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Szablon projektu dokumentacji Planu 
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne w województwie dolnośląskim 

 
1 ETAP I WSTĘPNY 

1.1 Etap wstępny prac nad projektem 

a) Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Góry Kamienne 

Kod obszaru PLH020038 

Opis granic obszaru Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Góry Kamienne PLH020038 

SDF Plik PDF SDF obszaru Góry Kamienne PLH020038 

Położenie Województwo: dolnośląskie, powiat: kamiennogórski, wałbrzyski, gmina: Kamienna Góra, Lubawka, Boguszów-

Gorce, Jedlina-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Wałbrzych 

Powierzchnia obszaru (w ha) 24 098,9 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z 

dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających 

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

C(2008) 8039) (2009/93/WE). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:043:0063:0244:PL:PDF 

Termin przystąpienia do 23.05.2013 r.  
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sporządzenia Planu 

Termin zatwierdzenia Planu 29.09.2014 r. 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 71 711 70 80. 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, +48 713406839, + 48 721 468 852.  

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71 340 68 

07. 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego planem 

 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 
pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 
sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 
planistycznym 

1.  Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich Brak (w opracowaniu) Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 

11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby nieobejmowanie 

całości obszaru projektem planu. Zgodnie z ww. 

art. ustawy planu zadań ochronnych nie 

sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego 

części: 

1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o 

którym mowa w art. 29; 

2) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody 

lub parku krajobrazowego, dla których 

ustanowiono plan ochrony uwzględniający 

zakres, o którym mowa w ust. 10; 

 

mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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L.p. Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 
pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 
sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 
planistycznym 

3) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody, dla których ustanowiono zadania 

ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa 

w ust. 10; 

3a) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony 

plan urządzenia lasu został poddany ocenie 

oddziaływania na środowisko; 

4) znajdującego się w obszarach morskich. 

2. Obszar Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-

Kamiennogórskie PLB020010 

Brak j.w.  

 
1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji planu. 

 
1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. 

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

kontynentalny region biogeograficzny. Obszar jest położony na terenie gmin Kamienna Góra, Lubawka, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Czarny 

Bór, Głuszyca, Mieroszów, Wałbrzych. 
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Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt: 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion 

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

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion 

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  Scheuchzerio-Caricetea 

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

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe  Androsacion vandelii 

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

9110 Kwaśne buczyny Luzulo -Fagenion 

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

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 glutinosae, olsy źródliskowe) 

91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi –Pinetum, Pino mugo–Sphagnetum, Sphagno girgensohnii–
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Piceetum i brzozowo–sosnowe bagienne lasy borealne 

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

1355 Wydra Lutra lutra 

6177 Modraszek telejus Maculinea teleius 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

gatunki wymienione w Standardowym Formularzu Danych obszaru, ale nie stanowiące przedmiotu ochrony: 

1337 Bóbr Castor fiber 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

1096 Lampetra planeri 

1145 Misgurnus fossilis 

 

Lista przedmiotów ochrony będzie weryfikowana w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych.  

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem, którym w 
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przypadku obszaru Góry Kamienne PLH020038 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego 

w formie zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038. 

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

1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

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

działań dotyczących: 

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

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

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

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

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

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

lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038; 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 7 

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

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

znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których wyznaczono 

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

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

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

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

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

Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 będzie trwała tylko wtedy, jeżeli będzie oparta na  „wspólnym 

zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanych. Dlatego w procesie sporządzania projektu planu, za 

kluczowe należy uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu planistycznego. Stąd też, utworzona 

została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących praktyczne założenia do 

sporządzanego projektu planu. Każda z grup, której plan dotyczy, mogła uczestniczyć w jego tworzeniu.  

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej, organy administracji samorządowej i 

terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie 

których występują przedmioty ochrony obszaru, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze oraz przedsiębiorców zainteresowanych 

realizacją przedsięwzięć na obszarze Góry Kamienne PLH020038.  

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

kompetencjach organów władzy publicznej np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw. 
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Powstający projekt planu zadań ochronnych był udostępniany na bieżąco na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

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

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

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.) do materiałów gromadzonych podczas prac nad 

sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. 

 

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczni-

ków 

Ranunculion 

fluitantis 0,01    B B C B 

Pojedyncze wystąpienia 

siedliska w obszarze, 

uboga sieć rzeczna w 

obszarze.  

S2 6110 

Skały wapienne 

i neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską 

Alysso-Sedion 0,06    A A A A 

Pojedynczy płat siedliska w 

obrębie Gór Kruczych w 

zachodniej części obszaru. 

Niewielka powierzchnia, 

jednak istotny przedmiot 

ochrony.  

S3 6210 
Murawy 

kserotermiczne 
Festuco-

Brometea 0,07    B B C C 
Niewielkie 

powierzchniowo płaty 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

rozproszone w całym 

obszarze. Istotny przedmiot 

ochrony. 

S4 6230 

Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 
Nardion 0,34    B B  A 

Występuje na terenie 

całego obszaru, płaty w 

różnym stopniu 

zachowania wymagające 

weryfikacji terenowej. 

S5 6410 

Zmiennowilgo-

tne łąki 

trzęślicowe 
Molinion 0,09    A C B A 

Największe płaty w 

okolicach Gorzeszowa i 

Jowiszowa, w skali 

obszaru zajmuje niewielkie 

powierzchnie wśród 

siedlisk łąkowych.  

S6 6430 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylion 

alliariae 

Convolvuletalia 

sepium 

0,36    B C B B 

Istotny przedmiot ochrony, 

duże powierzchnie (biorąc 

pod uwagę specyfikę 

siedliska), ważny składnik 

wodnych ekosystemów 

górskich.  

S7 6510 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

Arrhenatherion 

elatioris 8,93    B C B B 

Siedlisko zajmujące duże 

powierzchnie w niższych 

położeniach górskich. 

Istotny przedmiot ochrony 

w obszarze. 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S8 6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-

Trisetion 
5,99    C A C C 

Siedlisko zajmujące duże 

powierzchnie w wyższych 

położeniach górskich. 

Bardzo istotny przedmiot 

ochrony w obszarze. 

S9 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

Scheuchzerio-

Caricetea 
0,05    B C B B 

Pojedyncze, lecz dobrze 

wykształcone i zachowane 

płaty. Istotny przedmiot 

ochrony. 

S10 7230 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 0,01    A C B B 

Pojedyncze płaty, w 

różnym stopniu 

zachowane, w części 

płatów wymaga 

ekstensywnych zabiegów 

ochronnych. 

S11 8150 

Środkowoeuro-

pejskie 

wyżynne piargi 

i gołoborza 

krzemianowe 

 0,01    A C B B 

Pojedyncze wystąpienia 

płatów siedliska w 

obszarze. Istotny przedmiot 

ochrony w obszarze.  

S12 8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

Androsacion 

vandelii 
0,01    A C A A 

Siedlisko występujące na 

niewielkich 

powierzchniach ze względu 

na swą specyfikę. Siedlisko 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

charakterystyczne dla 

obszaru, istotny przedmiot 

ochrony. 

S13 8310 

Jaskinie 

nieudostępnion

e do zwiedzania 

     C C B B 

Pojedyncze wystąpienie 

siedliska w obszarze. 

Przedmiot ochrony średniej 

rangi w obszarze. 

S14 9110 
Kwaśne 

buczyny 
Luzulo -

Fagenion 0,24    A C A A 

Bardzo istotny przedmiot 

ochrony w obszarze. Płaty 

o różnym stopniu 

zachowania. 

S15 9130 Żyzne buczyny 

Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion 

0,70    A C A A 

Bardzo istotny przedmiot 

ochrony w obszarze. Płaty 

o różnym stopniu 

zachowania. 

S16 9170 

Grąd 

środkowoeuro-

pejski i 

subkontynenta-

lny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

0,20    B C B C 

Nie potwierdzono 

występowania siedliska w 

obszarze. 

S17 9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

0,67    B B B B 

Bardzo istotny przedmiot 

ochrony w obszarze, 

obecne bardzo dobrze 

zachowane, właściwie 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

zboczach wykształcone płaty. 

S18 91D0 
Bory i lasy 

bagienne 

Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum 

0,00    A C A A 

Pojedyncze wystąpienia 

siedliska zajmującego w 

obrębie poszczególnych 

płatów niewielkie 

powierzchnie. Wymaga 

dalszego rozpoznania 

warunków utrzymania 

właściwego stanu ochrony. 

S19 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe  

Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

0,1    A C A A 

Niewielkie 

powierzchniowo płaty 

wzdłuż cieków, 

rozproszone w całym 

obszarze. 

pS24 6190 

Środkowoeurop

ejskie murawy 

z kostrzewą 

bladą 

         

Siedlisko stwierdzone w 

trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych. 

Konieczna weryfikacja 

znaczenia zasobów 

siedliska w obszarze. 

Z1 1303 Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros  V   C C B C 

W obszarze obecne 

zimowiska gatunku, istotny 

przedmiot ochrony 

obszaru. 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z2 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus  VR   C A C B 

Gatunek wymagający 

lepszego rozpoznania w 

zakresie występowania na 

terenie obszaru. 

Z3 1321 
Nocek 

orzęsiony 
Myotis 

emarginatus  V   C C C C 

W obszarze obecne 

zimowiska gatunku, istotny 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

Z4 1323 
Nocek 

Bechsteina 
Myotis 

bechsteinii  V   C C C C 

W obszarze obecne 

zimowiska gatunku, istotny 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

Z5 1324 Nocek duży Myotis myotis  R   C A C A 

W obszarze obecne 

zimowiska gatunku, istotny 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

Z6 1337 Bóbr europejski Castor fiber     D    

Pojedyncze stanowiska w 

obszarze, populacja 

niestabilna, brak podstaw 

do uznania za przedmiot 

ochrony w obszarze. 

Z7 1355 Wydra Lutra lutra     C A C B 

Stabilna populacja w 

obszarze, stosunkowo 

niewielka powierzchnia 

dostępnych siedlisk.  

Z8 1096 Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri  C      D 
Brak przesłanek do uznania 

za przedmiot ochrony w 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

obszarze. Pojedyncze 

stwierdzenia w granicach 

obszaru. 

Z9 1145 Piskorz Misgurnus 

fossilis  R      D 

Brak potwierdzonych 

danych o występowaniu 

gatunku w obszarze. 

pZ10 1163 
Głowacz biało- 

płetwy Cottus gobio         

Brak przesłanek do uznania 

za przedmiot ochrony w 

obszarze. Pojedyncze 

stwierdzenia w granicach 

obszaru. 

pZ11 1318 
Nocek 

łydkowłosy 
Myotis 

dasycneme         
W obszarze obecne 

zimowiska gatunku. 

Z12 6177 
Modraszek 

telejus 

Maculinea 

teleius  C   C A C B 

Odnalezione nieliczne 

stanowiska na terenie 

obszaru. Prawdopodobne 

odnalezienie kolejnych 

stanowisk w przyszłości, 

powiązanych z siedliskami 

łąkowymi stanowiącymi 

przedmiot ochrony w 

obszarze. 

Z13 1060 
Czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar  R   C B C B 

Odnalezione nieliczne 

stanowiska na terenie 

obszaru. Prawdopodobne 

odnalezienie kolejnych 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

stanowisk w przyszłości, 

powiązanych z siedliskami 

łąkowymi stanowiącymi 

przedmiot ochrony w 

obszarze. 

Z14 6179 
Modraszek 

nausitous 
Maculinea 

nausithous  C   C A C A 

Odnalezione nieliczne 

stanowiska na terenie 

obszaru. Prawdopodobne 

odnalezienie kolejnych 

stanowisk w przyszłości, 

powiązanych z siedliskami 

łąkowymi stanowiącymi 

przedmiot ochrony w 

obszarze. 

Z15 1084 
Pachnica 

dębowa 
Osmoderma 

eremita  C   C B C B 

Gatunek nie występuje na 

terenie obszaru, brak 

wiarygodnych informacji o 

występowaniu gatunku w 

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

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

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

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

projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO). Następnie 30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie 

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

lubuskim, opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy Kamienna Góra, Lubawka, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, 

Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów oraz Wałbrzych. Kolejnym obwieszczeniem z dnia 6 czerwca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

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

przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie RDOŚ we Wrocławiu, a także zostało opublikowane w dniu 12 czerwca 2012 r. w Gazecie Wyborczej. Obwieszczenie zostało również 

przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy Kamienna Góra, Lubawka, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, 

Mieroszów oraz Wałbrzych. 

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 23 maja 2012 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o 

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

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

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

odpowiednim wyprzedzeniem. Łącznie w trakcie tworzenia projektu PZO zorganizowano dwa spotkania z udziałem kluczowych grup interesu w 
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tym zarządców i właścicieli gruntów położonych w granicach obszaru.  

Pierwsze spotkanie odbyło się 11 lipca 2012 r. w Jedlinie Zdrój. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcy projektu PZO, wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Nadleśnictwa Miękinia. Na 

pierwszym spotkaniu poinformowano kluczowe grupy interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, trybie jego sporządzania i 

zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie przedstawicieli jednostek 

samorządowych i Skarbu Państwa w proces sporządzania PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu tworzenia dokumentu i zaplanowania 

odpowiednich, skutecznych działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając 

zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w proces tworzenia 

projektu planu.  

W dniu 11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie związane z opracowaniem projektu Planu. Na spotkanie zaproszono szerokiego grono 

zidentyfikowanych uprzednio interesariuszy planu. W trakcie spotkania zapoznano uczestników z siedliskami przyrodniczymi i gatunkami zwierząt 

stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru. Wyjaśniono w jakich warunkach funkcjonują poszczególne siedliska przyrodnicze, jakie czynniki 

(naturalne, antropogeniczne) warunkują ich występowanie oraz wskazano najistotniejsze przedmioty ochrony obszaru. W odniesieniu do gatunków 

zwierząt zaprezentowano analogiczny zakres informacji, wskazano również gatunki, których występowanie jest możliwe na terenie obszaru, jednak 

aktualnie nie zostały one ujęte w SDF obszaru.  

Jako część procesu udziału społeczeństwa w procesie opracowywania projektu Planu przewidziano także spotkanie terenowe w obrębie 

obszaru Góry Kamienne PLH020038. Dnia 3 lipca 2013 r. przeprowadzono wizję terenową w obszarze w okolicach miejscowości Sokołowsko i 

schroniska Andrzejówka. W trakcie wizji przedstawiono wybrane przedmioty ochrony obszaru oraz problemy związane z utrzymaniem lub 

doprowadzeniem ich do właściwego stanu ochrony. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane siedliska leśne (jaworzyny, kwaśna i żyzna buczyna) 

oraz siedlisk łąkowe i związane z nimi gatunki zwierząt. Zwrócono uwagę, iż planowane działania muszą być skoordynowane z opracowywanymi 
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planami ochrony dla Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010.  

Kolejne spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się 31 lipca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lubawka. Celem spotkania było 

wypracowanie, wspólnych dla różnych grup interesu, działań ochronnych dla nieleśnych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLH020038 

Góry Kamienne.  

Ostatnie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się 14 sierpnia 2013 r. w Centrum Kultury w Jedlinie–Zdrój. Celem spotkania było 

zaprezentowanie projektu zarządzenia dla obszaru Natura 2000 PLH020038 Góry Kamienne oraz kwestii dotyczących planowania przestrzennego. 

 

 

1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Wrocław 

Wsparcie finansowe rolnictwa, 

wdrażanie w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z unijnego 

budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

ul. Giełdowa 8 52-438 Wrocław tel. 71 369 74 00 fax.:  

email:dolnoslaski@arimr.gov.pl 

DZPK o/Wałbrzych Realizacja ochrony krajobrazu i 

zasobów przyrody ożywionej i 

nieożywionej w ramach parku 

krajobrazowego.  

