachowaniem podczas cięć pla-

nowych zdrowych jesionów mimo gospodarczego 

użytkowania drzewostanu, za wyjątkiem drzew z ob-

jawami choroby zamierania jesionu wyniosłego. Jed-

nocześnie z opisu zagrożenia usunięto fragment: – w 

trakcie tych zabiegów należy dążyć do zachowania 

jesionów w drzewostanie (zgodnie z uwagą fragment 

ten opisuje działanie ochronne).  

7. Uwaga dotycząca zmiany podmiotu odpowiedzial-

nego za wykonanie działania ochronnego w odniesie-

niu do siedliska *6110 polegającego na usunięciu 

nalotu drzew i krzewów oraz pojedynczych egzempla-

rzy drzew i krzewów zacieniających ściany skalne 

(poza sezonem lęgowym) i wywiezienie biomasy poza 

obszar siedliska poprzez wpisanie na pierwszym 

miejscu organu sprawującego nadzór nad obszarem 

oraz wykreśleniu Nadleśnictwa Złotoryja (z uwagi na 

brak płatów przedmiotowego siedliska w jego obrę-

bie) została uwzględniona. Obecny zapis brzmi: Or-

gan sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z właścicielem/zarządcą/ dzierżawcą 

terenu. Tym samym zarówno Nadleśnictwo Złotoryja, 

jak i Nadleśnictwo Jawor nie są wymienianie w tej 

części zarządzenia, wskazać przy tym należy, że płaty 

siedliska zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa 

Złotoryja (część wydzieleń: 13-30-2-14-327-a-00, 13-

30-2-14-327 -c-00). Analogicznie zmieniono podmiot 
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wanie krzewów i podrostu drzew w obrębie zbiorowisk leśnych 

podczas prowadzenia gospodarki leśnej na W wydzieleniach o 

potwierdzonej na podstawie weryfikacji terenowej obecności ga-

tunku należy usuwać nadmiernie zacieniające runo krzewy i zbyt 

gęste podrosty drzew, szczególnie gatunków niezgodnych z siedli-

skiem przyrodniczym  

24. Uwaga dotycząca wpisania jako podmiotów odpowiedzial-

nych za działanie ochronne Usuwanie krzewów i podrostu drzew 

w obrębie zbiorowisk leśnych podczas prowadzenia gospodarki 

leśnej w odniesieniu do gatunku 1902:  

a) na pierwszym miejscu organu sprawującego nadzór nad obsza-

rem,  

b) na drugim miejscu organ sprawujący nadzór nad rezerwatem w 

porozumieniu z Nadleśnictwem Złotoryja (z uwagi na fakt, iż 

obuwik na terenie tego rezerwatu występuje w granicach rezerwa-

tu przyrody „Góra Miłek”)  

 

25. usunięcie działania ochronnego dla gatunków 1308, 1323, 

1324 Ograniczenie cięć rębnych w okresie 1 czerwca – 15 lipca w 

drzewostanach liściastych  

26. modyfikacja działania ochronnego dla gatunków 1308, 1323, 

1324 z Pozostawianie starodrzewu i dziuplastych drzew oraz po-

zostawianie starych drzew do naturalnego rozpadu z wyjątkiem  

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz 

trwałości drzewostanu na Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie 

z zapisami obowiązujących planów urządzania lasu w tym pozo-

stawianie w ramach zabiegów z zakresu użytkowania rębnego i 

przedrębnego martwych i dziuplastych drzew, z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości 

drzewostanu  

27. wykreśleniw z podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

ww. zadania polegającego na ograniczeniu cięć rębnych w okresie 

czerwiec- lipiec Nadleśnictw Lwówek Śląski i Śnieżka  

27. wykreśleniw z obszaru wdrażania działań obligatoryjnych i 

odpowiedzialny za wykonanie drugiego działania dla 

ww. siedliska Usunięcie gatunków inwazyjnych z 

powierzchni siedliska i jego otoczenia w terminie od 1 

listopada do 15 marca.  

8. Uwaga dotycząca zmiany podmiotu odpowiedzial-

nego za wykonanie działania Usuwanie obcych siedli-

skowo i geograficznie gatunków zaburzających struk-

turę i funkcję siedliska: likwidacja stanowisk gatun-

ków inwazyjnych (rdestowce, nawłocie) w odniesieniu 

do siedliska 6430 poprzez wykreślenie jako podmiotu 

odpowiedzialnego Nadleśnictwa Jawor została 

uwzględniona. Obecny zapis brzmi: Organ sprawują-

cy nadzór nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu 

z właścicielem/zarządcą/ dzierżawcą terenu, Regio-

nalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

zwany dalej „RZGW”.  

9. Uwaga dotycząca zmiany podmiotu odpowiedzial-

nego za wykonanie działania zabezpieczenie otworów 

jaskiń przed niekontrolowanym ruchem w odniesieniu 

do siedliska 8310 została uwzględniona w ten sposób, 

że zapisowi nadano brzmienie Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą/ dzierżawcą terenu. Jednocze-

śnie nie uwzględniono uwagi dotyczącej wskazania 

dokładnych lokalizacji jaskiń (w kolumnie obszar 

wdrażania) z uwagi na fakt, iż działanie dotyczy kon-

kretnych jaskiń położonych w obrębie Góry Połom, 

wymienionych z nazwy.  

10. Uwaga dotycząca wpisania w obszarze wdrażania 

w odniesieniu do siedlisk 6110, 6210, 6410, 6430, 

6510, 9110, 9130, 9170, 9190, *91I0 pełnych adre-

sów leśnych nie została uwzględniona. Nie ma po-

trzeby tak szczegółowego rozpisywania adresów le-

śnych jak w zaproponowanej formule z uwagi na fakt, 
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fakultatywnych dla gatunku 6177 wydzielenia 13-10-1-04-180-c-

00 (poletko łowieckie); 13-10-1-04-180-g-00 (drzewostan dębo-

wo- olchowy w wieku 36 lat); wydzielenie 13-10-1-04-182-c-00 

(drzewostan bukowo- dębowy w wieku 146 lat).  