Wałbrzyska 25-27  58-100 Świdnica tel. 74 850-88-11 fax.:  

email:walbrzych@dzpk.pl 

Nadleśnictwo Kamienna Góra Prowadzenie gospodarki leśnej, ul. Bohaterów Getta 33 58-400 tel. 75 744 30 65 fax.: 75 744 27 53 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

Kamienna Góra email:kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Wałbrzych Prowadzenie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

Miła 2 58-372 Boguszów-Gorce tel. 74 844 95 80 fax.: 74 844 95 84 

email:walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór nad gospodarką leśną, 

sporządzanie planów urządzenia lasu, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

Grunwaldzka 90 50-357 Wrocław tel. 48 71 377 17 00 fax.: 48 71 328 24 

0 email:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i 

innymi objętymi ochroną na terenie 

woj., promocja i udostępnianie 

informacji w tym zakresie 

Plac Powstańców Warszawy 1,  50-

153 Wrocław 

tel. (71) 340 - 68 - 07 fax.: (71) 340 - 

68 - 06 

email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

Starostwo Powiatowe 

Wałbrzych 

Sporządzanie uproszczonych planów 

urządzenia lasów niepaństwowych,  

realizacja polityki ochrony środowiska 

Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24  

58-300 Wałbrzych 

tel. 48 74 846 07 00 fax.: 48 74 842 45 

17 email: 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu 

Urząd Miejski Boguszowie-

Gorcach 

Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

Plac Odrodzenia 1, 58-370 

Boguszów-Gorce 

tel. 74 84 49 311, fax. 74 84 49 165, e-

mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl 

Urząd Gminy Czarny Bór Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

ul. XXX-lecia PRL 18 58-379  

Czarny Bór 

tel. (+48 74) 84 50 139, (+48 74) 84 

50 349 fax.:  (+48 74) 84 50 006   

email:sekretariat@czarny-bor.pl 

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

ul. Poznańska 2 

58-330 Jedlina Zdrój 

tel. 74 84 55 215, fax.: 74 88 55 269, 

e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu 

mailto:sekretariat@boguszow-gorce.pl
mailto:urzad@jjedlinazdroj.eu
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

przedsięwzięcia 

Urząd Gminy Kamienna Góra Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

Pl. Grunwaldzki 1 58-400  

Kamienna Góra 

tel. 48 75 64 55 110 fax.: 48 75 64 55 

150 

email:sekretariat@kamiennagora.pl 

Urząd Miasta Lubawka Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

Plac Wolności nr 1 58- 420 

Lubawka 

tel. /075/ 74-11-588 fax.: /075/ 74-11-

262, email:lubawka@lubawka.net.pl 

Urząd Miejski w Mieroszowie Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

pl. Niepodległości 1, 58-350 

Mieroszów 

tel. 74 84 94 300 do 304, fax: 

74 84-94-323, e-mail: 

urzad@mieroszow.pl 

mailto:urzad@mieroszow.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Miasta Wałbrzych Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych tel. 74 66 55 100 fax.: 74 66 55 118 

email:bip@um.walbrzych.pl 

Urząd Miejski Głuszycy Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze miasta i gminy, promocja 

regionu, udostępniania informacji, 

wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

Grunwaldzka 55,  58-340 Głuszyca tel. 74 84 59 479 fax.: 74 84 56 339 

email:sekretariat@gluszyca.pl 

Klub Przyrodników 
Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 

ul. 1 Maja 22, 

66-200 Świebodzin 

Tel. 68 382-82-36 

fax. 683 82-82-36 

kp@kp.org.pl 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Biuro Ochrony Środowiska 

Działalność przewozowa oraz zarządzanie 

liniami kolejowymi 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Tel. 22 473 35 53 

ios@plk-sa.pl 

Fundacja Ekorozwoju 

Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 

ul. Białoskórnicza 26 

50-134 Wrocław 

tel/fax: 713430849, 713445948 

biuro@eko.org.pl 

Sudeckie Towarzystwo 

Przyrodnicze 

Ochrona walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych 

Bukówka 36 

58-420 Lubawka 
stp@stp.walbrzych.pl 

mailto:kp@kp.org.pl
mailto:ios@plk-sa.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, Departament 

Obszarów Natura 2000 

Prowadzenie i realizacja polityki ochrony  

środowiska na obszarze kraju, udostępnianie 

informacji o środowisku, nadzór nad 

obszarami Natura 2000 

ul. Wawelska 52/54 

00–922 Warszawa 

Tel. 22 579 21 99 

kancelaria@gdos.gov.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzanie odpowiednimi wodami Skarbu 

Państwa (należy wskazać, którymi), w tym 

osiągnięcie celów środowiskowych dla wód 

ul. Norwida 34 

50 - 950 Wrocław 

tel. (071) 337 88 88 

fax. (071) 328 50 48 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

o/Świdnica 

Zarządzanie odpowiednimi wodami Skarbu 

Państwa (należy wskazać, którymi), w tym 

osiągnięcie celów środowiskowych dla wód 

ul. Polna Droga 1 

58-100 Świdnica 

tel.: 74-852-30-58 

faks: 74-852-22-34 

email: swidnica@dzmiuw.wroc.pl 

 

 

 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Alicja 

Surgieniewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Czarny Bór 

tel.: 74 84 50 139 email: 

infrastruktura@czarny-bor.pl 

Bogumiła 

Salamańska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Czarny Bór 

tel.: 74 84 50 139 email: 

infrastruktura@czarny-bor.pl 

mailto:kancelaria@gdos.gov.pl
mailto:swidnica@dzmiuw.wroc.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Felicja Michalik-

Pływaczyk 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Czarny Bór 

tel.: 74 84 50 139 email: 

infrastruktura@czarny-bor.pl 

Emilian 

Szatkowski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Kamienna Góra 

tel.: 75 74 43 065 email: 

emilian.szatkowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Zofia Ditterla Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta Lubawka 
tel.: 75 74 11 588 email: ochrona-

srodowiska@lubawka.net.pl 

Agnieszka 

Damasiewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Kamienna Góra 

tel.: 75 61 06 291 email: 

damasiewicz@kamiennagora.kei.pl 

Wiesław Sójka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta Wałbrzych 
tel.: 604562278 email: 

w.sojka@um.walbrzych.pl 

Robert Szymak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta Wałbrzych 
tel.: 74 66 55 246  email: 

t.szymala@um.walbrzych.pl 

Gabriel Grobelny Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Wałbrzych 
email: 

gabriel.grobelny@wroclaw.lasy.gov.pl 

Mariola 

Miśkiewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Jugów 

email: 

mariola.miskiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl 

Grażyna Góral Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

email: 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

Marta Sadowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

email: 

marta.sadowska@wroclaw.lasy.gov.pl 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Marcin Dynia Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Wrocław 
email: marcin.dynia@arimr.gov.pl 

Ludmiła Janiak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Wrocław 
email: ludmila.janiak@arimr.gov.pl 

Tomasz Krzak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski w Głuszycy 
tel.: 74 88 66 747 email: 

t.krzak@gluszyca.pl 

Adam Chmara Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Wałbrzych 
tel.: 74 84 60 547 email: 

a.chmara@poczta.onet.pl 

Marta Kielar Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Jedlina-Zdrój email: kielarm@jedlinazdroj.eu 

Marek Fedoruk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Jedlina-Zdrój 
tel.: 606686635 email: 

fedoruk@jedlinazdroj.eu 

Monika Burleska-

Marszałek 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy DZPK o/Wałbrzych email: walbrzych@dzpk.pl 

Leszek Mazur Członek Zespołu Lokalnej Współpracy DZPK o/Wałbrzych email: leszek-mazur@tlen.pl 

Wojciech 

Lewandowski 
URS, Wykonawca URS Wykonawca email: wojciech.lewandowski@urs.com 

Andrzej 

Ruszlewicz 
Planista regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska email: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Kamila Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu tel: 757 411 804email: biuro@kwiatlnu.eu 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Kulikowska 

Lesław Kowalczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy KSS Bartnica sp. z o. o. email: leslaw.kowalczyk@bartnica.com.pl 

Marcin Zamojski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy KSS Bartnica sp. z o. o. email: marcin.zamojski@bartnica.com.pl 

Piotr Wasiak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze 
adres: Bukówka 36, 58-420 Lubawka 

email: piotr.wasiak@wp.pl 

Marta Łysiak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 
email: mlysiak@rdos.wroclaw.pl 

Marcin Fułat Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Kamienna Góra email: marcin.fulat@wroclaw.lasy.gov.pl 

Stanisław Wójcik Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołectwo Błażejów adres: Błażejów 134, 58-420 Lubawka 

Eugeniusz 

Chudziak 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołectwo Grzędy Górne 

adres: Grzędy Górne 12, 58-379 Czarny 

Bór 

Kazimierz Madej Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołectwo Krzeszówek adres: Krzeszówek 20, 58-405 Krzeszów 

Joanna Oleksy Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Kamienna Góra email: joanna.oleksy@kamienna-gora.pl 

Iwona Bukowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Mieroszów email: ibukowska@mieroszow.pl 

Wiesław Mąka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Towarzystwo Rozwoju Sokołowska tel: 506 697 573email: goralmw@wp.pl 

Wioleta Bakszas Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Kamienna Góra email: bakszas@gminakg.pl 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Jan Jarosz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Wałbrzych email: jjarosz2011@wp.pl 

Kamila Grzesiak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Klub Przyrodników email: surnia@wp.pl 

Bogusława 

Szczasa 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Mieroszów tel: 748 494 316, 312 

Andrzej Lipiński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Wałbrzych 
tel: 533 413 692 email: 

andrzej.lipinski@wp.pl 

Urszula Gajewska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Boguszów-Gorce email: u.gajewska@boguszow-gorce.pl 

Iwona Kuras URS, Wykonawca URS Wykonawca email: iwona.kuras@urs.com 

Anna Fułat Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Kamienna Góra email: anna.fulat@wroclaw.lasy.gov.pl 

Janusz Masłowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy osoba prywatna, entomolog email: netgraf@poczta.onet.pl 

Romuald Szalata Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu email: romuald.szalata@dodr.pl 

Renata Ogorzałek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 
email: renata.ogorzalek@kamienna-

gora.pl 

Katarzyna Banaś Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Powiatowy Zespół Doradców w Kamiennej 

Górze 
email: katarzyna.banas@dodr.pl 

Joanna Pałkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 
email: joanna.palkiewicz@kamienna-

gora.pl 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Renata Łojko URS, Wykonawca URS Wykonawca email: renata.lojko@urs.com 

Henryk Kubieniec Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Okręgowy PZŁw Jeleniej Górze kniejalubawka@op.pl 

Piotr Kujawka 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy 

Wałbrzych 
Oberek12592@gmail.com 

Józef Piksa 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Starostwo Wałbrzych Jozefpiksa@wp.pl 

Kamila Reczyńska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet 

Wrocławski 
Kamila.reczynska@gmail.com 

Krzysztof 

Świerkosz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet 

Wrocławski 
krissw@biol.uni.wroc.pl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krissw@biol.uni.wroc.pl
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2 ETAP II OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU 

 

MODUŁ A 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

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

Materiały 

publikowane 

Rudy M., Dziuba C. 2007. 

Cenne torfowisko wysokie 

w Zaworach kolo Chełmska 

Śląskiego. Przyroda 

Sudetów 10: 51-54 

Informacja o nowo 

odkrytym torfowisku 

wysokim w Zaworach 

Wysoka, jednak 

ograniczona do jednego 

obiektu. 

 

 

Berdowski W., Kącki Z., 

Wasiak P. 2005. Notatki 

florystyczne i mikologiczne 

z Gór Kamiennych. 

Przyroda Sudetów 8: 35-44. 

 

Dane florystyczne 

Znacząca, wskazuje na 

najcenniejsze stanowiska 

gatunków typowych dla 

siedlisk przyrodniczych 

 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J., 

Telatyński S. 2000. Nowe 

stanowiska Myotis 

emarginatus (Geoffroy, 

1806) na Dolnym Śląsku. 

Przeg. Przyr. 11 (4): 106-

109 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Furmaankiewicz J., 

Gottfried T., Telatyński S. 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

średnia Plik PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

2001. Nowe stanowiska 

zimowania podkowca 

małego Rhinolophus 

hiposideros w Sudetach. 

Chrońmy Przyr. Ojcz. 57 

(2): 111-116 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz M., 

Furmankiewicz J., 

Katarzyna D. 2008. 

Nietoperze zachodniej 

części Gór Wałbrzyskich 

(Sudety). Przyroda Sudetów 

Suplement 3: 65-76 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Jarno A., Szkudlarek R., 

Paszkiewicz R., Kokurewicz 

T. 1995. Charakterystyka 

zimowych kolonii 

nietoperzy w Sudetach 

Zachodnich. Biuletyn 

Centrum Informcji 

Chiropterologicznej 1/2 

(18/19): 29-30 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Kokurewicz T. 1987. Nowe 

dane o występowaniu 

podkowca małego 

Rhinolophus hiposideros 

(Bechstein, 1800) w 

Sudetach Wschodnich. 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

średnia Plik PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Przeg. Zool. 31: 365-370 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz 

R., 1999. Zimowe 

stanowiska rzadkich 

gatunków nietoperzy w 

Sudetach Zachodnich. 

Przyroda Sudetów 

Zachodnich 2: 83-88 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz 

R. 2000. Stanowiska nocka 

orzęsionego Myotis 

emarginatus (Geoffroy, 

1806) w polskiej części 

Sudetów. Przyr. Sudetów 

Zach. 3: 111-114 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R. Paszkiewicz, 

Gottfried T. 2001. 

Stanowiska podkowca 

małego Rhinolophus 

hiposideros (Bechstein, 

1800) w południowo-

zachodniej Polsce. 

Nietoperze 2: 53-62 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz 

R., Dudek I. 2001. 

Występowanie nocka 

Bechsteina Myotis 

bechsteinii (Kuhl, 1817) na 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

średnia Plik PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

terenie południowo-

zachodniej Polski. Materiały 

konferencyjne XV OKCH, 

Sobieszowo 9-11.01.2001, 

PTOP „Salamandra”, 

Gdańsk 2001: 52 

Materiały 

publikowane 

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 

3 (2): 197-235 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych, w tym opis 

stanowisk w obszarze 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Pucek Z., Raczyński J., 

1983. Atlas rozmieszczenia 

ssaków w Polsce. PWN, 

Warszawa: 188 pp 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach 

Kamiennych. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Ichtiofauna dorzecza Bobru, 

Acta Universitatis 

Wratislaviensis, Błachuta J. 

Witkowski A. Kusznierz J.  

Prace Zoologiczne XXVI 

Wrocław 1993 

Informacje dotyczą danych 

historycznych 
niezadawalająca  

Materiały 

publikowane 

Jermaczek  A., Wołejko L., 

Chapiński P., Mokradła 

Sudetów Środkowych i ich 

Informacje dotyczące 

występowania  siedlisk 

7140, 7230 na obszarze 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

ochrona, Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników, Świebodzin 

2012 

Natura 2000 Góry 

Kamienne 

Materiały 

publikowane 

Lewandowski W. 2009. 

Nowe dane o występowaniu 

wydry Lutra Lutra w 

Sudetach w latach 2006-

2008. Przyroda Sudetów t. 

12 (2009): 75-86. 

Informacje nt. 

występowania gatunku w 

obrębie Sudetów 

Środkowych, w tym na 

terenie Gór Kamiennych. 

Niska – pojedyncza 

informacja o 

występowaniu o 

występowaniu gatunku w 

granicach obszaru.  

Powszechny. Muzeum 

Przyrodnicze w Jeleniej Górze.  

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

0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2Z

lY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0Y

mUtZDVlYzdmYWNjMmIw/e

dit 

Materiały 

publikowane 

Romanowski J., Zając T., 

Orlowska L. 2010. Wydra. 

Ambasador czystych wód. 

Fundacja Wspierania 

Inicjatyw Ekologicznych, 

Kraków. 

Popularnonaukowa 

monografia gatunku. 
Niska. 

http://wspolistnienie.eco.pl/mai

n.php?id=20# 

Materiały 

publikowane 

Romanowski J., Zając T., 

Orlowska L. 2011. Program 

ochrony wydry Lutra lutra w 

Polsce. Krajowa strategia 

gospodarowania wydrą. 

SGGW, Warszawa. 

Krajowy program działań 

dla ochrony gatunku. 
Niska. 

http://smz.waw.pl/files-

gatunki/program_ochrony_wyd

ry_PROJEKT_28_11_2011.pdf 

Materiały 

niepublikowane 

Świerkosz, Szczęśniak 

2011. Ocena występowania 

w Polsce siedliska 

przyrodniczego 6190 

siedliska przyrodniczego 

6190 - murawy naskalne z 

Ocena występowania 

siedliska 6190 w Sudetach 

Wysoka, jednak 

ograniczona do siedliska 

6190 (Kruczy Kamień). 

GDOŚ, Warszawa 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

kostrzewą bladą (Asplenio 

septentrionalis-Festucion 

pallentis) na podłożach 

bezwapiennych, w celu 

uzupełnienia sieci Natura 

2000. GDOŚ, Warszawa 

 

Świerkosz K. [red] 2006. 

Opracowanie 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 

w 44 proponowanych 

Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie 

województwa 

dolnośląskiego - raport 

zbiorczy. Instytut Ochrony 

Środowiska w Warszawie, 

Mscr 

Opis siedlisk 

przyrodniczych na terenie 

Gór Kamiennych, (Z. Kącki, 

S. Dajdok). 

Konieczna weryfikacja 

stanu aktualnego 
IOŚ Warszawa 

 

Powszechna Inwentaryzacja 

Leśna Lasów Państwowych 

2007 

Rozmieszczenie i ogólna 

ocena stanu zachowania 

siedlisk na terenie gruntów 

ALP 

Średnia, miejscami niska 

wymagana weryfikacja 

terenowa 

 

 

Dane z monitoringu 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych 2006-2012 

(Instytut Ochrony Przyrody/ 

GIOŚ Warszawa 

Około 30 punktów 

monitoringowych w 

siedliskach 6230, 9180, 

8220, 6430.  

Zróżnicowana. 

Szczegółowe opisy 

powierzchni pochodzą z  

lat 2010-2011. 

http://www.iop.krakow.pl/cn20

00/monitoring/Default.aspx 

 

Materiały Wołoszyn B. 2007. Wyniki inwentaryzacji niska Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

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

niepublikowane Inwentaryzacja 

chiropterologiczna. 

Nadleśnictwo Kamienna 

Góra. 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Łupicki D. 2007. 

Inwentaryzacja 

chiropterologiczna. 

Nadleśnictwo Wałbrzych. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

niska Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Standardowy Formularz 

Danych dla obszaru Natura 

2000 Góry Kamienne 

PLH020038 

Dokument przedstawiający 

opis obszaru Natura 2000 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

niepublikowane 

Paszkiewicz R., Szkudlarek 

R., 1993a. Nietoperze. [W:] 

Inwentaryzacja 

faunistyczna. Gmina 

Lubawka. „Fulica”, 

Wrocław 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Paszkiewicz R., Szkudlarek 

R., 1993b. Nietoperze. [W:] 

Inwentaryzacja 

faunistyczna. Gmina 

Kamienna Góra. „Fulica”, 

Wrocław 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Szkudlarek R., Gottfried t., 

Dudek I. 2005a. Nietoperze. 

[W:] Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

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

dolnośląskiego, Miasto 

Boguszów-Gorce, Tom I, 

Opracowanie tekstowe, 

Rośliny, grzyby i zwierzęta. 

Fulica Jankowski Wojciech, 

Wrocław 

Materiały 

niepublikowane 

Szkudlarek R., Gottfried t., 

Dudek I. 2005b. Nietoperze. 

[W:] Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego, Miasto 

Wałbrzych, Tom I, 

Opracowanie tekstowe, 

Rośliny, grzyby i zwierzęta. 

Fulica Jankowski Wojciech, 

Wrocław 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Szkudlarek R., Gottfried t., 

Dudek I. 2005c. Nietoperze. 

[W:] Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego, Miasto 

Jedlina Zdrój, Tom I, 

Opracowanie tekstowe, 

Rośliny, grzyby i zwierzęta. 

Fulica Jankowski Wojciech, 

Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Szkudlarek R., Gottfried t., 

Dudek I. 2005d. Nietoperze. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

[W:] Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego, Miasto i 

Gmina Mieroszów, Tom I, 

Opracowanie tekstowe, 

Rośliny, grzyby i zwierzęta. 

Fulica Jankowski Wojciech, 

Wrocław. 

chiropterologicznej. Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Furmankiewicz J., 

Furmankiewicz M. 2005. 

Nietoperze. [W:] 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa 

dolnośląskiego, Gmina 

Czary Bór, Tom I, 

Opracowanie tekstowe, 

Rośliny, grzyby i zwierzęta 

oraz zieleń wysoka –parki 

podworskie, cmentarze i 

aleje. Fundacja Ekologiczna 

„Zielona Akcja”, Legnica. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

niepublikowane 

Informacja ustna Cezary 

Dziuba  

Informacja dotyczy 

przypadkowych stwierdzeń 

głowacza białopłetwego i 

minoga strumieniowego 

Niezadawalająca Wywiad z autorem informacji 

Materiały 
niepublikowane 

Tak 
Inwentaryzacja terenowa 
przeprowadzona w 2013 roku 
w ramach prac nad PZO 

Dobra  

Plany/programy/ Furmankiewicz J., Gottfried Wyznaczenie obszarów wysoka http://www.wbu.wroc.pl/pliki/
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

strategie/projekty I. 2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna  

dla określenia 

przyrodniczych 

uwarunkowań  

lokalizacji elektrowni 

wiatrowych  

w województwie 

dolnośląskim. Wojewódzkie 

Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu, Wrocław. 

nieodpowiednich lub 

konfliktowych do lokalizacji 

farm wiatrowych w 

województwie dolnośląskim 

ze względu na ich znaczenie 

dla chiropterofauny. 

SEW_ekspertyza%20Chiro.pdf 

Plany/programy/ 

strategie/ 

projekty 

Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Kamienna 

Góra na okres od 1 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2018r. 

Inwentaryzacja walorów 

przyrodniczych, 

identyfikacja zagrożeń i 

propozycje działań 

ochronnych na terenie 

Nadleśnictwa Jawor. 

niska Plik PDF 

Plany/programy/ 

strategie/ 

projekty 

Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Kamienna 

Góra na okres od 1 styczna 

2009r. do 31 grudnia 2018 r. 

Program ochrony przyrody. 

Analiza wpływu zapisów 

planu urządzenia lasu i 

programu ochrony przyrody 

Nadleśnictwa Jawor na stan 

środowiska. 

średnia Plik PDF 

Plany/programy/ 

strategie/ 

projekty 

Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Wałbrzych na 

okres od 1 styczna 2009r. do 

31 grudnia 2018 r. 

Inwentaryzacja walorów 

przyrodniczych, 

identyfikacja zagrożeń i 

propozycje działań 

ochronnych na terenie 

Nadleśnictwa Wałbrzych. 

niska Plik PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Plany/programy/ 

strategie/ 

projekty 

Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Wałbrzych na 

okres od 1 styczna 2009r. do 

31 grudnia 2018 r. Program 

ochrony przyrody. 

Analiza wpływu zapisów 

planu urządzenia lasu i 

programu ochrony przyrody 

Nadleśnictwa Wałbrzych na 

stan środowiska. 

niska Plik PDF 

Raporty – – – – 

Opinie – – – – 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa 

Dolnośląskiego - gmina 

Czarny Bór Ryby: mgr 

Iwona Kijora,  mgr Piotr 

Kijora Fundacja 

Ekologiczna ,,Zielona 

Akcja” ul. Wrocławska 41, 

59-220 Legnica, Legnica 

2005 

Informacje dotyczą 

ogólnego charakteru 

ichtiofauny na badanym 

terenie 

niezadowalająca 

 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Województwa 

Dolnośląskiego Miasto i 

Gmina Głuszyca Fulica 

Ryby: dr Jan Kotusz dr Jan 

Kusznierz Fulica - 

Jankowski Wojciech 

Wrocław 2005 

Informacje dotyczą 

ogólnego charakteru 

ichtiofauny na badanym 

terenie 

niezadowalająca 

 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Województwa 

Dolnośląskiego Miasto 

Informacje dotyczą 

ogólnego charakteru 

ichtiofauny na badanym 

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

gminy) Jedlina Zdrój Ryby: dr Jan 

Kotusz dr Jan Kusznierz 

Fulica - Jankowski 

Wojciech Wrocław 2005 

terenie 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Województwa 

Dolnośląskiego Miasto i 

Gmina Mieroszów Ryby dr 

Jan Kotusz dr Jan Kusznierz 

Fulica - Jankowski 

Wojciech Wrocław 2005 

Informacje dotyczą 

ogólnego charakteru 

ichtiofauny na badanym 

terenie 

niezadowalająca 

 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Opracowanie 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt i 

ich siedlisk z załączników 

I/II Dyrektywy 92/43/EEC 

(Natura 2000) w 45 

proponowanych Specjalnych 

Obszarach Ochrony na 

terenie województwa 

dolnośląskiego. Świerkosz 

K. Ryby: dr Jan Kotusz 

mscr. Ss. 499. Instytut 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie – Generalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych Warszawa 

2006-2007 

Informacje dotyczą 

ogólnego charakteru 

ichtiofauny na badanym 

terenie 

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

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

gmin, które znajdują się w 

Ostoi 

Według inwentaryzacji 

gminnych brak 

występowania gatunku w 

Ostoi  

 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 
    

 

 

 
 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. 

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

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE). 

Położenie 

Obszar Góry Kamienne PLH020038 położony jest w południowej części województwa dolnośląskiego (powiat kamiennogórski i wałbrzyski). 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (Kondracki 1998) obszar położony jest w następujących jednostkach: 

     Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

           Prowincja: Masyw Czeski (33) 

                Podprowincja: Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332) 

                     Makroregion: Sudety Środkowe (332.4-5) 

                         Mezoregion: Góry Kamienne (332.43) 
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                         Mezoregion: Obniżenie Ścinawki (332.47) 

                         Mezoregion: Góry Stołowe (332.48) 

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i  In . 1990) obszar zlokalizowany jest w następujących jednostkach: 

Kraina Sudecka 

       2. Dzielnica Sudetów Środkowych 

               2.d. Mezroregion Gór Kamiennych 

 

Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 1993) obszar znajduje się w następujących jednostkach geobotanicznych: 

Państwo: Holarktyka 

Obszar: Euro-Syberyjski 

Prowincja Subatlantycka Górska 

Podprowincja Hercyńsko-Czeska 

G. Dział Sudecki 

          G.1. Kraina Sudetów 

                G.1a: Podkraina Zachodniosudecka 

                        G.1a.5.: Okręg Zewnętrznych Pasm Sudetów Środkowych 

                                   G.1a.5.c: Podokręg Kotliny Kamiennogórskiej 

                                   G.1a.5.e: Podokręg Gór Wałbrzyskich Południowych 

                                   G.1a.5.f: Podokręg Gór Kamiennych 
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                        G.1a.6.: Okręg Trutnowski 

                                   G.1a.6.a: Podokręg Gór Kruczych 

                        G.1a.7.: Okręg Kotlin Kłodzko-Broumnowskich 

                                   G.1a.7.e: Podokręg Broumnowsko-Mieroszowski 

                        G.1a.8.: Okręg Wewnętrznych Pasm Sudetów Środkowych 

                                   G.1a.8.a: Podokręg Gór Stołowych Północnych 

                        G.1a.9.: Okręg Kudowsko-Nachodzki 

                                   G.1a.9.a: Podokręg Okrzeszyński 

 

Gleby 

Na terenie obszaru dominują gleby brunatne (zajmują m.in. ok. 90% powierzchni w obrębie Nadleśnictwa Wałbrzych), następnie znacznie mniejszy 

udział mają gleby opadowo glejowe, bielicowe i płowe. W obszarze obecne są także wychodnie skał m.in. porfirów w obrębie Rogowca. Na 

stokach Waligóry i Rogowca obecne są także piargi i gołoborza skał krzemianowych.  

  

Klimat 

Klimat obszaru podobnie jak całej Polski, zaliczany jest do kategorii klimatów umiarkowanych o cechach przejściowych między klimatem 

morskim i kontynentalnym. Cechą klimatu Polski a tym samym omawianego obszaru, jest jego przejściowy charakter, przejawiający się zarówno 

cechami klimatu morskiego, jak również znacznym udziałem 

właściwości klimatu kontynentalnego. Obszar Góry Kamienne PLH020038 zaliczany jest do dwóch regionów klimatycznych: Regionu 

Kamieniogórskiego oraz Regionu Wałbrzyskiego.  Średnia temperatura roczna omawianego obszaru mieści się w przedziale 3,5–5,5
o
C. Opady 
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atmosferyczne osiągają ok. 800 mm, a średnia roczna ilość dni z pokrywą śnieżną wynosi 100–120 dni. 

Wody powierzchniowe 

Struktura cieków wodnych omawianego obszaru jest rozbudowana. W większości są to niewielkie górskie potoki.  Do głównych zbiorczych rzek 

należą m.in. Ścinawka, Zadrna oraz Rybna. Wszystkie rzeki i potoki omawianego obszaru znajdują się w dorzeczu rzeki Odry. 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Obszar Góry Kamienne PLH020038 pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko–Kamienne PLB0200010. Ponadto na 

obszarze znajdują się dwa rezerwaty przyrodnicze:  

- Rezerwat Głazy Krasnoludków, powołany Zarządzeniem MLiPD z dnia 15.07.1970 r. ( MP Nr 25  poz.210), 

- Rezerwat Kruczy Kamień, powołany Zarządzeniem ML z dnia 24.04.1954 r. ( MP Nr A- 46  poz. 651 ). 

Obszar w niewielkiej części pokrywa się także z Parkiem Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich (Powołany Rozporządzeniem Nr 20/98 

Wojewody Wałbrzyskiego z 29 grudnia 1998 r. ( Dz. Urz. Woj. Wał. Nr 34, poz.261 )). 

Obszar  mający znaczenie dla wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 częściowo pokrywa się także z Obszarem Chronionego Krajobrazu Zawory 

(utworzony na podstawie Uchwały Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa 

Wałbrzyskiego PK i OChK (Dz. Urz. WRN NR 5 z dnia 09.10.1981 r. poz. 46). 

Na terenie obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 znajduje się pomnik przyrody „Diabelska Maczuga” 

(Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 21 z dnia 25 maja 1994 r. poz. 115)). 

Struktura krajobrazu 

Proponowany obszar obejmuje stare, wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część piaskowców Gór Stołowych (Zawory). Obszar jest 

częściowo przekształcony przez człowieka. Jest to głównie teren górzysty, w większości pokryty przez półnaturalne łąki oraz zbiorowiska leśne. 

Wśród nich dominują bory, choć na stokach i piargach utrzymują się buczyny i zboczowe lasy Tilio-Acerion. Niestety, większość stanowisk lasów 
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liściastych zostało przekształconych w bory, lub wyciętych w celu utworzenia pól oraz kamieniołomów.  

Klasy siedlisk (% pokrycia) 

Lasy iglaste (40%) 

Lasy liściaste (1%) 

Lasy mieszane (13%) 

Siedliska leśne - ogólnie (1%) 

Siedliska łąkowe i zaroślowe - ogólnie (4%) 

Siedliska rolnicze - ogólnie (40%) 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Najbliższymi obszarami mającymi znaczenie dla wspólnoty są Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 (oddalona od omawianego obszaru o ok. 

1 km w kierunku wschodnim) oraz Masyw Chełmca PLH020057 (zlokalizowany ok. 3km na północ od omawianego obszaru). Ponadto obszar 

Góry Kamienne PLH020038 pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków  Sudety Wałbrzysko–Kamienne PLB0200010 

Obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego na poziomie międzynarodowym.  