 

28.Uwzględnienie w ppkt. 2.1. oprócz Planów Urządzania Lasów 

dla Nadlesnictw Jawor, Lwówek Śląski, Złotoryja, Śnieżka rów-

nież prognoz oddziaływania na środowisko opracowanych dla 

tych dokumentów 

 

29. nie włączania w granioce obszaru położonych w 

Nadlesnictwie Śnieżka wydzieleń 11a, 11b, 11c, 11g, 12a, 13l, 

14l, 14k, 17c, 17d, 17f, 

(dodatkowo aby włączyć zwarty kompleks leśny: 17g, h, b, 

a, stawy (brak działek w ewidencji, 16f, b, 13t, w, p, r, l, o, n, 

k, j, s, m, f, g, i, h, d, c, b, a, 8w,s, 12a, 11a,b,g,d, c), - Po-

wyższe stanowisko uzasadniono: w dokumentacji pzo wska-

zuje się, że przeplatka maturna ma w obszarze rangę mało 

istotną; obserwacja terenowa eksperta z 2013 r. potwierdza 

tylko jedno stanowisko przeplatki poza terenem LP, zatem 

nie można proponować na tej podstawie, aby obszar LP 

obejmujący 44 wydzielenia do włączenia do obszaru Natu-

raq 2000; ponadto twierdzenie, że w tych 44 wydzieleniach 

występuje stanowisko przeplatki jest niezgodne z warstwą 

GIS przekazaną do konsultacji. RDLP wnioskuje o sporzą-

dzenie gruntownej inwentaryzacji, która okresli znaczenie 

tego terenu dla przeplatki 

 

30. weryfikacja warstwy GIS – powierzchni siedlisk i ich 

występowania (warstwy poszczególnych siedlisk nakładają 

się, w niektórych przypadkach wymagają weryfikacji) 

że jednostki zarządzające lasami państwowymi posia-

dają doskonałe narzędzia umożliwiające lokalizację 

działań ochronnych na podstawie danych przestrzen-

nych.  

11. Uwaga dotycząca modyfikacji zapisów podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonywanie działań obligato-

ryjnych w odniesieniu do siedliska 6510 polegającej 

na wpisaniu na pierwszym miejscu organu sprawują-

cego nadzór nad obszarem ponieważ działanie to nie 

mieści się w ramach prowadzonej przez nadleśnictwo 

działalności nie została uwzględniona. Realizacja 

działań obligatoryjnych wynika z zasady  

 

 

wzajemnej zgodności i jest powiązana z płatnościami 

bezpośrednimi. Ponadto zapis "właściciel lub posia-

dacz obszaru” umożliwia skorzystanie z płatności 

związanych z realizacją pakietów PROW niezależnie 

od tego kto o taką płatność będzie wnioskował..  

12. Uwaga dotycząca modyfikacji zapisów podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonywanie działań fakulta-

tywnych w odniesieniu do nieleśnych siedlisk przy-

rodniczych: 6210, 6410, 6510, polegającej na wpisy-

waniu na pierwszym miejscu organu sprawującego 

nadzór nad obszarem, ponieważ działanie to nie mie-

ści się w ramach prowadzonej przez nadleśnictwo 

działalności nie została uwzględniona. Zapis ten 

umożliwia skorzystanie z płatności związanych z 

realizacją pakietów PROW niezależnie od tego kto o 

taką płatność będzie wnioskował. Jednocześnie zapis 

dotyczący podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie 

działań fakultatywnych, zarówno w odniesieniu do 

ww. siedlisk, jak i siedliska 6520 i gatunków 1060, 

6177 i 6179 zmieniono na: Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie umowy zawartej z organem 
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sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowią-

cych własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomo-

ści w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa 

albo w przypadku braku takich przepisów, na podsta-

wie porozumienia zawartego z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem Natura 2000.  

13. Uwaga dotycząca zmiany zapisu działania 

ochronnego dla siedliska 9150 z: Podczas wykonywa-

nia zabiegów gospodarczych na powierzchni z siedli-

skiem przyrodniczym usuwać sosnę, świerka, mo-

drzew z warstwy drzewostanu i podszytu na Podczas 

wykonywania zabiegów gospodarczych na po-

wierzchni z siedliskiem przyrodniczym stopniowo 

usuwać sosnę, świerka, modrzew z warstwy drzewo-

stanu i podszytu została uwzględniona. Przedmiotowe 

działania mogą być wykonywane stopniowo, założe-

niem dla jego wykonania nie było jednorazowe prze-

prowadzenie ww. zabiegów.  

14. Uwaga dotycząca zmiany działania ochronnego 

dla siedliska 9170 z: Na powierzchniach leśnych z 

siedliskiem przyrodniczym cięcia rębne wykonywać 

rębniami złożonymi z wydłużonym okresem odnowie-

nia. Jako docelowe dla drzewostanów z siedliskiem 

przyjąć rębnie złożonych ze średnim i długim okresem 

odnowienia na Zaplanować w nowych planach urzą-

dzania lasu dla Nadleśnictw Jawor, Lwówek Śl., 

Śnieżka, Złotoryja jako docelowych dla drzewostanów 

w siedlisku przyrodniczych 9170 niewyłączonych z 

gospodarczego użytkowania, rębni złożonych ze śred-

nim i długim okresem odnowienia nie została 

uwzględniona. Plan zadań ochronnych nie może od-
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nosić się do przyszłych, nieistniejących jeszcze do-

kumentów.  

15. Uwaga dotycząca wykreślenia z obszaru wdraża-

nia dla siedliska 9190 wydzielenia 13-10-2-07-20-i-00 

w Leśnictwie Kłaczyna Nadleśnictwa Jawor z uwagi 

na fakt, iż jest to lity drzewostan świerkowy w wieku 

76 lat została uwzględniona.  

16. Uwaga dotycząca wykreślenia dla siedliska 9190 

działania ochronnego polegającego na Pozostawieniu 

części płatów siedliska (10 % w obszarze) bez zabie-

gów gospodarczych z uwagi na fakt, iż możliwość 

wykonywania zabiegów gospodarczych jest niezbęd-

na do zachowania trwałości drzewostanów nie została  

 

 

uwzględniona. Proponowany zapis nie uniemożliwia 

wkroczenia z zabiegami w przypadku pojawienia się 

czynników pogarszających stan siedliska (stwierdzo-

nych m.in. po przeprowadzeniu monitoringu stanu 

zachowania), ma on na celu nie planowanie zabiegów 

gospodarczych w części płatów. Jednakże zmieniono 

opis wdrażania działania ochronnego w następujący 

sposób: 5-10 % siedliska w granicach obszaru oraz 

uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia z pod-

miotów odpowiedzialnych za wykonanie działania 

Nadleśnictwo Lwówek Śląski, z uwagi na fakt, iż 
płaty siedliska 9190 nie występują na jego terenie.  

17. Uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia z 

obszaru wdrażania działania Na powierzchniach le-

śnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać drze-

wa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji zagra-

żających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwa-

łości drzewostanu dla siedliska *91E0 wydzieleń: 13-

10-1-05-282-b-00 Leśnictwo Siedmica Nadleśnictwo 

Jawor i 13-10-2-09-111-h-00 Leśnictwo Kaczorów 
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Nadleśnictwo Jawor z uwagi na fakt, iż stanowią one 

łąkę (13-10-1-05-282-b-00) oraz grunt pod linią ener-

getyczną (13-10-2-09-111-h-00).  

18. Uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia z 

obszaru wdrażania działania Na powierzchniach le-

śnych z siedliskiem przyrodniczym pozostawiać drze-

wa martwe i zamierające z wyjątkiem sytuacji zagra-

żających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwa-

łości drzewostanu dla siedliska *91I0 wydzielenia: 

13-10-1-01-66-a-00 Leśnictwo Męcinka Nadleśnic-

two Jawor ze względu na fakt, iż w jego obrębie – z 

uwagi na znajdujący się tam drzewostan (60% sosna, 

20% modrzew, po 10% świerka i jaworu) – ww. sie-

dlisko nie występuje.  

19. Uwaga dotycząca wykreślenia dla siedliska *91I0 

działania ochronnego polegającego na Pozostawieniu 

części płatów siedliska (20 % w obszarze, w tym płaty 

zlokalizowane pomiędzy Siedmicą a Bazaltową Górą) 

bez zabiegów gospodarczych z uwagi na fakt, iż moż-

liwość wykonywania zabiegów gospodarczych jest 

niezbędna do zachowania trwałości drzewostanów nie 

została uwzględniona. Proponowany zapis nie unie-

możliwia wkroczenia z zabiegami w przypadku poja-

wienia się czynników pogarszających stan siedliska 

(stwierdzonych m.in. po przeprowadzeniu monitorin-

gu stanu zachowania), ma on na celu nie planowanie 

zabiegów gospodarczych w części płatów siedliska, w 

tym płatów najcenniejszych pod względem przyrod-
niczym.  

20. Uwaga dotycząca zmiany zapisu obszaru wdraża-

nia dla gatunku 1421 z Ok. w promieniu 100 m od 

wydzieleń 13-30-08-19-x-00, 13-30-2-08-19-t-00 Le-

śnictwo Jerzmanice na W promieniu ok. 100 m od 

stanowiska gatunku w wydzieleniach 13-30-08-19-x-

00, 13-30-2-08-19-t-00 Leśnictwo Jerzmanice została 
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uwzględniona – granice strefy ochrony ww. gatunku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunko-

wej roślin wyznacza się w odniesieniu do lokalizacji 

stanowiska gatunku. Ostatecznie działaniu nadano 

brzmienie: W promieniu ok. 100 m od stanowiska 

gatunku zlokalizowanego w wydzieleniach 13-30-08-

19-x-00, 13-30-2-08-19-t-00 Leśnictwo Jerzmanice.  

21. Uwaga dotyczącą weryfikacji lokalizacji stano-

wisk gatunku 1902 nie została uwzględniona. W pra-

cach nad PZO oparto się m.in. na kilkuletnich bada-

niach prowadzonych przez zespół dr Jakubskiej- Bus-

se, jednocześnie w uwagach nie wskazano, które loka-

lizacje są wątpliwe lub niepotwierdzone.  

 

 

22. Uwaga dotycząca zmiany zapisu działania 

ochronnego dla gatunku 1902 z Usuwanie krzewów i 

podrostu drzew w obrębie zbiorowisk leśnych podczas 

prowadzenia gospodarki leśnej na W wydzieleniach o 

potwierdzonej na podstawie weryfikacji terenowej 

obecności gatunku należy usuwać nadmiernie zacie-

niające runo krzewy i zbyt gęste podrosty drzew, 

szczególnie gatunków niezgodnych z siedliskiem przy-

rodniczym nie została uwzględniona. Obuwik pospoli-

ty jest gatunkiem ginącym na Dolnym Śląsku, w 

związku z czym jego ochrona jest szczególnie istotna. 

Wskazane działanie ochronne dotyczy niewielkiej 

powierzchni.  

23. Uwaga dotycząca wpisania jako podmiotów od-

powiedzialnych za działanie ochronne Usuwanie 

krzewów i podrostu drzew w obrębie zbiorowisk le-

śnych podczas prowadzenia gospodarki leśnej w od-

niesieniu do gatunku 1902:  

a) na pierwszym miejscu organu sprawującego nadzór 
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nad obszarem nie została uwzględniona,  

b) na drugim miejscu organ sprawujący nadzór nad 

rezerwatem w porozumieniu z Nadleśnictwem Złoto-

ryja (z uwagi na fakt, iż obuwik na terenie tego re-

zerwatu występuje w granicach rezerwatu przyrody 

„Góra Miłek”) – nie została uwzględniona.  

Powyższe wynika z faktu, iż w odniesieniu do siedli-

ska gatunku położonego poza rezerwatem przyrody 

planowane działanie ma być wykonywane podczas 

prowadzenia gospodarki leśnej –sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 nie prowadzi działań 

związanych z gospodarką leśną. Odnosząc się nato-

miast do drugiej kwestii (ppkt b) należy zauważyć, że 

zgodnie z obowiązującym prawem organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000 jest jednocześnie 

organem sprawującym nadzór nad rezerwatem, w 

związku z czym już został wpisany jako podmiot od-

powiedzialny za wykonanie ww. działania ochronne-

go. Fakt, iż teren Góry Miłek stanowi rezerwat przy-

rody nie oznacza, iż Nadleśnictwo Złotoryja nie może 

być wpisane jako podmiot odpowiedzialny za wyko-

nanie przedmiotowego działania, jednakże mając na 

względzie, iż w rezerwacie nie jest prowadzona go-

spodarka leśna działanie rozdzielono w zależności od 

obszaru jego wdrażania i w odniesieniu do siedliska 

gatunku położonego w rezerwacie przyrody organem 

odpowiedzialnym za wykonanie działania jest organ 

sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z Nadleśnictwem Złotoryja. Odnosząc 

się do uwagi, iż obuwik nie był stwierdzany w tym 

rejonie od kilku lat należy wskazać, że zgodnie z ra-

portem Państwowego Monitoringu Środowiska w 

2014 r. na tym terenie odnaleziono 2 kwitnące poje-

dyncze osobniki.  

24. Uwaga dotycząca usunięcia działania ochronnego 

dla gatunków 1308, 1323, 1324 Ograniczenie cięć 
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rębnych w okresie 1 czerwca – 15 lipca w drzewosta-

nach liściastych nie została uwzględniona. Skorygo-

wano jednak zapis działania doprecyzowując infor-

mację, jakie drzewa nie powinny być wycinane: li-

ściaste drzewa z dziuplami (w których mogą być 

mopki, nocki Bechsteina i sporadycznie nocki duże) i 

z odstającą korą (pod którą mogą przebywać mopki). 

W opinii ekspertów prowadzenie wycinki drzew w 

okresie rozrodczym stanowi duże zagrożenie dla lo-

kalnej populacji nietoperzy. Doprecyzowano również 

obszar wdrażania: drzewostan liściasty w obrębie 

całego Obszaru Natura 2000.  