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  

Do najważniejszych zagrożeń siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych na obszarze Natura 2000 Góry Kamienne należy działalność 

człowieka - głównie związana z eksploatacją kamieniołomów, intensyfikacją rolnictwa, intensyfikacją pozyskania drewna, a z drugiej strony, 

zalesianie półnaturalnych nieleśnych zbiorowisk roślinnych. 
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2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy  13039,6696 54,11% 

Grunty orne  9086,6028 37,71% 

Łąki  879,2164 3,65% 

Pastwiska  0 0,00% 

Sady  0 0,00% 

Grunty pod stawami  0 0,00% 

Nieużytki  833,9146 3,46% 

Wody stojące  2,3373 0,01% 

Wody płynące  0 0,00% 

Grunty zabudowane  160,7515 0,67% 

Inne  96,3698 0,40% 

 

 
2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 

Lasy brak 

Sady  brak 
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Trwałe użytki zielone  xx 1 747,12 ha Wariant 3.1 - 1575,19 ha 

Wariant 5.1 - 82,67 ha 

Wariant 5.6 - 20,29 ha 

Wariant 5.7 - 68,97 ha 

Wody brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

 

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

 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Powiat Kamienna Góra 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kamiennogórskiego (BIP) 

Rada Powiatu 

Kamiennogórskiego 
Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XX/103/2012 Rady Powiatu 

kamiennogórskiego z dnia 27 marca 2012 

w sprawie zmiany uchwały Powiatu 

Kamiennogórskiego nr XX/82/2000 z dnia 

17 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia 

projektu dokumentu Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju powiatu 

Kamiennogórskiego 

Rada Powiatu 

Kamiennogórskiego 
Brak zagrożeń – 

Przeprowadzono 

strategiczną ocenę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Gmina Kamienna Góra 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań 

i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kamienna Góra 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 

Tereny lasów 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Przeprowadzono 

strategiczną ocenę 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedliska 

łąkowego; 

wyłączenie 

możliwości 

zalesiania. 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

towarzyszeniem usług 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii istniejącej 

zabudowy. 

  Terenu usług 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze. 

Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra nr 

IV/20/01 z dn. 28 IV 2001 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania   

przestrzennego dla terenu górniczego 

„Krzeszówek” w granicach Gminy 

Kamienna Góra 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 

RP/W 

Tereny suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) 

 

Nie prowadzono 

strategicznej oceny 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

użytkować teren w 

sposób 

niezagrażający 

siedlisku 

przyrodniczemu 

M 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Należy utrzymać 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

(Arrhenatherion elatioris) siedlisko 

przyrodnicze, 

zabudowę 

ograniczyć do linii 

zabudowy 

istniejącej. 

Uchwała Nr XX/87/08 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008r. w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kamienna Góra dla terenów położonych we 

wsi Krzeszów i Lipienica 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr X/43/01 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dn. 25.10.2001 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania Gminy Kamienna Góra 

Rada Gminy Kamienna 

Góra US/W 

Tereny usług sportu i 

rekreacji oraz zbiornika 

rekreacyjnego 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) 

 

Nie prowadzono 

strategicznej oceny 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie siedliska 

przyrodniczego 

Uchwała Nr  V/28/03 Rady Gminy 

Kamienna Góra  z dn. 27.03.2003 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 
RL 

Lasy 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Nie prowadzono 

strategicznej oceny 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie siedliska 

łąkowego. 

Uchwała nr V/24/98 Rady Gminy 

Kamienna Góra w sprawie wprowadzenia 

zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamienna Góra 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała nr V/23/98 Rady Gminy w 

Kamiennej Górze z dn. 26.05.1998 w 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 
Poza obszarem – – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

sprawie wprowadzenia zmian w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Krzeszów 

Uchwała Nr XXXIV/158/05 Rady Gminy 

Kamienna Góra 

z dnia 26.07.2005 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kamienna Góra” 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 

Brak zagrożeń – – 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kamienna 

Góra 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 
Brak zagrożeń – – 

Strategia Rozwoju 

uchwała Rady Gminy Nr XII/45/97 z dnia 

29 października 1997 r, program 

gospodarczy p.n. „Strategia Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Gminy 

Kamienna Góra – Kamienna Góra 2000 

Plus”. 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra Nr 

XXXII/171/09 z dnia 29.07.2009 o 

przystąpieniu do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kamienna Góra, w granicach 

administracyjnych miejscowości: 

Przedwojów. 

Rada Gminy Kamienna 

Góra 
Brak zagrożeń – – 

Gmina Lubawka 

Uchwała nr XXXIX/237/2001 Rady 

Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 

sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Lubawka 

Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 
Projektowane zalesienia 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 

młak, turzycowisk i mechowisk  

Nie prowadzono 

strategicznej oceny 

oddziaływania na 

środowisko. Zmiany 

nie mogę 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) 

 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion 

pallescentis) 

spowodować 

znaczących 

negatywnych 

oddziaływań na 

środowisko. 

Teren eksploatacji 

powierzchniowej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

j.w. 

Obszary przeznaczone pod 

zainwestowanie kubaturowe 

lub zagospodarowanie 

(zabudowa miejska, 

zagrodowa lub rekreacyjna) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

j.w. 

Teren eksploatacji 

powierzchniowej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

j.w. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

Uchwała Nr VI/149/12 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w 

mieście i gminie Lubawka. (dotyczy części 

obszarów położonych w miejscowościach: 

Chełmsko Śląskie, Lubawka) 

Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 

Las 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

Przeprowadzona 

strategiczna ocena 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedlisko 

przyrodnicze, ew. 

zmiany nie mogą 

spowodować 

znaczących 

negatywnych 

oddziaływań na 

siedlisko. 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 
j.w. 

Zabudowa zagrodowa 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 
j.w. 

Uchwała Nr VI/54/11 w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubawka 

Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 
Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr IV/206/05 

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia  28 

Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 
Brak zagrożeń – – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

kwietnia 2005 roku 

w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Lubawka” 

Strategia Rozwoju Gminy Lubawka 
Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 

Brak zagrożeń – – 

UCHWAŁA NR V/315/10 Rady Miejskiej 

w Lubawce z dnia 27 maja 2010 roku w 

sprawie przyjęcia: „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Lubawka na lata 

2009-2012” składającego się z Programu 

Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki 

Odpadami z Programem Edukacji 

Ekologicznej oraz Programu Usuwania 

Wyrobów Azbestowych. 

Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr I[230]13 w sprawie przyjęcia 

Strategii rozwoju Aglomeracji 

Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 

Rada Miejsko-Gminna 

w Lubawce 

Brak zagrożeń – – 

Powiat Wałbrzyski 

Uchwała nr XXVIII/55/05 Rady Powiatu 

Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 

roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju 

powiatu wałbrzyskiego na lata 2005-2013 

Rada Powiatu 

Wałbrzyskiego 
Brak zagrożeń – – 

Program Gospodarki Odpadami 
Rada Powiatu 

Wałbrzyskiego 
Brak zagrożeń – – 

Plan Rozwoju Lokalnego 
Rada Powiatu 

Wałbrzyskiego 
Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XVII/57/04 Rady Powiatu 

Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2004r. w 

sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska” powiatu Wałbrzyskiego 

Rada Powiatu 

Wałbrzyskiego 
Brak zagrożeń – – 

Gmina Wałbrzych 

Uchwała Nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Rada Miasta Teren rozproszonej 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  Przeprowadzona 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011r. w 

sprawie zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wałbrzycha 

Wałbrzych/Prezydent 

Miasta Wałbrzych 

zabudowy mieszkaniowej i 

zagrodowej 

(Polygono–Trisetion) 

 

strategiczna ocena 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedlisko; 

zabudowę należy 

ograniczyć do linii 

zabudowy 

istniejącej. 

Teren rozproszonej 

zabudowy mieszkaniowej i 

zagrodowej oraz tereny rolne 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 

istniejącej. 

Uchwała RM Nr VIII/100/03 z dnia 26 

kwietnia 2003 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wałbrzycha terenu położonego przy 

ul. Wałbrzyskiej. 

Rada Miasta 

Wałbrzych/Prezydent 

Miasta Wałbrzych 

Teren przeznaczony pod 

budowę bezobsługowej stacji 

bazowej telefonii 

komórkowej (UŁ) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Nie dotyczy 

Uchwała nr XXVIII/73/04  Rady Miejskiej 

Wałbrzycha  z dnia 13 lipca 2004 r.  w 

sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 

Lokalnego Wałbrzycha 

Rada Miasta 

Wałbrzych/Prezydent 

Miasta Wałbrzych 
Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-

2020. 

Rada Miasta 

Wałbrzych/Prezydent 

Miasta Wałbrzych Brak zagrożeń – – 

Gmina Mieroszów 

UCHWAŁA NR LX/303/06 Rady 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 

października 2006 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Tereny z przewaga zabudowy 

jednorodzinnej lub 

zagrodowej oraz obiektów 

usług i produkcji nie 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

  

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i 

Przeprowadzono 

strategiczną ocenę 

oddziaływania. 

Należy utrzymać 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mieroszów 

kolidujących z funkcją 

mieszkaniową (MP) 

ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion 

pallescentis)  

 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)  

 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do zabudowy linii 

istniejącej. 

Tereny z przewagą niskiej 

zabudowy mieszkaniowej, 

głównie jednorodzinnej i 

niskiej zabudowy usługowej 

(M) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze. 

Tereny z przewagą zabudowy 

rekreacji indywidualnej 

(letniskowej), pensjonatowej 

i jednorodzinnej (ML) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze. 

Tereny z przewagą obiektów 

usług turystycznych (UT) 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)  

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii istniejącej 

zabudowy.   

Tereny z przewagą obiektów 

usług turystycznych oraz 

terenowych obiektów i 

urządzeń sportowych i 

rekreacyjnych z wyłączeniem 

bazy noclegowej (UTT) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii istniejącej 

zabudowy.   

Tereny z przewagą lasów i 

dolesień oraz obiektów 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedliska łąkowego; 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

gospodarki leśnej (ZL)  

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

wyłączenie 

możliwości 

zalesiania. 

Tereny z przewagą 

powierzchniowej eksploatacji 

surowców mineralnych (PE) 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae–Fagenion, Galio 

odorati–Fagenion) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze tak 

aby nie doprowadzić 

do powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

Uchwała nr XXXIII/200/01 Rady Miejskiej 

w Mieroszowie z dn. 30 maja 2001 roku w 

sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mieroszów obejmującej obszar wsi Nowe 

Siodło i miasta Mieroszowa – dotyczącej 

terenów przeznaczonych na działalność 

sportowo-lotniczą 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

– – – 

Uchwała nr LI/221/98 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 9 marca 1998 roku  w 

sprawie zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mieroszów obejmującej tereny 

przeznaczone na oczyszczalnię ścieków we 

wsi Golińsk – dz. nr ewid. 171/3 i 172/3 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

– – – 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ 

MIEROSZOWA nr 32/178/04 z dnia 28 

października 2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Odkrywkowa eksploatacja 

złoża melafiru 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani) 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze tak 

aby nie doprowadzić 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

przestrzennego dla terenu położonego w 

miejscowości Rybnica Leśna z 

przeznaczeniem na działalność górniczą 

(Polygono–Trisetion) 

 

do powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

Tereny leśne 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze tak 

aby nie doprowadzić 

do powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

Usługi turystyczne 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko 

przyrodnicze tak 

aby nie doprowadzić 

do powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

przedmiot ochrony 

obszaru. 

UCHWAŁA NR XXI/136/2000  RADY 

MIEJSKIEJ MIEROSZOWA  z dnia 27 

kwietnia 2000 r.  w sprawie zmiany planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mieroszów 

zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/262/94 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

– – – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Rady Miejskiej w Mieroszowie  z dnia 27 

maja 1994 r. 

UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 

października 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Mieroszów 

Załącznik nr 1 Gmina Mieroszów 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Ustalenia takie jak w 

poszczególnych załącznikach 

(zestawienie poniżej) 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion 

pallescentis),  

 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - 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),  

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum),  

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae–Fagenion, Galio 

odorati–Fagenion),  

 

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 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady Rada Miasta Tereny działalności leśnej, w 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Utrzymanie 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 

października 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Mieroszów. 

Załącznik nr 2 Mieroszów 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

tym pod zalesienie (RL) (Arrhenatherion elatioris)  siedlisko łąkowe; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej i 

usług (MU) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedlisko łąkowe; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny obiektów gospodarki 

odpadowej (NU) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedlisko łąkowe; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny planowanych 

zbiorników wodnych (WW) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedlisko łąkowe; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny obiektów i urządzeń 

turystycznych bez bazy 

noclegowej oraz terenowych 

obiektów i urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych 

(UTT) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedlisko łąkowe; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny zabudowy 

jednorodzinnej (MN) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedlisko łąkowe; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 

października 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Mieroszów. 

Załącznik nr 3 Golińsk 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Tereny zabudowy 

siedliskowej i upraw rolnych, 

w tym ogrodniczych (MR) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

86/3 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 

istniejącej, tak aby 

nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Tereny jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej z 

lokalami i powierzchniami 

terenu przeznaczonymi dla 

prowadzenia nieuciążliwej 

działalności 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 

istniejącej, tak aby 

nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 17 października 2003 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Mieroszów. 

Załącznik nr 4 Kowalowa 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Tereny zabudowy 

letniskowej oraz usług 

turystycznych i sportowych 

(ML) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 

istniejącej, tak aby 

nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny działalności leśnej, w 

tym pod zalesienie (RL) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Utrzymanie 

siedliska łąkowego; 

tak aby nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obszar. 

Tereny obiektów hotelarskich 

(UT) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

Należy utrzymać 

siedlisko, tak abynie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny obiektów hotelarskich 

(UT) 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 17 października 2003 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Mieroszów. 

Załącznik nr 7 Różana 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Tereny jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej z 

lokalami i powierzchniami 

terenu przeznaczonymi dla 

prowadzenia nieuciążliwej 

działalności (MP) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny polowej gospodarki 

rolnej oraz upraw 

ogrodniczych (R) 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 

młak, turzycowisk i mechowisk 

Należy utrzymać 

siedlisko 

UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 

października 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Tereny zabudowy 

siedliskowej i upraw rolnych, 

w tym ogrodniczych (MR) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie 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 i 

gminy Mieroszów. 

Załącznik nr  8 Kamionka 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej z 

lokalami i powierzchniami 

terenu przeznaczonymi dla 

prowadzenia nieuciążliwej 

działalności (MP) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny działalności leśnej, w 

tym pod zalesienie (RL) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 17 października 2003 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Mieroszów. 

Załącznik nr 9 Rybnica Leśna 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Tereny jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej z 

lokalami i powierzchniami 

terenu przeznaczonymi dla 

prowadzenia nieuciążliwej 

działalności (MP) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny zabudowy 

siedliskowej i upraw rolnych, 

w tym ogrodniczych (MR) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe)  

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny zabudowy 

jednorodzinnej (MN) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej z 

lokalami i powierzchniami 

terenu przeznaczonymi dla 

prowadzenia nieuciążliwej 

działalności (MP) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 

października 2003 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Mieroszów. 

Załącznik nr 11 Unisław Śląski 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

MR – tereny zabudowy 

mieszkaniowej zagrodowej 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

 
ML – tereny zabudowy 

letniskowej 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

 
MP – tereny zabudowy 

pensjpnatowej 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała NrXIII/82/03 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 4 września 2003 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Sokołowsko 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Usługi sportu i turystyki 94 

US/UT  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe)   

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

   

Zabudowa mieszkaniowa 

34MN 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obszar. 

Zabudowa mieszkaniowa 

36MN 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Zabudowa mieszkaniowa  

43MP/MN 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Zabudowa mieszkaniowa 

42MP/MN 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XIX/75/07 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu obejmującego część działki nr 75/4 

obręb Różana w gminie Mieroszów 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Lokalizacja obiektów 

budowlanych i urządzeń 

technicznych stacji bazowej 

telefonii komórkowej, w tym 

masztu z antenami i 

kontenera technicznego 

Brak – 

Uchwała Nr XLIII/ 194/09 Rady Miejskiej Rada Miasta Tereny obiektów i urządzeń 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  Sporządzono 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Mieroszowa z dnia 9 listopada 2009 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego  „Rybnica Leśna I” oraz 

obszarów funkcjonalnie z nim związanych 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

turystycznych bez bazy 

noclegowej oraz terenowych 

obiektów i urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych 

(UTT) 

(Polygono–Trisetion)  prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedlisko, 

nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny obiektów służących 

prowadzeniu działalności 

gospodarczej (P) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny odkrywkowej 

eksploatacji  kopalin (PE) 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani)  

Należy utrzymać 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny gospodarki leśnej, w 

tym pod zalesienie (ZL) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

Należy utrzymać 

siedlisko, nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obszar. 