25. Uwaga dotycząca modyfikacji działania ochron-

nego dla gatunków 1308, 1323, 1324 z Pozostawianie 

starodrzewu i dziuplastych drzew oraz pozostawianie 

starych drzew do naturalnego rozpadu z wyjątkiem  

 

 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu na Prowadzenie 

gospodarki leśnej zgodnie z zapisami obowiązujących 

planów urządzania lasu w tym pozostawianie w ra-

mach zabiegów z zakresu użytkowania rębnego i 

przedrębnego martwych i dziuplastych drzew, z wy-

jątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i 

ich mienia oraz trwałości drzewostanu nie została 

uwzględniona. Obszar jest szczególnie istotny dla 

ww. gatunków nietoperzy i z uwagi na ich biologię 

ważnym jest zapewnienie miejsc , które będą wyko-

rzystywane przez nie na kryjówki dzienne i miejsca 

rozrodu.  

26. Uwaga dotycząca wykreślenia z podmiotów od-

powiedzialnych za wykonanie ww. zadania polegają-

cego na ograniczeniu cięć rębnych w okresie czer-

wiec- lipiec Nadleśnictw Lwówek Śląski i Śnieżka nie 
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została uwzględniona z uwagi na fakt, iż tereny poło-

żone w obrębie tych Nadleśnictw również stanowią 

potencjalne miejsca rozrodu ww. gatunków 1308, 

1323, 1324.  

27. Uwaga dotycząca wykreślenia z obszaru wdraża-

nia działań obligatoryjnych i fakultatywnych dla ga-

tunku 6177 wskazanych lokalizacji została uwzględ-

niona (wydzielenie 13-10-1-04-180-c-00 stanowi 

poletko łowieckie; 13-10-1-04-180-g-00 jest drzewo-

stanem dębowo- olchowym w wieku 36 lat; wydzie-

lenie 13-10-1-04-182-c-00 stanowi drzewostan buko-

wo- dębowy w wieku 146 lat).  

 

28. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wpisania w 

dokumentację prognoz oddziaływania na środowisko 

planów urządzenia lasu z uwagi na fakt, iż to PUL 

wyznacza kierunki gospodarki leśnej na danym tere-

nie, a nie prognoza (jest ona dokumentem, który oce-

nia wpływ zaplanowanych działań na środowisko 

przyrodnicze i obszary Natura 2000) 

 

29. Z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowego obszaru 

wskazano na konieczność sporządzenia planu ochrony 

obecnie nie będzie przygotowywany wniosek o zmia-

ne granic obszaru, a ewentualne włączenie terenów na 

których występuje przeplatka maturna nastąpi po 

przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej 

 

30. Zweryfikowano warstwę GIS pod kątem wskaza-

nych przez poszczególne nadleśnictwa uwag – w 

przypadkach, gdy faktycznie przedmiot ochrony zo-

stał błędnie wrysowany- dany płat został usunięty z 

warstwy gis, zweryfikowano granice części płatów, 

natomiast w przypadku gdy płaty w niewielkiej części 

nachodziły na siebie (dotyczy w głównej mierze prze-

cięcia siedlisko lesne/ siedliko nieleśne)  nie dokony-
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wano poprawy warstwy z uwagi na fakt, iż położenie 

poszczególnych płatów ograniczone jest terenowo i 

wiadomym jest, iż płat siedliska łąkowego nie wystę-

puje w obrebie kilkudziesięcioletniego drzewostanu (i 

odwrotnie). 

 

6 1) Uzupełnienie punktu 1.7. dokuemtacji PZO „Kluczowe 

instytucje/ osoby dla obszaru i zakres ich działaności” o 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

2) Odnośnie  zapisów zarządzenia wskazujących RZGW ja-

ko podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań 

ochronnych dla siedliska 6430: usuwanie obcych siedli-

skowo i geograficznie gatunków zaburzających strukturę i 

funkcję siedliska, koszenie płatów siedliska wskazano, że 

usuwanie roślinności inwazyjnej nie stanowi priorytetu 

przy finansowaniu działań związanych z utrzymaniem 

rzek, w związku z czym RZGW wnosi o zapewnienie 

środków na ich finansowanie. 

3) Odnośnie gatunków 1308, 1318, 1323, 1324 poinformo-

wano, że działania Zarządu mogą odnosić się jedynie do 

gruntów, do których posiada on tytuł prawnyc oraz że w 

przypadku zagrożenia dla zdrowia ludzi i mienia musi ist-

nieć możliwość korekty takiej roślinności 

4) W odniesieniu do gatunku 1355 porposzono o wyjaśnienie 

jaki jest wpływ wycinek wzdłuż brzegów na ten gatunek 

oraz wskazano, iż w przypadku zagrożenia dla życia i 

mienia ograniczenia prac regulacyjnych i wycinki nad-

brzeżnych zadrzewień nie powinny obowiązywać. 

Regionalnay zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 

 
1) Uwzgledniono uwagę, aby dopisać RZGW do 

kluczowych instytucji dla obszaru 
2) Odnośnie uwagi dot. siedliska 6430 – z uwagi 

na fakt, iż przedmiotowe działania mogą być 

wykonywane również przy okazji prowadze-

nia prac związanych z utrzymaniem rzek – 

zmodyfikowano zapis działań ochronnych 

dodając, iż działania te mogą być realizowane 

m.in. podczas realizacji inwestycji przeciw-

powodziowych i innych w obrębie doliny 

rzecznej. 
3) odnosząc się do zapisów dotyczących nieto-

perzy oraz działań ochronnych dla 1355 wy-

dry– wskazują one na sposób ochrony gatun-

ków i ograniczenia negatywnego wpływu na 

nie – nie zakazują wykonywania czynności 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

ludzi i mienia. Ponadto przed wykonywaniem 

prac związanych z działaniami w obrębie cie-

ków konieczne jest uzyskanie wymaganych 

prawem zezwoleń/ uzgodnień/ opinii, w cza-

sie których analizowany jest m.in. wpływ da-

nego zamierzenia na przedmioty ochrony ob-

szarów Natura 2000 i wskazywane są – jeśli 

zachodzi taka potrzeba – odpowiednie działa-

nia minimalizujące i/lub kompensujące. Uzu-

pełniono dokumentację planu na temat wpły-
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wu wycinek wzdłuż cieków wodnych na wy-

drę 

7 Nie wniesiono uwag do pzo, informacyjnie WIOŚ wskazał, iż 

dokonana w 2013 r. ocena stanu wód powierzchniowych Jednoli-

tych Części Wód rzeki Kaczawy (od źródła do Kamiennika oraz 

od Kamiennika do Nysy Szalonej) wykazała, że charakteryzuje się 

ona umiarkowanym stanem/ potencjałem ekologicznym. 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Śroodwiska we 

Wrocławiu 

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 

 