Granice złoża „Rybnica 

Leśna” 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)  

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae–Fagenion, Galio 

odorati–Fagenion)  

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Granice złoża „Rybnica I” 
9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani)  

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Granica obszaru górniczego 

„Rybnica Leśna I” 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)  

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae–Fagenion, Galio 

odorati–Fagenion)  

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani)  

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

UCHWAŁA NR XL/188/13 RADY 

MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 27 

lutego 2013r w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Mieroszów 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Zmiana zagospodarowania z 

przeznaczenia dla polowej 

gospodarki rolnej na funkcję 

zabudowy jednorodzinnej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Strategia rozwoju 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Brak zagrożeń – – 

Program ochrony Środowiska 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Brak zagrożeń – – 

Plan Gospodarki Odpadami 

Rada Miasta 

Mieroszów/Burmistrz 

Miasta Mieroszów 

Brak zagrożeń – – 

Gmina Boguszów-Gorce 

Uchwała Nr XVIII / 102 / 12 Rady 

Miejskiej Boguszowa – Gorc  z dnia 31 

maja 2012 r. w sprawie: studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Boguszów-Gorce 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Tereny rolne wyłączone z 

zabudowy 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

Sporządzono 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny rolne z zabudową 

rozproszoną 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

Utrzymanie siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała nr XLIII/299/2002 Rady  Tereny lasów i dolesień 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Utrzymanie siedliska 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Miejskiej w Boguszowie Gorcach z dnia 28 

czerwca 2002 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Boguszów-Gorce w granicach 

administracyjnych 

(Arrhenatherion elatioris) przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr LVII/365/10 Rady Miejskiej w 

Boguszowie – Gorcach z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

usług rekreacyjno-turystycznych   

położonego na terenie miasta Boguszów-

Gorce w rejonie Góry Dzikowiec, obręb nr 

6 Stary Lesieniec 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

UCHWAŁA NR LIII/335/10 RADY 

MIASTA BOGUSZOWA-GORC  z dnia 

29 czerwca 2010 r.  w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 

Stary Lesieniec w mieście Boguszów-Gorce 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń 

– – 

UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY 

MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-

GORCACH z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego złoża porfiru „GORCE” w 

Boguszowie - Gorcach 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń 

– – 

Uchwała nr LVII/369/10 obręb nr 2 Gorce, 

obręb nr 1 Nowy Lubominek, zmieniona 

uchwałą Nr VII/40/11 z 28 kwietnia 2011 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Brak zagrożeń – – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Gorce 

Uchwała Nr LVII/367/10 obręb nr 3 

Boguszów i nr 4 Boguszów zmieniona 

Uchwałą nr VII/42/11 z dnia 28 kwietnia 

2011 r. 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała NR XL/251/09 ulica Maja i 

22lipca obręb nr 3 Boguszów 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Strategia rozwoju 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Plan Rozwoju Lokalnego gminy 

Boguszów-Gorce  2004-2013 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała nr XXII/104/04 Rady Miejskiej 

Boguszowa-Gorc z dnia 25 października 

2004 uchwalająca wieloletni plan 

inwestycyjny gminy na lata 2005-2013 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Plan Gospodarki Odpadami 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Plan Ochrony Środowiska 

Rada Miasta Boguszów 

– Gorce/Burmistrz 

Miasta  Boguszów – 

Gorce 

Brak zagrożeń – – 

Gmina Czarny Bór 

Uchwała nr XXVI/120/2013 Rady Gminy 

Czarny Bór z dnia 21 stycznia 2013 r. w 

Rada Gminy Czarny 

Bór/Wójt Gminy 

Tereny funkcji mieszanej, 

mieszkaniowej, zagrodowej i 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Opracowano 

prognozę 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czarny Bór 

Czarny Bór usługowo-gospodarczej  oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

  Tereny lasów 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr X/44/2011 z dnia 17 

października 2011r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno- 

obszaru "A' 

Rada Gminy Czarny 

Bór/Wójt Gminy 

Czarny Bór 

Złoże węgla kamiennego ZG 

Viktoria 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obszar. 

Strategia Rozwoju Gminy Czarny Bór na 

lata 2012 – 2020 

Rada Gminy Czarny 

Bór/Wójt Gminy 

Czarny Bór 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XXIX/156/2009 w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Grzędy na lata 2008-2015 

Rada Gminy Czarny 

Bór/Wójt Gminy 

Czarny Bór 

Brak zagrożeń – – 

uchwała Nr XXiX/157/2009 w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Grzędy Górne na lata 2008-2015 

Rada Gminy Czarny 

Bór/Wójt Gminy 

Czarny Bór 

Brak zagrożeń – – 

Gmina Głuszyca 

Uchwała XII/129/99 Rady Miejskiej w 

Głuszycy z dnia 30 grudnia 1999 r.  w 

sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Obszar gospodarki leśnej 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) 

 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

 

Obszar osadniczy o 

preferowanej funkcji 

przemysłowej 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 

2012 r. w sprawie przystąpienia do 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Zmiana przeznaczenia 

obszaru: 

– zabudowa mieszkaniowo-

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. 

Głuszyca 

rekreacyjna działki środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Głuszycy 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  obszaru 

położonego w obrębie wsi Łomnica gm. 

Głuszyca 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

- zabudowa rekreacyjno-

mieszkaniowa 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

- zabudowa zagrodowa 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

istniejącej. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  obszaru 

położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. 

Głuszyca 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

zabudowa zagrodowa działka 

nr 197 (północna część 

działki) 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 

istniejącej. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

zabudowa rekreacyjno – 

mieszkaniowa wraz z ulicami 

wewnętrznymi 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w 

Głuszycy z dnia 30 grudnia 2010 r. w 

sprawie uchwalenia   miejscowego planu 

zagospodarowania   przestrzennego obszaru 

zabudowy usługowo – rekreacyjnej 

położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. 

Głuszyca. 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XLVI/250/2010 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 

października 2010 r. w sprawie  

przystąpienia do sporządzania  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru położonego w 

obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Zabudowa mieszkaniowo -

rekreacyjna działek nr 94, 95 

obręb wsi Łomnica, gm. 

Głuszyca 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XXXIV/191/2009 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 30  grudnia 

2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

części Głuszycy w rejonie  Głuszycy 

Górnej dla terenów rekreacyjno – 

sportowych 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Tereny usług turystyki 
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny usług związanych z 

rekreacją 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) , 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny obsługi komunikacji 

drogowej – parkingów 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny zabudowy 

jednorodzinnej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy Nr 

XXVIII/169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  obszaru 

położonego w obrębie wsi Głuszyca  

Górna, gm. Głuszyca 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Przeznaczenie obszaru (na 

terenie obszaru Natura2000): 

– tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

UCHWAŁA Nr XXVII/165/2009 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Opracowanie planu 

miejscowego ma na celu 

umożliwienie zmiany 

dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania terenu i 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. przeznaczenie  pod zabudowę 

rekreacyjno – mieszkaniową 

działki nr 86 w obrębie wsi 

Łomnica. 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

UCHWAŁA Nr XXVII/166/2009 Rady 

Miejskiej w Głuszycy  z dnia 25 maja 2009 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w 

obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca. 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Opracowanie planu 

miejscowego ma na celu 

umożliwienie zmiany 

dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania i 

przeznaczenie pod zabudowę 

rekreacyjno -mieszkaniową 

działkę nr 31/1 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XX / 115 / 2008 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 

2008 r. w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru  zabudowy 

rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w 

obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XX / 116 / 2008 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 

2008 r w sprawie uchwalenia  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obszaru położonego przy ulicy Dworcowej 

w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca. 

UCHWAŁA XII/60/2007 Rady Miejskiej 

Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Góra Słodna w Łomnicy 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Tereny wód 

powierzchniowych – 

zbiorników retencyjnych 

(WS) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

nieuciążliwymi usługami 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 

istniejącej. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny lasów (ZL) 
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny obsługi komunikacji 

(KS) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny usług (U) 
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny usług- nartostrady 

(US1), 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Tereny usług – wyciągi 

(US2) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie uchwalenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru  

usług turystyczno - rekreacyjnych 

położonego w obrębie wsi Grzmiąca 

(Rybnica Mała), gm. Głuszyca. 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru  

zabudowy usługowo - rekreacyjnej 

położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. 

Głuszyca. 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XLVI/233/2006 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 

października 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grzmiąca - 

obszar nad Potokiem Rybnym 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Zabudowa rekreacyjno-

mieszkaniowa niskiej 

intensywności (MNr) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. 

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XXVII/151/2005 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 

2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-rekreacyjnej 

(MNL) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Należy utrzymać 

siedlisko; zabudowę 

należy ograniczyć 

do linii zabudowy 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

obszaru zabudowy mieszkaniowo - 

rekreacyjnej położonego w obrębie wsi 

Głuszyca Górna, gmina Głuszyca 

istniejącej. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała Nr XXVIII/155/2005 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 

2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowo - 

rekreacyjnej położonego w obrębie wsi 

Głuszyca Górna, gmina Głuszyca 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-rekreacyjnej 

(MNL) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedlisko; 

zabudowę należy 

ograniczyć do linii 

zabudowy istniejącej 

Uchwała Nr XXXIII/179/2005 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru  

turystyczno- rekreacyjnego położonego w 

obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina 

Głuszyca. 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Tereny usług turystyczno-

rekreacyjnych (UT) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion)  

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami 

z Androsacion vandelii 

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani)  

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedlisko; 

zabudowę należy 

ograniczyć do linii 

zabudowy istniejącej 

Uchwała Nr XXXIX/208/ 2006 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 

2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Głuszyca na lata 2004 - 

2013 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Strategia rozwoju 

Rada Miasta 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Brak zagrożeń – – 

Uchwała Nr XXVIII/158/2005 Rady Rada Miasta Brak zagrożeń – – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 

2005 r. w sprawie uchwalenia Programu 

Ochrony Środowiska dla gminy Głuszyca 

na lata 2004-2011 wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Miasta i gminy 

Głuszyca na lata 2004-2011 

Głuszycy/Burmistrz 

Miasta Głuszycy 

Gmina Jedlina Zdrój 

Uchwała nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-

Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Jedlina-Zdrój 

Rada Miasta Jedlina-

Zdrój 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani) 

 

Opracowano 

prognoze 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 

utrzymać siedlisko; 

zabudowę należy 

ograniczyć do linii 

zabudowy 

istniejącej. 

Teren drogi wewnętrznej 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Utrzymanie 

siedliska 

przyrodniczego 

Obszar górniczy złoża węgla 

kamiennego 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani) 

 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Uchwała nr XXXIX/208/2010 Rady Miasta 

Jedlina Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w 

sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania  

Rada Miasta Jedlina-

Zdrój/ wdrażanie 

Burmistrz Miasta 

Jedlina Zdrój 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

Opracowano 

prognozę 

oddziaływania na 

środowisko. Należy 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

przestrzennego Gminy Jedlina Zdrój zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani) 

 

utrzymać siedlisko; 

zabudowę należy 

ograniczyć do linii 

zabudowy 

istniejącej. Nie 

doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Obszar górniczy złoża węgla 

kamiennego 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinosae, olsy źródliskowe) 

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo–lipowe na stokach i 

zboczach  (Tilio plathyphyllis–Acerion pseudoplatani) 

 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

Teren lasów i zalesień 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie  

(Polygono–Trisetion) 

 

Utrzymanie 

siedliska łąkowego. 

Nie doprowadzić do 

powstania 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania na 

obszar. 

UCHWAŁA NR XII/62/11 RADY 

MIASTA JEDLINAZDRÓJ z dnia 25 

listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 

"Strategii Rozwoju Gminy Jedlina Zdrój na 

Rada Miasta Jedlina-

Zdrój/ wdrażanie 

Burmistrz Miasta 

Jedlina Zdrój 

Brak zagrożeń 

– – 
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Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

lata 20112020". 

Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miasta 

Jedlina - Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 

roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego Miasta Jedlina – Zdrój na lata 

2004-2013 

Rada Gminy i Miasta 

Jedlina-Zdrój/ 

wdrażanie Burmistrz 

Miasta Jedlina Zdrój 

Brak zagrożeń 

– – 

UCHWAŁA NR XIX/108/12 RADY 

MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 

września 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Ochrony Środowiska 

Rada Gminy i Miasta 

Jedlina-Zdrój/ 

wdrażanie Burmistrz 

Miasta Jedlina Zdrój 

Brak zagrożeń 

– – 

 

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

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3260 

Nizinne i podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

B 5,66 1 

Załącznik mapowy 

do Planu – rzeka 

Ścinawka 

Zadowalający – 

próbkowanie w 

istniejącym ciągu 

ok. 7 km na 3 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

włosieniczników stanowiskach odnalezionych płatach w 

sierpniu 2011 r. 

6110 

Skały wapienne i 

neutrofilne z roślinnością 

pionierską 

Zmiana 

kwalifikacji na 

6190 

– – – – – 

6210 

Murawy kserotermiczne 
C 18,15 14 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Średni, oceny 

ogólne uzyskano 

dla 42% płatów, 

oceny szczegółowe 

dla 29% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

29% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

6230 

Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

B 118,67 61 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do Planu 

Średni, oceny 

ogólne uzyskano 

dla 64% płatów, 

oceny szczegółowe 

dla 34% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

34% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6410 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 

B 57,57 15 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Zadowalający, 

oceny ogólne 

uzyskano dla 67% 

płatów, oceny 

szczegółowe dla 

67% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

67% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

6430 

Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 

B 66,89 83 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do Planu 

Średni, oceny 

ogólne uzyskano 

dla 64% płatów, 

oceny szczegółowe 

dla 43% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

43% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

6510 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

B 2386,30 257 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Średni, oceny 

ogólne uzyskano 

dla 81% płatów, 

oceny szczegółowe 

dla 37% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

37% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6520 

Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

A 1490,39 133 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Średni, oceny 

ogólne uzyskano 

dla 61% płatów, 

oceny szczegółowe 

dla 38% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

38% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

7140 

Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska 

B 3,07 3 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Średni, 

zweryfikowano 

stan części płatów 

siedliska. 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 w 

obrębie wszystkich płatów 

siedliska.  

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

B 4,60 7 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Zadowalający, 

oceny ogólne 

uzyskano dla 100% 

płatów, oceny 

szczegółowe dla 

57% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

57% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

8150 

Środkowoeuropejskie 
A 2,03 5 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Zadowalający, 

oceny ogólne 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

wyżynne piargi i 

gołoborza krzemianowe 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

uzyskano dla 100% 

płatów, oceny 

szczegółowe dla 

80% płatów 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

80% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

8220 

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe 

A 3,38 62 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Dobry, oceny 

ogólne uzyskano 

dla 100% płatów, 

oceny szczegółowe 

dla 53% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

53% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

8310 

Jaskinie nieudostępnione 

do zwiedzania 

B  1 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 
Dane literaturowe, 

nie zweryfikowano 

Dane o siedlisku uzyskane 

na podstawie wizji 

uzyskanych w toku 

monitoringu zimowego 

gatunków nietoperzy 

stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarze. 

9110 B 647,99 310 
Załącznik mapowy 

do Planu, 

Niezadowalający, 

oceny ogólne 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Kwaśne buczyny Załącznik nr 1 do 

Planu 

uzyskano dla 80% 

płatów, oceny 

szczegółowe dla 

15% płatów 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

15% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

9130 

Żyzne buczyny 
B 324,86 136 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Niezadowalający, 

oceny ogólne 

uzyskano dla 90% 

płatów, oceny 

szczegółowe dla 

24% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

24% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

9170 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

Nie 

potwierdzono 
    

Nie potwierdzono 

występowania siedliska w 

toku prac terenowych i 

analizy materiałów 

źródłowych. 