8 Nie wniesiono uwag do pzo, DSDiK poinformowała, iż w Urzę-

dzie Gminy Męcinka toczą się dwa postępowania administracyjne 

w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w 

pasie drogi wojewódzkiej nr 365 przebiegającej przez przedmio-

towy obszar Natura 2000 (w miejscowościach Muchów i Myśli-

nów) 

Dolnośląską Służbę Dróg i 

Kolei we Wrocławiu 
UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE UDZIA-

ŁU SPOŁECZEŃSTWA 
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12. Załączniki – wykaz guidów siedlisk przyrodniczych  
 

Stanowiska siedliska 9110 Kwaśne buczyny(Luzulo-Fagenion)  

 

 

{4af668e6-9e05-441a-9b3d-67cd1e7c6cb0} 

{0fd9e4cd-40da-4fc1-8cf9-8de34ed63fdd} 

{4b494819-dc8b-4514-b9d6-57b989d879c3} 

{ed26616b-142c-4cc5-8972-eb583a6b8d4f} 

{127ed60f-d96b-46e1-a215-ae093e4f79c6} 

{f8d67525-3ff9-4c47-906d-f92860009384} 

{f5b1eee2-1a81-4c68-af5b-9aed6e2b439b} 

{b4f02d5a-d99d-4d35-936b-8600b686a521} 

{2e182ac1-c663-4950-874f-27228b784ce4} 

{77d1eb18-e320-44bd-8531-d3c18769da14} 

{4bb441a0-2794-4d58-bc6d-549b4aa530d3} 

{faa2883a-f884-42e9-b140-559ebfbef272} 

{5788990a-3a65-4f9b-97a7-427d676b7339} 

{54bfcb48-757e-42bb-bf3b-b4a260da430b} 

{7bdd1baa-6930-47ed-a825-63b66893899e} 

{bac0650a-3e3f-4d6a-8bcc-41963849d3d4} 

{39aaafde-9ad1-4f91-901f-c5311f7cebf8} 

{83d2f5c7-97e1-4c8e-8956-b5731d04c593} 

{92da89fc-c480-4da4-8455-36d83df57223} 

{e0b15bfb-327a-40cf-b4cc-8f18f03ac9da} 

{5c704c62-21f2-4357-97da-17ebb5377a61} 

{d3ac133d-c0ac-4568-a79f-4bdcdca28930} 

{9c24ddb1-a35c-4b2c-a4a6-dd3b118917d7} 

{05fb62c2-138b-4e57-b1c4-341733c84159} 

{068bb7fa-544b-4730-a64c-3f3a3497bf01} 

{9a2e343e-627a-4ebc-9ebf-b1f466267beb} 

{492fb70b-d8d4-4410-89ca-066f14dc4689} 

{60fff55a-692c-4728-b9bf-85d76691f9e2} 

{7d061223-63da-4494-adea-8032e9191a95} 

{2d755c7b-a566-42d6-ac31-804320863d51} 

{24a6e3e7-76e2-458a-a5d5-40b26058fad4} 

{3425134e-0774-4266-8313-d7881fdff403} 

{aad03a61-2219-4cc9-b891-d6402cf9df98} 

{fd45d8e6-64e4-439a-a67e-99d323223f6d} 

{4ce3867a-c9a3-49c6-9e9c-a025d01f5898} 

{cef4589f-1213-4507-9f27-5779569bf345} 

{898b5026-7a90-44b4-a4f4-69a7bf9dc4c5} 

{94f9c78a-f29c-41a7-8567-30070c897602} 

{601afa79-985a-4897-b0e4-217ab325905e} 

{8025d042-1a21-4d27-b1f1-2d78f0d95f92} 

{6a357327-b2ca-4a90-b9c8-89ffff06c617} 

{75834569-6df9-4e50-b8b0-90ae4e3cf0a7} 

{a7f2c0f4-a903-4c2d-8dd8-29b43a255535} 

{249a1a5f-3350-4c0b-ba2a-7c71b4c003b2} 

{db22969e-ace3-446b-adb7-8d5a33eca04d} 

{d11c132c-d5f7-427b-9cb7-6439421a6c6b} 

{e54f6d08-2ea2-4be7-8b39-e0f2cee925b5} 

{840bb9e6-e1ea-4f48-a6a2-ef22aa17a683} 

{1c51ce8a-d0da-4d4c-bf26-9e59b9a1f028} 

{6167b79d-1724-43ad-9fee-a4e1c52d94fe} 

{c4204e32-60d9-44cd-b706-26951efb17a3} 

{02605d2e-0aab-41f6-bbee-1032899bb2e6} 

{3b408b0e-4173-43fd-b8ed-82f7d75ccbc0} 

{41b6a989-c4b0-4d85-93e7-a6c4b24aed6f} 

{79ece902-5a55-4ebf-be53-c47fca4c19a0} 

{97a1bafb-4994-4cbd-9584-4e329a7e7c6d} 

{84f75292-9f08-4877-9b78-a576415c6366} 

{430f2f63-1df1-4d37-a22f-faf9099c5e8b} 

{3111f4d1-0e1c-4736-be80-2fb921771228} 

{0b050199-44ce-4466-9c77-ac805ab061f6} 

{e52bd85b-3a2d-4dda-b886-28aa9a7fb329} 

{afcf70ab-c9e7-4e19-91b4-6880b13e665d} 

{e2e46d98-1bc2-4018-9293-4ab0e72561d5} 

{9d80c08f-1629-4289-8d12-4fafc9ef1f39} 

{ffd865b5-ae0b-4845-83e5-24ac83b75734} 

{4a5327d2-a705-432d-ae9b-a13a1c459d6b} 

{9814a84f-e214-4ae4-be7a-4295ffdd6791} 

{e5c28a71-4297-4f59-801d-1504384e9b78} 

{cb322c32-38cc-49be-adf7-887df9d96de4} 

{a11cf600-7163-443a-b05f-e4701209ea61} 

{0043c5a9-5fed-4da6-a978-d7e3dfbdb016} 

{9025ff10-0275-4980-880a-d097bf75c3bd} 

{045af046-76e3-4f6f-9081-57af606058c9} 

{54743d1b-a28d-4ab5-b786-cc8bb659fc81} 

{de4e5e94-e564-4969-97e0-7cf8dc57ac1e} 

{e4e72f91-0289-41cb-b4b2-2c2189c44dfa} 

{4bc0012f-66fb-4c51-98fd-9847df697809} 

{62fea00e-ec34-441a-994b-f3a1141de030} 

{fce8941d-44d1-4532-b616-681522c49061} 

{0b9a9dfa-0ba3-4231-a55c-cb62ea9f1081} 

{2b757085-2a95-4884-be9d-c2bdc2bc622d} 

{8672e074-d7be-401d-83b5-4fef9d39ff46} 

{e9f64a65-f5cc-4041-b0bf-d0a977f73ba4} 
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{875662db-7245-4d13-a854-abb380ff24d1} 