9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

B 208,05 131 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Niezadowalający, 

oceny ogólne 

uzyskano dla 86% 

płatów, oceny 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

zboczach Planu szczegółowe dla 

23% płatów 

23% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

91D0 

Bory i lasy bagienne 
C 0,56 13 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Dane literaturowe, 

nie zweryfikowano 

Dane o występowaniu 

płatów siedliska uzyskano z 

wcześniejszych opracowań 

(inwentaryzacja LP) i 

informacji od innych 

autorów (dr Z. Kącki inf. 

ustna). 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

C 114,86 183 

Załącznik mapowy 

do Planu, 

Załącznik nr 1 do 

Planu 

Niezadowalający, 

oceny ogólne 

uzyskano dla 91% 

płatów, oceny 

szczegółowe dla 

14% płatów 

Prace terenowe 

przeprowadzono w sezonie 

wegetacyjnym 2012 na 

losowej próbie obejmującej 

14% odnalezionych w 

terenie lub znanych 

wcześniej płatów 

6190 

Środkowoeuropejskie 

murawy z kostrzewą bladą 

A 0,14 1 

Załącznik mapowy 

do Planu – Kruczy 

Kamień, 

Załącznik nr 1 do 

Doskonały (100%) 
Weryfikacja w latach 2011-

2012 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Planu 

Gatunki zwierząt 

1096  

Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 

D 
 7 

Nieliczny na 

wskazanych 

odcinkach cieków 

Zadowalający 

Dane pochodzące z 

inwentaryzacji (kontrole 

cieków wodnych stanowiące 

potencjalne siedliska 

gatunku łącznie na 20 

stanowiskach)  oraz 

informacji ustnych. 

1145  

Piskorz Misgurnus 

 fossilis 

D 
 x x Zadowalający 

Gatunek ujęty wyłącznie w 

SDF. Nie potwierdzono 

występowania w toku prac 

terenowych i kwerendy 

danych literaturowych.  

1163 

Głowacz białopłetwy 

 Cottus gobio 

X  3 

Nieliczny, m.in. 

dopływy 

Sokołowca, potok 

Ostrożnica. 

Zadowalający 

Dane pochodzące z 

inwentaryzacji (kontrole 

cieków wodnych stanowiące 

potencjalne siedliska 

gatunku łącznie na 20 

stanowiskach)  oraz 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

informacji ustnych. 

1303  

Podkowiec mały 

Rhinolophus hipposideros 

C  3 

Trzy zimowiska w 

okolicach 

miejscowości 

Uniemyśl (Sztolnia 

w Uniemyślu I, Szt. 

w Uniemyślu III, 

Szt. w Uniemyślu – 

za domem) 

Niezadawalający 

Badania terenowe do 

niniejszego opracowania 

prowadzono w styczniu, 

lutym, czerwcu i lipcu 2013 

r. Polegały one na kontroli 

zimowisk (styczeń - luty) 

oraz potencjalnych i 

znanych letnich kryjówek 

nietoperzy (czerwiec - 

lipiec). W trakcie badań 

zimowych dokonano oceny 

stanu zimowisk nietoperzy. 

Do oceny stanu populacji 

zimującej wykorzystano 

także dane gromadzone 

przez PTPP „pro Natura”. 

W czerwcu oraz lipcu 

prowadzono nasłuch 

detektorowe na transektach i 

punktach. Na początku lipca 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

przeprowadzono odłowy 

nietoperzy w sieci. W 

opracowaniu użyto także 

danych z publikacji 

naukowych, inwentaryzacji 

gminnych i leśnych. Oceny 

stanu siedlisk dokonano 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

1308  

Mopek Barbastella 

barbastellus 

C  3 

1 zimowisko w 

Jaskini z Rondami; 

schronienie dzienne 

kilku osobników za 

okiennicą domu 

przy ul. Kwiatowej 

3 w Mieroszowie; 1 

sekwencja 

echolokacyjna 

zarejestrowana w 

lesie k. 

miejscowości 

Grzmiąca 

Niezadawalający 

Badania terenowe do 

niniejszego opracowania 

prowadzono w styczniu, 

lutym, czerwcu i lipcu 2013 

r. Polegały one na kontroli 

zimowisk (styczeń - luty) 

oraz potencjalnych i 

znanych letnich kryjówek 

nietoperzy (czerwiec - 

lipiec). W trakcie badań 

zimowych dokonano oceny 

stanu zimowisk nietoperzy. 

Do oceny stanu populacji 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

zimującej wykorzystano 

także dane gromadzone 

przez PTPP „pro Natura”. 

W czerwcu oraz lipcu 

prowadzono nasłuch 

detektorowe na transektach i 

punktach. Na początku lipca 

przeprowadzono odłowy 

nietoperzy w sieci. W 

opracowaniu użyto także 

danych z publikacji 

naukowych, inwentaryzacji 

gminnych i leśnych. Oceny 

stanu siedlisk dokonano 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

1321  

Nocek orzęsiony Myotis 

emarginatus 

C  4 

Gatunek znany 

tylko z okresu 

zimy. Wykorzystuje 

sztolnie w 

okolicach 

Uniemyśla i 

Niezadawalający 

Badania terenowe do 

niniejszego opracowania 

prowadzono w styczniu, 

lutym, czerwcu i lipcu 2013 

r. Polegały one na kontroli 

zimowisk (styczeń - luty) 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 96 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Okrzeszyna 

(Sztolnia w 

Uniemyślu I, Szt. w 

Uniemyślu III, Szt. 

w Uniemyślu – za 

domem, Sztolnia w 

Bajkowym Lesie 

(Okrzeszyn) 

oraz potencjalnych i 

znanych letnich kryjówek 

nietoperzy (czerwiec - 

lipiec). W trakcie badań 

zimowych dokonano oceny 

stanu zimowisk nietoperzy. 

Do oceny stanu populacji 

zimującej wykorzystano 

także dane gromadzone 

przez PTPP „pro Natura”. 

W czerwcu oraz lipcu 

prowadzono nasłuch 

detektorowe na transektach i 

punktach. Na początku lipca 

przeprowadzono odłowy 

nietoperzy w sieci. W 

opracowaniu użyto także 

danych z publikacji 

naukowych, inwentaryzacji 

gminnych i leśnych. Oceny 

stanu siedlisk dokonano 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

1323  

Nocek Bechsteina Myotis 

bechsteinii 

C  3 

Znane dwa 

zimowiska w 

Obszarze: Sztolnia 

Rycerska oraz 

Jaskinia Rozdroże. 

W okresie letnim 

odłowiony raz 

podczas prac 

inwentaryzacyjnych 

Gminy Czarny Bór 

w miejscowości 

Grzędy Górne nad 

zalewem ośrodka 

rekreacyjnego. 

Niezadawalający 

Badania terenowe do 

niniejszego opracowania 

prowadzono w styczniu, 

lutym, czerwcu i lipcu 2013 

r. Polegały one na kontroli 

zimowisk (styczeń - luty) 

oraz potencjalnych i 

znanych letnich kryjówek 

nietoperzy (czerwiec - 

lipiec). W trakcie badań 

zimowych dokonano oceny 

stanu zimowisk nietoperzy. 

Do oceny stanu populacji 

zimującej wykorzystano 

także dane gromadzone 

przez PTPP „pro Natura”. 

W czerwcu oraz lipcu 

prowadzono nasłuch 

detektorowe na transektach i 

punktach. Na początku lipca 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

przeprowadzono odłowy 

nietoperzy w sieci. W 

opracowaniu użyto także 

danych z publikacji 

naukowych, inwentaryzacji 

gminnych i leśnych. Oceny 

stanu siedlisk dokonano 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

1324  

Nocek duży Myotis myotis 
C  16 

Znanych jest 9 

zimowisk: Jaskinia 

z Filarami, Sztolnia 

nad 6 Stawami, Szt. 

Rycerska, Szt. w 

Uniemyślu I, Szt. w 

Uniemyślu II, Szt. 

w Uniemyślu III, 

Szt. w Uniemyślu – 

za domem, Szt. w 

Okrzeszynie, Szt. w 

Bajkowym Lesie 

(Okrzeszyn). W 

Zadowalający 

Badania terenowe do 

niniejszego opracowania 

prowadzono w styczniu, 

lutym, czerwcu i lipcu 2013 

r. Polegały one na kontroli 

zimowisk (styczeń - luty) 

oraz potencjalnych i 

znanych letnich kryjówek 

nietoperzy (czerwiec - 

lipiec). W trakcie badań 

zimowych dokonano oceny 

stanu zimowisk nietoperzy. 

Do oceny stanu populacji 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

okresie letnim 

kolonie rozrodcze 

obserwowano w 

kościele w 

Chełmsku Śląskim 

i Okrzeszynie. 

Podczas nasłuchów 

detektorowych 

zarejestrowano 

pojedyncze 

sekwencje 

echolokacyjne 

gatunku na 5 

nowych 

stanowiskach 

(okolice 6 Stawów 

k. Starego Lesieńca, 

w lesie na Górze 

Lipowiec k. 

Lubawki, na 

Przełęczy 

zimującej wykorzystano 

także dane gromadzone 

przez PTPP „pro Natura”. 

W czerwcu oraz lipcu 

prowadzono nasłuch 

detektorowe na transektach i 

punktach. Na początku lipca 

przeprowadzono odłowy 

nietoperzy w sieci. W 

opracowaniu użyto także 

danych z publikacji 

naukowych, inwentaryzacji 

gminnych i leśnych. Oceny 

stanu siedlisk dokonano 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Strażnicze Naroże, 

w miejscowości 

Łączna oraz w lesie 

na Górze Drogosz 

k. Łącznej. 

       

1337 Bóbr europejski 

Lutra lutra 
D  1-3   

Zweryfikowano jedno ze 

znanych wcześniej (lata 

2005-2006) stanowisk, 

gatunek opuścił lokalizację. 

Jedna rodzina bobrów 

wsiedlona na terenie 

obszaru. Gatunek nie ma 

stabilnej populacji w 

obszarze, występowanie 

efemeryczne, brak podstaw 

do uznania za przedmiot 

ochrony. 

1355 Wydra lutra lutra C  5 
Równomiernie w 

większości 
Dobry 

Weryfikowano stan 

zachowania siedlisk i 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

dostępnych siedlisk występowanie gatunku na 

kilkunastu punktach 

kontrolnych (transektach 

wzdłuż cieków) w sezonie 

zimowym 2012/2013. 

1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
D     

Brak danych o 

występowaniu gatunku w 

danych literaturowych, nie 

odnaleziono stanowisk w 

trakcie prac nad planem.  

6179 Modraszek nausitous 

Maculinea nausithous 
B  9 

Równomiernie na 

terenie całego 

obszaru, powiązany 

ze świeżymi i 

wilgotnymi łąkami. 

Średni 

Badania terenowe w 

potencjalnych siedliskach 

gatunku od czerwca do 

września 2012 r., 

wyszukiwanie roślin 

żywicielskich, obserwacje 

larw i osobników dorosłych.  

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar 
C  4 

Równomiernie na 

terenie całego 

obszaru, powiązany 

z wilgotnymi 

Średni 

Badania terenowe w 

potencjalnych siedliskach 

gatunku od czerwca do 

września 2012 r., 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

w ha 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

łąkami. wyszukiwanie osobników 

jaj, larw i osobników 

dorosłych gatunku. 

6177 Modraszek telejus 

Maculinea teleius 
C  1 

Pojedyncze stanowiska 

w obrębie wilgotnych 

łąk. 

Niezadowalający 

Badania terenowe w 

potencjalnych siedliskach 

gatunku od czerwca do 

września 2012 r., 

wyszukiwanie roślin 

żywicielskich, obserwacje 

larw i osobników dorosłych 

 

 

2.6.1 Typy siedlisk przyrodniczych  

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

Krótka charakterystyka 

Dobrze zachowane, choć ubogie w gatunki występują na niewielkich odcinkach Ścinawki (na odcinku poniżej Mieroszowa do granicy państwa) i 

Zadrny (między Gorzeszowem, a Krzeszowem) (stan U1). Siedlisko zajmuje niewielkie powierzchnie w obszarze, na znacznej długości cieków, 

które mogłyby stanowić miejsce występowania siedliska przeprowadzono regulacje koryta w związku, z czym siedlisko ograniczone jest do 

krótki odcinków gdzie dno i skarpy brzegowe odznaczają się zróżnicowaniem morfologicznym.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z 
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postanowieniami art. 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 (jedne z największych i najlepiej zachowanych stanowisk w 

Sudetach) oraz łęgi wierzbowe i łąki kośne.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu U1. 

Potencjalne zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 H01 zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

 J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych. 
 

6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską  

Krótka charakterystyka 

Na południowo-zachodnim stoku Kruczego Kamienia znajdują się naturalne wychodnie skały macierzystej, zbiegające w formie grzęd i skałek od 

szczytu do podnóża – jest to jeden z większych kompleksów ciepłolubnej roślinności naskalnej w Sudetach Polskich. Zbiorowiska te pierwotnie 

włączone zostały do siedliska 6110 z uwagi na występowanie Sempervivum soboliferum, co spowodowało zaliczenie ich do zespołu 

Sempervivetum soboliferi, który uważany jest za identyfikator fitosocjologiczny tego typu siedliska. Zgodnie z opracowaniem Świerkosz K., 

Szczęśniak E, 2011. Ocena występowania w Polsce siedliska przyrodniczego 6190  - murawy naskalne z kostrzewą bladą (Asplenio 

septentrionalis-Festucion pallentis) na podłożach bezwapiennych, w celu uzupełnienia sieci Natura 2000, wykonanym na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Środowiska stwierdzono, że siedlisko to w istocie prezentuje murawy z dominującą Festuca pallens, które zajmują tu łącznie 

powierzchnię około 2 ha. Murawy te należą do stosunkowo ubogich, lecz dobrze zachowanych. Odznaczają się udziałem sukulentów, min. 

Jovibarba sobolifera, Sedum maximum, Sedum acre. Ponieważ Kruczy Kamień był miejscem występowania niepylaka apollo Parnassius apollo, 

dla wzbogacenia jego bazy pokarmowej wprowadzono tu także Sedum album i gatunek utrzymuje się do dzisiaj. Stałym składnikiem muraw jest 

Asplenium septentrionale oraz Vincetoxicum hirundinaria. Przed wojną miejsce to było wypasane, po objęciu ochroną rezerwatową wypas ustał i 

obecnie w żlebach i u podnóża odtwarzają się zbiorowiska leśne. Ze względu na główny obiekt ochrony w 2011 r. GDOŚ udzielił zgody na 

usunięcie części drzewostanu i ponowne odsłonięcie skałek. 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 104 

Tym samym siedlisko 6110 należy usunąć z SDF ponieważ w tym obszarze faktycznie występuje siedlisko 6190.  

 

6190 Środkowoeuropejskie murawy z kostrzewą bladą 

Krótka charakterystyka 

Na południowo-zachodnim stoku znajdują się naturalne wychodnie skały macierzystej, zbiegające w formie grzęd i skałek od szczytu do 

podnóża – jest to jeden z większych kompleksów ciepłolubnej roślinności naskalnej w Sudetach Polskich. Murawy z dominującą Festuca 

pallens zajmują tu łącznie powierzchnię około 2 ha. Murawy te należą do stosunkowo ubogich, lecz dobrze zachowanych. Odznaczają się 

udziałem sukulentów, min. Jovibarba sobolifera, Sedum maximum, Sedum acre. Ponieważ Kruczy Kamień był miejscem występowania 

niepylaka apollo, dla wzbogacenia jego bazy pokarmowej wprowadzono tu także Sedum album i gatunek utrzymuje się do dzisiaj. Stałym 

składnikiem muraw jest Asplenium septentrionale oraz Vincetoxicum hirundinaria. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

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

postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska nie był poddany ocenie. 