{5e5bf7cb-62c3-4d76-8cc7-b4d202674609} 

{7df59e9a-9d2b-4abe-a466-28caaefe367e} 

{e54bf125-4fde-49de-bca7-64ad853dbcb5} 

{941afec4-6e8a-41c3-8c9e-223fa8a05bc7} 

{519b57d5-067b-4e4d-82a9-6967e61e343a} 

{8da30ef8-da42-4e4f-af38-f7658f0b823f} 

{3465903f-4197-44d0-ac07-446c85dadef9} 

{ca0f8936-6de7-4a2c-ae5d-9c6c6d666ddf} 

{d6f5dbc6-91e8-4cba-9a26-6b1e3dc2a7a0} 

{372af8a2-1eee-4502-87c7-101496013a75} 

{7b39f3fd-31e2-44b0-a18e-7efb90a39449} 

{3e31dd73-b488-4ef6-9faa-a7c182465231} 

{94b5c66e-4e08-4fa9-afb4-2530c0f9ccb6} 

{5a502d1c-5e70-48f9-b8a2-bfd69fb10224} 

{6300ed3d-0bc9-4ef1-b24b-9c4e9c373693} 

{ab940d9b-09e5-4055-afb5-16369446df67} 

{87ca5ccd-1559-44d8-a7ab-9d54a1064581} 

{6c357285-dc76-40b9-b36b-3b0df4bdfc45} 

{03e0f656-4066-4a58-a030-eb95c73c0d4f} 

{3b1a9842-2cce-4582-a8ff-1df4edcfee64} 

{40c7aab3-b009-423c-b0b3-927be5c79252} 

{3d1da3a2-addc-40da-9241-54326a44ce19} 

{0ab8ff22-edff-484a-ab1a-3d4ce53dbea0} 

{e9a7ebe1-8663-4a3c-a505-e5c2ec277c37} 

{c2ea0c82-a381-490a-9206-5c7276657ef0} 

{474e4fd5-cab1-4e04-a840-2d99ece1eaff} 

{6e2d96e2-7b55-4b3e-8283-3b48319e2069} 

{916f91de-3065-4ab5-b94a-5e919c8eaab8} 

{262b5c2e-ff3c-480c-b75d-ab0e1b13d0b1} 

{d646c47f-a685-41b6-ab0b-7f08c94a71af} 

{307d3aff-22d9-4bcf-9330-9cdcb586d533} 

{16d13fa8-85d0-43ed-85da-40366ca8484c} 

 

 

Stanowiska siedliska 9130 Żyzne buczy-

ny(Dentario glandulosae-Fagenion,Galio odora-

ti-Fagenion)  w niewłaściwym stanie ochrony U1 

 

 

{118cd944-fc55-49e1-912f-d82b3a68f4d1} 

{17758a78-ffd2-4639-a9ab-a822a1d81e8e} 

{c06e66b8-3f8e-4235-998f-0848cd1c6b74} 

{13107ae9-0bb6-4cad-a0c2-5d30699c047a} 

{09039116-8fc9-46db-b366-acea1961c6d1} 

{0a47dfc9-208e-4026-bac5-ae88c6eeea0f} 

{ef84adb9-ba36-4987-953d-2d8273d4a7c9} 

{e8c983e4-9ba3-46a2-beae-be5e872a867a} 

{5c6ad8e4-5bb9-41b7-bd70-b2472a90e024} 

{11549971-09b6-4f53-b445-cd9d89dd0ff6} 

{b3d64c26-c4d0-4c96-97d7-a211b3b95b25} 

{77b6e118-e579-482c-8903-86972d63c0a2} 

{bda0ba6e-5268-40cf-8313-f110688ceb71} 

{f0d4f062-8fcb-4a8e-b555-4599f424ccc7} 

{80d927f4-020c-40ee-aa5c-6449687f962f} 

{d95b0cf2-22ac-4304-8019-32c1c3ab7388} 

{c40be509-585c-49b6-968c-fa321c2b1428} 

{fa3ee0dd-b011-4c01-9502-c7b705ee5699} 

{e183c117-8b67-4e6d-968f-1f0a1c0529cb} 

{23353494-85f2-4f7c-86ec-ecb550b9ce1d} 

{3f923133-75e7-4638-94dd-57d0e5e09e44} 

{cef5e05d-27a0-4047-ae6d-34b044ba676e} 

{ed84f57c-8add-41a2-a230-a0efac8dec0f} 

{17558bc9-e74a-4e3f-b21e-56147b12df48} 

{88a0dbf2-5846-490b-9705-98b86e29f348} 

{229e8041-f720-4a08-a6ac-64d367343635} 

{22742ce0-52fd-48ab-8d6a-ae6f33c760a3} 

{75a8d67b-8420-4382-a173-9e486f0f26ff} 

{06012993-8397-4299-94ff-4b735a152d18} 

{7c82afe1-2462-4453-a12f-6826193d564f} 

{057a2826-8cac-4722-b6e5-b20c8357a836} 

{ae2a1c46-24c6-4d48-948b-332b0e08f430} 

{40c8c7fe-ac14-4ff4-aac5-351504add90d} 

{709e4dd1-1579-4545-884d-e7cedd957e6d} 

{09b76fe5-c633-4cbf-ba8c-460aeeb66764} 

{f0afc20c-cb16-40b8-a502-8f4e22db31ad} 

{af359432-b9e4-4695-99fc-7ad2b29148f7} 

{8148290f-97a8-4c2e-8848-52d3e1edb395} 

{45f6f276-ed7b-48c9-8386-41dfa5cd37fb} 

{7681a872-9288-49ca-af3d-50290f4bc0d1} 

{c5fca18c-15be-4475-86b1-bd974105fb38} 

{a96bd86c-245f-4e8f-860c-edcb0a991e47} 

{f61350d9-eef6-4445-93f5-f8597509e5e8} 

{d61c810c-2b9e-4458-94c5-bdca4f45d6a9} 

{57ebff3e-9dfd-404b-84e0-5341698634a6} 

{3bc4ecef-2144-44da-9b20-1c4d71ae9db5} 

{adb564d8-2745-4455-a883-ed5da312773e} 

{839761a3-7ca6-4aa3-9a1f-5faf9540e292} 

{8c06de3d-dae2-4125-9cff-5d40a02c4717} 

{30667af4-c3b3-47e1-9d5b-b37e3c5712d6} 

{a8d11558-fd94-458d-b2bb-304ad4c69d40} 

{791ebaef-694e-4250-9210-68423a5a1746} 

{c8e1b79c-348a-4270-b17c-fd1423293a44} 

{37af1920-b4b1-48f8-aed8-f7ec9d95a6c8} 

{313b8432-52be-4a51-b939-d13f0f23b5f0} 

{a5a1e363-bb01-45cb-a9c6-0857d0f153f2} 

{1dfec5bb-ae1d-4d84-824c-c54941b7e85d} 

{1c35ea69-7c0d-4386-98d3-291e8313156e} 

{55a28321-80e5-4af0-8bac-fe008c353b6f} 

{f4138699-b515-40f8-b113-bc22c348fdcf} 

{df3fa672-69ee-452a-bf26-c11f5e3f3ec3} 

{986195ce-6ad0-416b-9dce-67de3840eaf5} 

{e101b45d-4447-460c-a65d-2d4647b819ef} 

{2a60ecbe-6779-442b-b579-69b082651ca4} 

{37d3941a-5cec-44dc-8e24-a4d6be90faed} 

{44545726-d74d-4ac1-9d25-2e0be5f7576b} 

{15d4004b-fa07-4a57-a730-c413eefc3a93} 

{ae0a673a-2612-428a-ad89-d1f0ec9a38c6} 

{f39199c7-381e-42fb-b8d0-fb418a34e495} 

{803200de-af12-475f-afb9-bd8ca9c5334e} 

{c9d1eb65-98b3-428b-a2a5-4016873a3490} 

{57b9ef29-edb1-4562-9886-71bd63919c07} 

{8714eda3-7e09-409e-a284-be8b62cfb12f} 

{b80aa31e-1c48-434c-868e-2c9fc31b4599} 

{2f76c633-3fbe-47dc-b2aa-98c0ac622988} 

{da26dcc5-31b5-4412-a0a1-9a1aecab3d2d} 

{a749c790-13c1-4a6f-a809-c3385fdbee1c} 

{3728a5f1-0527-42b4-9434-50f240fae230} 

{683c74a0-58cf-432d-b264-599a55f566e8} 

{fb31fc13-6854-4a7f-ac48-e980be7b5e06} 



419 

 

{dab894fd-9a3b-4eb5-a834-f6dc2c230e2f} 

{c4dfe62f-122b-498d-b105-fa8ad07950a9} 

{cbe83976-36aa-484d-93c2-f5724de0fe39} 

{a1c4903e-a922-46af-953e-c30b4c73b1c4} 

{f25a0e95-1ad3-4d16-9df0-8b542ae8bda9} 

{233c9e55-332b-4e7d-8f0d-71d6eb9e2055} 

{952d053c-9abd-46c4-a59b-10736e08c38c} 

{1d600d36-9343-4da0-b210-cd55053c8112} 

{d3921f2b-1d26-4fb6-8e63-e6a135834b34} 

{8a35da77-9fb9-4091-937f-ca0f46f6e0bb} 

{7234a24c-9402-4ac4-90fd-3312a3eb6a95} 

{947e0071-ad77-4ae3-8a0f-9e3173581c14} 

{995ffdb5-9021-489f-b74b-0a452b2a1d8a} 

{9df7c223-29bd-4d5c-b197-6386ef03cd9e} 

{9c64547d-5a0f-45be-ba7d-365787a6a253} 

{a72f6373-36a7-49bb-94ad-a7a9831cfd3c} 

{2274fcc5-ecb6-4d39-864b-4de09bf8d41a} 

{dc5cb858-36c2-45b3-904f-5419cd0ab100} 

{09b96a60-a8f5-4013-8fc8-ace8202e68d9} 

{6f919e1f-3887-4ba2-a3ee-a9bbf170be77} 

{9a3ce2b9-2a9a-4bde-b227-6b50a5d08f98} 

{350393e2-4e48-4d9d-83ec-ac961be1c8f9} 

{62d543d6-097c-4ad2-9328-2603a4f9e4de} 

{7218749c-e68c-4631-ae0b-c974a3d2367b} 

{987d9877-998f-449e-a98d-b42a6ee73a31} 

{14681561-4924-45a6-ad74-2a5791e0241b} 

{eb8a5286-58ee-475a-aa26-8bb0dd12c3d1} 

{17f8bb38-435f-4f64-ad42-e833490adf6f} 

{d7e27a4c-c3b0-4687-9918-cdeef8f72eb7} 

{50234fb5-8776-4ec1-bd5c-e1cf6b3b1db8} 

{33ab832f-ebfa-4c5f-a508-0826b2a10700} 

{7ca87687-beed-4264-b192-b7e1ad124472} 

{aa3b2062-4b52-42d4-a1fd-07d9ec6b10b3} 

{164ba148-7a7a-4c2f-8984-8e481da5afd4} 

{8d4c9e6c-aaf6-46bc-88f5-0b18eb3745b2} 

{cade0b27-fc36-45e2-a71e-7e9c473f4646} 

{d68a0a3b-a3c0-4ca0-bd11-8dc4a06121d0} 

{e894c432-eed6-4a1f-978e-f1a556e49958} 

{e6a4c7eb-16ed-4cde-a8bb-6259a60126d4} 

{8aefe549-0562-42ed-9d51-4b95c21270a1} 

{2eb279cd-cb74-4b38-8881-56e2354e7344} 

{a3389d56-a8c6-449f-b030-73acd8f6912b} 

{c547464e-acfb-44db-aeee-2c03d82742c2} 

{27378231-5ba6-4e3b-9ba1-5767873dc37b} 

{51ddcac2-3ee7-440e-9388-b5441a1b5767} 

{3276cbe4-0aaa-4b96-8baf-5988692fd165} 

{098be7c8-87e0-4b02-82c8-1d0b2ebc01ae} 

{5534e600-3fbb-48fe-a426-3eb878a980ed} 

{56062684-67c0-4ef1-99e5-f668e3566c78} 

{42354706-35f3-4e45-aa2e-3c0eb9780b2b} 

{0c8332d2-24cc-4e2b-9592-4a86f3d70716} 

{df812961-e842-46f7-9ad9-9aafd718e115} 

{f6f1ad9e-71f5-46fd-a2ee-0cfa8fcc87b8} 

{f08d864e-41cb-49ee-b90a-14bf4e0e8c0b} 

{488043c0-3d7a-4e9b-bcf2-16a24379e039} 

{8f8116fc-a734-4be8-a3c1-6edfe1b40dba} 

{6d98f855-c4cf-4346-a6d3-f7c810388020} 

{d12b5a4e-fcaa-4911-a132-d991d7844606} 

{f2cd7b38-feb5-464b-a33a-596ffc75d954} 

{adf1ed4f-c865-4954-bced-02aa2842c4d1} 

{f8e53336-a1df-4b19-a9a3-3cd68a9487b0} 

{d75bd750-f1a7-4cdb-a455-84b81599724e} 

{fc3faad9-943f-490f-b685-79111f0f043c} 

{d362850c-1f9a-4147-a6a3-4db4bcb9334d} 

{3bcfd38f-3d60-409b-9fc9-7f5cabad7133} 

{c3103168-1229-45db-b412-d2c97f317174} 

{2a8d8dc5-5044-4c98-bca6-393c89f0634f} 

{18ee1fe4-91c1-495a-bb46-9e5299361f63} 

 