Ranga w obszarze 

Jedno 10 znanych stanowisk siedliska w Sudetach zajmuje co najmniej 10% łącznej powierzchni siedliska w Polsce, stąd też wliczenie do listy 

przedmiotów ochrony obszaru jest obligatoryjne. Dawniej klasyfikowane jako siedlisko 6110 na terenie obszaru. W przyszłości wymagana 

korekta SDF obszaru. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu doskonałym (FV) 

 Aktualnie brak zagrożeń dla zachowania siedliska w obszarze 

 

 

6210 Murawy kserotermiczne 

Krótka charakterystyka 

Murawy kserotermiczne spotkać można w okolicy Kochanowa. Stwierdzono je także na niewielkich powierzchniach w okolicy Uniemyśla, Chełmska 

oraz w Różanej. Ich występowanie ściśle wiąże się z obszarem wychodni piaskowcowych. Rozwijają się na silnie eksponowanych południowych, 
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południowo-zachodnich i zachodnich stokach wzniesień. W większości przypadków są to fitocenozy o właściwej strukturze przestrzennej i dużym 

bogactwie gatunkowych. Reprezentują one zbiorowiska należące do rzędu Brometalia. Na stanowiskach w okolicy Kochanowa występują w nich 

przedstawiciele storczykowatych, tj. Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine, Listera ovata oraz inne rzadkie gatunki 

roślin, jak Gentianella ciliata, Botrychium lunaria, Cerinthe minor. W roku 2006 większość analizowanych płatów była oceniana na A.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 

zagrożone wskutek zaprzestania użytkowania (głównie wypasu).  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Płaty poddane kontroli zachowane w stopniu złym U2 (2 płaty) lub niezadowalającym (U1) – 4płaty 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

 K02.02 nagromadzenie materii organicznej 
 

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 

Krótka charakterystyka 

Zbiorowiska muraw bliźniczkowych na terenie ostoi Góry Kamienne są spotykane dość często, rzadko jednak zajmują większe powierzchnie. 

Najistotniejsze pod względem zajmowanego areału murawy znajdują się w okolicach miejscowości Lipiennica, Kochanów, Różna i Gorzeszowa, a 

także w Masywie Bukowca. Miejsca wilgotne zajmują tzw. mokre psiary klasyfikowane do zespołu Junco-Nardetum lub do Deschampsio-

Polygonetum, natomiast podłoża suche, na wyniesieniach zasiedlają zbiorowiska należące do szeroko ujętego zespołu Polygalo-Nardetum oraz do  

Thymo-Festucetum ovinae. Do siedliska 6230 zaliczano płaty z dominacją gatunków charakterystycznych klasy Nardo-Callunetea, z których Nardus 
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stricta, Hypericum maculatum, Dianthus deltoides Arnica montana, Polygala vulgaris et oxyptera, Danthonia decumbens, Pedicularis sylvatica oraz 

Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, Festuca ovina s.l.. Na terenie obszaru terenie zbiorowiska muraw bliźniczkowych są ostoją wielu 

rzadkich gatunków, w ich składzie gatunkowym, notowano w roku 2006  m.in.: Arnica montana, Gentianella campestris, Dactylorhiza sambucina, 

Platanthera bifolia, Lycopodium clavatum i inne 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 i dobrze zachowane, stanowią jeden z ważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane generalnie w stopniu niezadowalającym (U1), z czego oceny ogólne uzyskano dla: 7 płatów - U2, 22 płatów - U1, 9 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

 K02.02 nagromadzenie materii organicznej 
 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Krótka charakterystyka 

W dolinie Zadrnej, w obrębie polderu przeciwpowodziowego pomiędzy Jawiszowem a Krzeszówkiem a także na wierzchowinie koło 

Kochanowa i koło Gorzeszowa. Z gatunków charakterystycznych występują m.in. Galium boreale, Laserpitium prutenicum, Achillea ptarmica i 

Selinum carvifolia. Zbiorowiska bardzo bogate w gatunki, o dużej mozaice lokalno-siedliskowej, często współwystępują z płatami siedliska 

7230 oraz 6510. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
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W Polsce, zgodnie z wynikami 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 i mimo że nie zachowane w stanie dobrym, stanowią jeden z ważniejszych przedmiotów ochrony w obszarze 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1), silnie zagrożone i tracące areał. Oceny ogólne uzyskano dla: 3 płatów - U2, 2 płatów - U1, 5 

płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 A04.01.01 intensywny wypas bydła 

 K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

 K02.02 nagromadzenie materii organicznej 

 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 

Krótka charakterystyka 

Do typu należą naturalne i półnaturalne zbiorowiska higrofilnych bylin występujące w kompleksach roślinności nadrzecznej na niżu (tzw. 

zbiorowiska welonowe) oraz ziołorośla górskie, rozwijające się nad potokami w kompleksach leśnych regla dolnego i górnego, oraz w piętrze 

subalpejskim. Pierwsza grupa ograniczona jest w występowaniu do dolin dużych rzek śląskich i występuje tam dosyć często, choć wszędzie zajmuje 

nieduże powierzchnie. Jej charakterystycznymi gatunkami są pnącza, takie jak chmiel, kielisznik zaroślowy i kanianki. Z reguły występują one w 

kompleksie z innymi typami siedlisk Natura 2000 takimi jak lasy łęgowe, lasy zalewowe i różnego typu łąki.  

Ich występowanie ma najczęściej przebieg liniowy związany z korytami rzek i cieków oraz obrzeżami lasów. Na terenie ostoi są dość często 

spotykane. Wykształcone najczęściej w stanie dobrym, łopuszyny, zbiorowiska z Petasistes hybridus, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, 

Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria i Myrrhis odorata rozwijają się wąskimi pasami towarzysząc ciekom. Szczególnie często rozwijają 

się na siedliskach żyznych i wilgotnych w dolinie Sokołowca i jego dopływów oraz nad Ścinawką i Zadrną. Sporadycznie spotykane są także w 

wyższych partiach nad ciekami śródleśnymi płaty z dominacją Petasites albus i udziałem gatunków z klasy Querco-fagetea.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
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W Polsce, zgodnie z wynikami 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 części płatów są bardzo dobrze wykształcone i zajmują duże powierzchnie, jedne z największych znanych w Sudetach.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu od bardo dobrego do złego, generalnie oceniono stan na U1. Oceny ogólne uzyskano dla: 15 płatów - U2, 19 płatów - U1, 

18 płatów - FV 

Potencjalne zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych  

 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

Krótka charakterystyka 

Jedno z najpospolitszych siedlisk przyrodniczych reprezentowanych przez zbiorowiska bogatych gatunkowo łąk świeżych, najczęściej 

dwukośnych. Stanowią one większość użytków zielonych terenów położonych poniżej (500) 400 m n.p.m. Duże kompleksy tych łąk znajdują się 

m.in. w okolicach Lipiennicy, Krzeszówka, Gorzeszowa, Grzęd czy Okrzeszyna. W ich składzie występuje wiele gatunków zielnych i traw oraz 

stwierdza się większość z gatunków wskaźnikowych, jak np.: Arrhenatherum elatius, Pimpinella major, Centaurea jacea, Knautia arvensis, 

Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula. Na terenie 

obszaru łąki te są również siedliskiem wielu gatunków chronionych i rzadkich, jak: Orchis mascula, Primula elatior, Dactylorhiza majalis. 

Część łąk reprezentujących to siedlisko stanowią użytki przemienne, w składzie florystycznym płatów tej roślinności wydatnie zwiększa się 

udział elementów pastwisk i psiar. 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 dość szerokich granicach, jednak badania prowadzone w roku 2012 wykazały jego obecność także w miejscach gdzie nie 

było o no notowane w roku 2006. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
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W Polsce, zgodnie z wynikami 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 w stopniu doskonałym oraz coraz bardziej rozwijającą się 

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

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu od złego po doskonały, generalnie stan zachowania oceniono na niezadowalający (U1) jednak z naciskiem na pozytywny 

trend długoterminowy. Oceny ogólne uzyskano dla: 44 płatów - U2, 90 płatów - U1, 55 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 A04.01.01 intensywny wypas bydła 

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 I02 problematyczne gatunki rodzime 

 K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

 K02.02 nagromadzenie materii organicznej 

 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie 

Krótka charakterystyka 

Typ siedliska zajmujący duże powierzchnie otwarte na obszarach położonych powyżej (500) 600 m n.p.m. Najczęściej spotykany jest w Górach 

Suchych. W składzie florystycznym dominują liczne gatunki charakterystyczne dla łąk świeżych, jak np. Trisetum flavescens, Geranium 

sylvaticum, Phyteuma spicatum, Alchemilla sp. div., Cirsium helenioides, Hieracium sp. div., Crepis succisifolia, Festuca rubra oraz Heracleum 

sphondylium, Chrysanthemum leucanthemum i wiele innych. Na łąkach tych występują także gatunki rzadkie i chronione, jak np. Orchis 

mascula, Trifolium spadiceum, Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea. Łąki te często są użytkowane przemiennie. Po pierwszym pokosie 

prowadzany jest wypas, który trwa najczęściej do końca sezonu wegetacyjnego. W warunkach Gór Kamiennych siedlisko użytkowane w 

zróżnicowany sposób (późne koszenie raz w roku, pokos łączony z wypasem, wypas).  
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 w stopniu doskonałym oraz coraz bardziej rozwijającą się 

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

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu od złego po doskonały, generalnie stan zachowania oceniono na niezadowalający (U1) jednak z naciskiem na pozytywny 

trend długoterminowy. Oceny ogólne uzyskano dla: 18 płatów - U2, 48 płatów - U1, 32 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 A04.01.01 intensywny wypas bydła 

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

 K02.02 nagromadzenie materii organicznej 

 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

Krótka charakterystyka 

Na rozproszonych stanowiskach i najczęściej wykształcone na małych powierzchniach. Największe płaty tego siedliska odnotowano w roku 

2006 okolicach Kochanowa, Gorzeszowa, Grzęd i Łącznej. W roku 2006 notowano tu zbiorowiska bogate w gatunki, z licznymi stanowiskami 

storczyków (Dactylorhiza majalis, Listera ovata) i innych rzadkich gatunków roślin, jak np.: Carex davalliana, Viola palustris, Pedicularis 

sylvatica, Senecio rivularis, Leucoium vernum. Część ze stwierdzonych wtedy płatów zweryfikowano negatywnie, jako siedliska obecnie 

zarośnięte przez wysokie turzyce ze zw. Magnocaricion, które straciły już uwarunkowania właściwe dla siedliska 7140, niektóre zaś 

przekwalifikowano do siedliska 7230.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – raportem sporządzanym zgodnie z 
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postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono generalnie na U2 

Ranga w obszarze 

Niska jako typu siedliska jednak ważna z uwagi na występowanie gatunków roślin objętych ochroną i ginących oraz jako siedlisko rzadkich 

gatunków zwierząt.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu złym (U2). Jeden płat zachowany w stopniu dobrym (U1), 3 wymieniane wcześniej zweryfikowano obecnie negatywnie, 

jako nie reprezentujące już typu siedliska. Do weryfikacji pozostają 4 płaty w stopniu zachowania nieznanym (XX).  

Potencjalne zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 J02. Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych  

 

 

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

Krótka charakterystyka 

Siedlisko obejmuje niskoturzycowe młaki i mechowiska z udziałem tzw. mchów brunatnych,  związane jest z obszarami występowania skał 

wapiennych. Typowymi zbiorowiskami są murawy węglanowe, jednak zgodnie z Interpretation Manual of European Union Habitats do definicji 

typu wchodzą także zbiorowiska towarzyszące murawom węglanowym, jak rozwijające się na podłożach z wysokim udziałem węglanu wapnia 

łąki ze związku Calthion, turzycowiska i oczerety nawapienne. W Polsce siedlisko to traktuje się zawężająco, wskutek zastosowania błędnego 

identyfikatora fitosocjologicznego. 

Bardzo rzadkie i rozproszone w dolinach cieków i niewielkich obniżeniach. Z gatunków typowych notowano tu Carex davalliana, Carex 

pulicaris oraz Dactylorhiza majalis. Silnie zagrożone ze względu na niewielkie powierzchnie, a także wrażliwość na zmiany stosunków 

wodnych 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 

Pomimo niewielkiej liczby stanowisk i bardzo małej powierzchni siedlisko bardzo ważne dla utrzymania różnorodności biologicznej obszaru. 
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Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu doskonałym (1 płat) lub złym (1 płat). Pozostałe oceny FV pochodzą z roku 2007. Ogólna ocena – stan niezadowalający 

(U1) 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe 

Krótka charakterystyka 

Piargi i gołoborza na podłożach krzemianowych występują na kilku tylko stanowiskach w Górach Kamiennych, lecz są tu one dobrze 

wykształcone i zawierają w swoim składzie liczne gatunki typowe dla tego siedliska jak Senecio viscosus czy Asplenium septentrionalne. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 

Góry Kamienne stanowią jeden z największych obszarów występowania tego typu siedliska w Sudetach – spośród 17 znanych stanowisk tu 

stwierdzono występowanie 5 z nich, a więc niemal 30%, zajmują też ponad 30% powierzchni łącznej tego typu siedliska w Sudetach. Piargi i 

kamieńce na stokach Waligóry oraz Rogowca należą także do największych powierzchniowo – większe są tylko gołoborza bazaltowe Ostrzycy 

Proboszczowickiej. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu doskonałym (FV) (wszystkie płaty poddane ocenie). 

Potencjalne zagrożenie dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja (proces bardzo długotrwały) 

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

Krótka charakterystyka 

W szczelinach skalnych lub na głazowiskach rozwijają się pionierskie zbiorowiska paproci skalnych z Asplenium septentrionale, Asplenium 
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trichomanes i Polypodium vulgare w składzie gatunkowym. Towarzyszą im liczne mszaki i porosty oraz rośliny naczyniowe, jak Ribes alpestris, 

Rosa pendulina i Hieracium sp. div., Geranium robertianum i inne. Część tych zbiorowisk ma pochodzenie antropogeniczne. Rozwijają się na 

ścianach skalnych dawnych kamieniołomów. Największe powierzchniowo stanowiska związane są ze skałami na Rogowcu oraz w rezerwacie 

„Głazy Krasnoludków”. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 doskonałym FV (32 płaty). Tylko 1 płat oceniono na U1. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja (proces bardzo długotrwały) 

 

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

Krótka charakterystyka 

Jaskinia znajduje się w okolicy Kochanowa. Została odsłonięta po wydobyciu piaskowców jeszcze w czasach działalności i gospodarki 

cysterskiej, obecnie w wyniku podjętych eksploracji, ogólny ciąg korytarzy liczy ok. 500 m. Obiekt stanowi także ważne siedlisko  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 

Ważny obiekt, mimo że występuje punktowo. Jedyne takie stanowisko w Górach Kamiennych. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Nieznany, jednak obiekt stabilny pod względem warunków klimatycznych (stanowi jednocześnie miejsce hibernacji gatunków nietoperzy 

stanowiących przedmiot ochrony w obszarze).  
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Potencjalne zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 G05.04 Wandalizm 

 

9110 Kwaśne buczyny 

Krótka charakterystyka 

Acidofilne lasy bukowe stanowią najczęściej spotykany typ siedliska leśnego w Górach Kamiennych. Dominuje w nich buk, choć w niektórych 

płatach notuje się także udział sadzonego świerka. Runo jest ubogie w gatunki – dominują w nim Luzula luzoides, Calamagrostis arundinacea, 

Dryoteris carthusiana lub D. dilatata. Częsty jest udział gatunków obcych  – Digitalis purpurea oraz Impatiens parviflora (miejscami masowo). 