Stanowiska siedliska 9170 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum  we właści-

wym stanie ochrony FV 

 

{51353038-fe22-45e1-9812-28ed833d7634} 

{185763ad-772f-4e5a-a93b-399db15cee2d} 

{9130b8f0-6c2f-4225-97f3-8941e051aa40} 

{93e7cacc-4b1d-498c-9693-354609f85574} 

{3457d811-0b24-4cc5-9b0d-da836390caa5} 

{93c7833a-11cd-42d2-be65-846ee6eafb75} 

{222d8852-a113-40f6-a6d8-50284755fdb8} 

{3450cb1c-82fe-4ff6-8b60-2375fee341a9} 

{18c56adb-853e-4acf-906f-e2518cdee8bb} 

{416548b3-1340-43c1-af27-aa1f78890516} 

{79b37ba8-5247-499d-8ae4-75d30c88ac01} 

{8b5ac9a8-db8e-473e-9e8b-11715d0c5002} 

{4b44c697-c5bc-4ccc-b031-5156b88f6cb6} 

{60652743-afbf-4070-97c2-abd395ec2352} 

{569bcc02-3fdb-4740-a86c-d872b5158c39} 

{be3c40b3-0800-4763-af00-bbbfe6f26899} 

{9438de02-16ce-4387-bb52-1059e65c659f} 

{7ea7d37d-1d3f-4d2f-bb20-a16f1303a171} 

{7d775707-e410-4c1f-886d-aeaf5882f375} 

{b34958ba-7b82-4850-a3ab-fc807bed6762} 

{1fc7272c-3fee-4319-860f-4bb44dbc6c42} 

{1b6a5cef-752e-45e6-94f9-102c3b9455e8} 

{2e2953ce-ba50-4954-9399-675800545db8} 

{77b5b9fd-aa60-489d-8a42-dd7d6354e6d3} 

{daec785e-96fd-4903-b564-404e789f7bf1} 

{565b48cc-8bd1-457f-b83d-01539ed62450} 

{c0dc0442-03ae-4d53-895c-9336271ca0eb} 

{3f7b4604-2987-4a74-8ac8-74f4b7617515} 

{19ab52f6-87a4-493f-a507-324b61806cbd} 

{96128055-cd47-45b9-baa8-04952ed12eb5} 

{ec6c4cd5-45b7-4d49-b777-f5019f4f870a} 

{4b788cf2-82bb-4f75-a1c8-eda30ef1619f} 

{6fef5eaa-7d17-4dfe-abaa-fec6f4927a83} 

{344a00ca-c416-4a69-9ad6-cf2dd8bc811b} 

{8e7e94e4-10c7-4a71-8f19-5ff4103e33ec} 

{b88105d7-2adc-4eae-b52d-dab2ca341b40} 

{3dd72852-a222-4c91-baa1-e1bb93112754} 

{8d05dd92-b01a-4e6d-9a8f-4607e353e1ff} 

{8c35645a-f11b-4445-bb8e-8bdbb4d59cbe} 

{cfdc1ff8-48a0-40ce-bc0c-824194d8d901} 

{62e447bd-8d2a-48d1-baa0-c15a91be384a} 

{c2031940-9772-4282-ac8c-2ed262fbb07a} 

{615c1f43-75b3-4df8-b5b3-f49cb3e127ad} 

{e3fa3afe-5ff1-46cf-8ddd-0a49cc463658} 

{19e65572-5e09-4737-9306-3823508839f0} 



420 

 

{3dab8b78-4ca1-45e0-ad67-7fbe8b509b24} 

{fa367fd8-bcd8-4c33-b9e1-683bd1fe738b} 

{3632f3f5-da7d-4c63-ae3e-07b4dbf70357} 

{ca0d501a-1fc6-4b31-a033-329ac147e93c} 

{5b75b335-254b-4d5f-a1e9-e32af2215bed} 

{c3146146-9589-4c3f-9e03-ab4d16a89b62} 

{b22f2c99-0123-4b0c-8571-bcdbede85f72} 

{09a270a5-99c4-4bda-b952-766eaa3363d9} 

{e7b2c924-55be-4d4e-ae36-8135f5f8ab17} 

{fd1aace1-f63c-45e2-aa1c-0da63d426ee0} 

{387ad836-d8b4-4208-a637-87351e0bbe99} 

{8d31ac50-1530-4822-b20a-78da113931e4} 

{270eb0bb-7f74-4225-89ae-c7166522ae19} 

{1edcf2e2-343b-40fd-b84d-3039d18f7f94} 

{b1512dce-943c-4bbd-b81a-d7d0df155bba} 

{92184771-bf7c-4cc4-9999-17318b9e7a3d} 

{712cddf2-ed10-4e82-b835-0e8f946d7c51} 

{1574ed6f-fd1a-4087-925a-33bceffcceb7} 

{b030b84b-99d1-4fb5-82aa-284379a5c117} 

{eabf4cb3-c712-45f7-803e-5d5fde8f6021} 

{d6845ce5-ccc1-42a1-84c8-9f0106c3cfd0} 

{75b4edd2-be58-4bf5-a4db-f1f038205ebc} 

{103b35ad-5d88-45f5-8b17-0ec7c33a22c7} 

{d26883da-8323-489b-9052-af40ffd8d79f} 

{68a05f3c-b8d0-478e-8a5d-d80fdd912f96} 

{6c1414df-ab27-442e-afdf-c9f99cc6804a} 

{d2050a74-d8f4-47c6-ab90-e93aa2c1984a} 

{970f59ab-10e4-477a-97f9-e8a453ec3a80} 

{0968a5ae-c89f-4d43-a1ce-2f8f64fe9ee2} 

{1b28151e-0689-4228-abfb-907fbac1b238} 

{951c04d2-5ccc-49b7-bfc8-38e2e414d581} 

{c65c6608-d180-4d20-b1b8-55bd5507af1e} 

{f2aab60d-fd81-4c5c-adfa-d58be3b7c834} 

{042a7e10-6434-4ab3-adc9-1462af98d1f0} 

{1c738847-c132-4b5c-8f9c-52eaf684ac30} 

{1bd90b35-c6f7-4598-888b-65a2d2e71187} 

{e4c149bc-eec0-4603-82ec-dcc932c53edf} 

{490742b9-b8c5-4325-9a3f-1c0d74f23c72} 

{744b8a67-d384-4cb1-b262-bc8579d3fab3} 

{f10fa7b0-01ba-49bc-9785-5a1b85df9595} 

{6db30487-f720-4b8a-b7f5-85eba29022e9} 

 

 

 

 

 

 

 

 