Siedlisko reprezentowane w obszarze przez płaty w różnym stopniu zachowania. Ogólnie poprawy wymaga dostępność martwego drewna oraz w 

części płatów struktura przestrzenna drzewostanu.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 jest to istotny przedmiot ochrony w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu złym (U2). Oceny ogólne uzyskano dla: 106 płatów - U2, 132 płatów - U1, 7 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 

9130 Żyzne buczyny 

Krótka charakterystyka 

Żyzne lasy bukowe spotykane są o połowę rzadziej od kwaśnych buczyn. Często drzewostan jest zniekształcony wskutek podsadzeń jawora, 

jesionu lub świerka, a miejscami nawet olchy. Od kwaśnych buczyn na badanym terenie różnią się masowym występowaniem Galium odoratum, 

a także obecnością Asarum europauem , Lilium martagon  i innych gatunków lasów eutroficznych. Siedlisko reprezentowane w obszarze przez 
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płaty w różnym stopniu zachowania. Ogólnie poprawy wymaga dostępność martwego drewna oraz w części płatów struktura przestrzenna 

drzewostanu 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 

obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niedoskonałym (U1). Oceny ogólne uzyskano dla: 43 płatów - U2, 68 płatów - U1, 9 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

 I01 obce gatunki inwazyjne 

 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

Krótka charakterystyka 

Nie odnaleziono płatów siedliska. W trakcie kwerendy danych literaturowych nie odnaleziono potwierdzonych informacji o występowaniu 

siedliska w obszarze. Jego umieszczenie w SDF stanowi pierwotny błąd naukowy.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 nie występuje na terenie obszaru. 

 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 

Krótka charakterystyka 
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Jaworzyny Gór Kamiennych stanowią jeden z najważniejszych tu pod względem bogactwa gatunkowego oraz (lokalnie) stopnia zachowania 

zespołów leśnych,. Są też wykształcone w postaci nie opisywanej do tej pory w literaturze z udziałem licznych gatunków górskich jak Aconitum 

variegatum, Ranunculus platanifolius, Polystichum aculeatum i inne. Stanowią ważną ostoję gatunków objętych ochrona gatunkową i ujętych w 

Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych Dolnego Śląska. Doskonale zachowane są płaty w otoczeniu Rogowca, na Stożku Wlk. Oraz na N 

stokach Dzikowca, natomiast na wielu innych stanowiskach notowano istotne zniekształcenia struktury i funkcji w tym zbiorowisku.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu niezadowalającym (U1), choć niektóre płaty zachowały się w stopniu doskonałym (FV). Oceny ogólne uzyskano dla: 39 

płatów - U2, 55 płatów - U1, 17 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

 I01 obce gatunki inwazyjne  

 

91D0 Bory i lasy bagienne 

Krótka charakterystyka 

Notowane bardzo rzadko i tylko w postaci wystąpień punktowych, jednak bardzo cenne gdyż stanowią prawdopodobnie jedno z niewielu w 

Polsce stanowisk boru bagiennego Bazzanio-Piceetum (Kącki inf. ustn.). Zespół ten był do tej pory notowany tylko w Wielkiego Torfowiska 

Batorowskiego w Górach Stołowych oraz z Beskidu Żywieckiego.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 117 

Mimo znikomej powierzchni ważny przedmiot ochrony z uwagi na rzadkość występowania siedliska w Sudetach.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu złym (U2). Oceny pochodzą z roku 2007 r. w ramach PZO weryfikowane w części płatów istniejące zagrożenia dla 

przywrócenia właściwego stanu ochrony. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

 J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

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 Petasistes hybridus, Chaerophyllum hirsutum, Urtica 

dioica, Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria. Najważniejsze i najlepiej zachowane ciągi łęgów wierzbowych występują w dolinach 

Ścinawki, Zadrnej i nad potokiem płynącym do Sokołowca, oraz na NW od Mieroszowa.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W Polsce, zgodnie z wynikami 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 

Średnio istotny przedmiot ochrony w obszarze, zajmuje niewielkie powierzchnie, w przeważającej części w złym stanie zachowania. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane w stopniu złym (U2). Nieliczne płaty uzyskały oceny dobre (FV) i te powinny być objęte szczególną ochroną z uwagi na ich dobry 

stan zachowania. Oceny ogólne uzyskano dla: 95 płatów - U2, 59 płatów - U1, 11 płatów - FV 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. 

 

 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 118 

2.6.2 Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

2.6.3 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius  

Krótka charakterystyka  

Gatunek związany z wilgotnymi łąkami i torfowiskami niskimi. Środowiska te są zazwyczaj ekstensywnie użytkowane i rozmieszczone mozaikowo 

wśród zarośli i bardziej suchych środowisk łąkowych i pastwisk. Gatunek nie wykazuje szczególnych preferencji względem określonej struktury 

roślinności. W całkowicie otwartych biotopach jest znacznie pospolitszy od nausitousa, który często tam nie występuje. Na pogórzu spotykany na 

zakrzaczonych stokach, gdzie tworzą się lokalne wysięki wody. Wydaje jedno pokolenie w ciągu sezonu. Motyl pojawia się na niektórych 

stanowiskach nawet juz pod koniec czerwca i może latać do początku września. Szczyt pojawu przypada na przełom lipca i sierpnia.  Odwiedza 

przede wszystkim kwiatostany krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, a także inne kwiaty o kolorze różowym lub fioletowym, jak np. wyki 

ptasiej Vicia cracca, czy sierpika barwierskiego Serratula tinctoria. Jedyną rośliną żywicielską gąsienic jest krwiściąg lekarski. Samice składają jaja 

najczęściej do jeszcze nierozwiniętych zielonawych kwiatostanów krwiściągu.  Larwy wykluwają się po ok. tygodniu i przez kolejne 2-3 tygodnie (3 

pierwsze stadia) żerują wewnątrz kwiatostanów, żywiąc się rozwijającymi się nasionami. Po tym okresie (na początku 4 stadium) schodzą na ziemię, 

gdzie czekają na poszukujące pokarmu mrówki z rodzaju Myrmica, przez które jest adoptowany i zanoszony do gniazda. Tam gąsienica odżywia się 

potomstwem mrówek i zimuje. Modraszek telejus ten w odróżnieniu od innych przedstawicieli rodzaju Phengaris wskazuje małą specyficzność 

względem mrówek gospodarzy.  W Polsce spotykany jest najczęściej w gniazdach Myrmica rubra i M. scabrinodis, rzadziej także M. ruginodis i M. 

rugulosa. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w krajowej sieci Natura 2000 w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym został uznany za niezadowalający [U1]. Zasięg i perspektywy zachowania gatunku oceniono jako właściwe [FV], 

natomiast populacje i siedlisko jako niewłaściwe [U1]. Po monitoringu gatunku przeprowadzonym w kraju w roku 2011, stan ochrony gatunku w 

tym regionie został oceniony jako XX (stan nieznany) co było podyktowane słaba reprezentatywnością monitorowanych stanowisk w skali regionie 
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kontynentalnym. Gdyby jednak w oparciu o uzyskane wyniki trzeba było dokonać oceny wówczas byłaby to ocena stan niezadowalający [U1].  

Ranga w obszarze  

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Według szacunkowych danych populacja z gór Kamiennych jest bardzo niewielka (znikomy procent reszty populacji w Polsce). Modraszek telejus 

związany jest z rośliną pokarmową Sanguisorba officinalis i może wykazywać większe wymagania (niż modraszek Phengaris nausithous) w 

doborze gospodarza – gatunku mrówki z którą żyje w symbiozie. Phengaris teleius należy uznać za potencjalnie zagrożony gatunek w Sudetach. 

Modraszek telejus na badanym terenie związany jest z łąkami trzęślicowymi i wilgotnymi.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A04.01.01 intensywny wypas bydła 

Zagrożeniem dla gatunku może być także wyłączenie z użytkowania płatów łąk, co skutkować będzie zmianami w strukturze roślinności, 

zanikami rośliny żywicielskiej i sukcesją drzew i krzewów w obręb siedliska. 

 

 

6179 Modraszek nausitous Phenagaris nausithous  

Krótka charakterystyka  

Motyl związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi oraz torfowiskami węglanowymi. Rzadko spotykany na rozległych zupełnie otwartych 

terenach, preferuje mozaikę ze znaczącym udziałem drzew i krzewów. Spotykany także na zakrzaczonych, chłodnych stokach. Wydaje jedno 

pokolenie w roku. Motyl lata w lipcu i sierpni, pojawiając się zwykle nieco później niż modraszek telejus. Średnia długość życia wynosi 2-3 dni.  

Samice pobierają pokarm wyłącznie z kwiatostanów krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, samce odwiedzają niekiedy również inne 

gatunki kwiatów o kolorze różowym lub filetowym, jak wyka ptasia Vicia cracca, sierpik barwierski Serratula tinctoria i sadziec konopiasty 

Eupatorium cannabinum. Jedyną rośliną żywicielską gąsienic jest krwiściąg lekarski. W odróżnieniu od modraszka telejusa samice składają jaja 

najczęściej w większych czerwieniejących się i bardziej rozwiniętych kwiatostanach.  Larwy wykluwają się po ok. tygodniu i przez kolejne 2-3 

tygodnie (3 pierwsze stadia) żerują wewnątrz kwiatostanów, żywiąc się rozwijającymi się nasionami. Po tym okresie (na początku 4 stadium) 

schodzą na ziemię, gdzie czekają na poszukujące pokarmu mrówki z rodzaju Myrmica, przez które jest adoptowany i zanoszony do gniazda. Tam 

gąsienica odżywia się potomstwem mrówek i zimuje. Gatunek ten w odróżnieniu od telejusa jest obligatoryjnym myrmekofilem, rozwijającym w 

Polsce wyłącznie w gniazdach wścieklicy zwyczajnej Myrmica rubra. 
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Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w krajowej sieci Natura 2000 w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym został uznany za niezadowalający [U1]. Zasięg i perspektywy zachowania gatunku oceniono jako właściwe [FV], 

natomiast populacje i siedlisko jako niewłaściwe [U1]. Po monitoringu gatunku przeprowadzonym w kraju w roku 2011, stan ochrony gatunku w 

tym regionie został oceniony jako XX (stan nieznany) co było podyktowane słaba reprezentatywnością monitorowanych stanowisk w skali regionie 

kontynentalnym. Gdyby jednak w oparciu o uzyskane wyniki trzeba było dokonać oceny wówczas byłaby to ocena stan niezadowalający [U1]. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w krajowej sieci Natura 2000 w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym został uznany za niezadowalający [U1]. Zasięg i perspektywy zachowania gatunku oceniono jako właściwe [FV], 

natomiast populacje i siedlisko jako niewłaściwe [U1]. Po monitoringu gatunku przeprowadzonym w kraju w roku 2011, stan ochrony gatunku w 

tym regionie został oceniony jako XX (stan nieznany) co było podyktowane słaba reprezentatywnością monitorowanych stanowisk w skali regionie 

kontynentalnym. Gdyby jednak w oparciu o uzyskane wyniki trzeba było dokonać oceny wówczas byłaby to ocena stan niezadowalający [U1].  

Ranga w obszarze  

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze  

Gatunek znacznie lepiej radzący sobie ze zmianami w środowisku niż Phengaris teleius przez co zajmuje znacznie większe połacie. Dane dotyczące 

liczebności okazów żyjących na poszczególnych stanowiskach z obszaru całego kraju nie były dotąd publikowane. Populacje te ulegają naturalnym 

fluktuacjom i nie mogą być precyzyjnie określone. Według szacunkowych danych populację z Gór Kamiennych w stosunku do reszty populacji w 

Polsce można określić jako >1-2 %. Sytuacja populacji tego modraszka w skali całych Sudetów jest znacznie korzystniejsza od modraszka teleius z 

powodu szerszego spektrum zajmowanych siedlisk, biorąc pod uwagę zmiany wilgotnościowe, zmiany struktury roślinności łąk wynikające z 

niewłaściwego gospodarowania. Ostatnio zaobserwowany licznie również na terenie szkółki leśnej pomiędzy drzewami, gdzie rośnie krwiściąg 

lekarski. Główny gospodarz gąsienic tego modraszka mrówka M. rubra jest gatunkiem o szerokiej tolerancji z dużą odpornością na niekorzystne 

zmiany. Phengaris nausithous należy uznać za potencjalnie zagrożony gatunek w Sudetach. Modraszek nausitous na badanym terenie związany jest 

z łąkami trzęślicowymi i selernicowymi. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A04.01.01 intensywny wypas bydła 

Zagrożeniem dla gatunku może być także wyłączenie z użytkowania płatów łąk, co skutkować będzie zmianami w strukturze roślinności, 
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zanikami rośliny żywicielskiej i sukcesją drzew i krzewów w obręb siedliska. 

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

Krótka charakterystyka  

Gatunek wykazany z terenu całego kraju, zasiedlający głównie tereny podmokłe. Przeważnie są to wilgotne łąki w dolinach rzek i sąsiedztwie 

potoków, różnorodne środowiska okrajkowe oraz torfowiska niskie. Preferuje siedliska nadwodne oraz obrzeża rowów melioracyjnych. W ostatnich 

latach obserwuje się go coraz częściej w siedliskach o niższej wilgotności, również o charakterze ruderalnym. Związane jest to z żerowaniem 

gąsienic na kilku innych gatunkach szczawiu, oprócz preferowanego szczawiu lancetowatego. Pojaw motyli przypada zwykle na okres od końca 

czerwca do końca lipca.  W przypadku pojawu dwóch pokoleń pojaw pierwszego przypada na początek czerwca i trwa do początków lipca, 

natomiast pokolenie drugie obserwujemy od końca lipca do końca sierpnia. Gąsienice żerują głównie na szczawiu lancetowatym Rumex 

hydroplatanum. Obserwowane również na innych gatunkach szczawiu. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w krajowej sieci Natura 2000 w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym został uznany za właściwy [FV]. Taką samą ocenę otrzymały zasięg, siedlisko i perspektywy zachowania 

gatunku. Stan populacji nieznany [XX] .   

Ranga w obszarze  

Średnio istotny.   

Stan zachowania w obszarze  

Sytuacja tego gatunku zarówno w skali kraju jak i Gór Kamiennych czy Sudetów uległa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacznej poprawie. 

Dziś motyl ten stał się wyjątkowo tolerancyjny, radzący sobie znakomicie w miejscach suchych i zadowalający się  znacznie uboższymi warunkami. 

W ostatnich latach obecność drugiego pokolenia stała się regułą, niegdyś było rzadkością. Dane dotyczące liczebności okazów żyjących na 

poszczególnych stanowiskach z obszaru całego kraju nie były dotąd publikowane. Populacje te ulegają naturalnym fluktuacjom i nie mogą być 

precyzyjnie określone. Według szacunkowych danych populację z gór Kamiennych w stosunku do reszty populacji w Polsce należy określić jako 

bardzo niewielką (znikomy procent). Gatunek związany ze środowiskami torfowisk niskich, dolinami rzek czy starorzeczami. Obecnie obserwowany 

w obszarze również w środowiskach suchych, w tym także ruderalnych, co związane jest ze składaniem jaj w takich właśnie miejscach. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 A03.03 zaniechanie/brak koszenia 
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1096  Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

Krótka charakterystyka 

Niewielki gatunek minoga nie odbywający wędrówek tarłowych. Silnie związany z ciekami wodnymi o charakterze podgórskim. Spotykany również 

na niżu w strumieniach o silnym prądzie. Preferuje strumienie z piaszczysto żwirowym dnem.  Larwy tego gatunku rozwijają się w naniesionych 

przez nurt humusowo piaszczystych frakcjach podłoża z dużym udziałem materii organicznej. Egzystencja poszczególnych populacji gatunku jest 

warunkowana utrzymaniem naturalnego charakteru cieku z licznymi zakolami i zróżnicowanym przepływie wody. Niska tolerancja na antropopresję, 

a w szczególności zabiegi dotyczące regulacji cieków wynika z biologii rozrodu. Tarło przebiega najczęściej między kwietniem a czerwcem 

(zależnie od warunków mikroklimatycznych tarliska). Temperatura wody wacha się wówczas w granicach od 11 do 15 C. Jaja znoszone są we 

wcześniej przygotowanych przez samicę dołkach. Ilość ziaren ikry wacha się w granicach od 950 do 2100. Po odbyciu godów wszystkie osobniki 

giną natomiast ikra a następnie larwy przechodzą długotrwały rozwój. Zanim osiągną postać dojrzałą upływa średnio od 3 do 6 lat. Ślepice tuż po 

zresorbowaniu woreczka żółtkowego, które następuje po około 2 tygodniach po tarle, wędrują w poszukiwaniu nanosów piaszczysto- humusowych. 

Po odnalezieniu właściwego siedliska prowadzą skryty tryb życia penetrując osady do głębokości ok 40 cm. Przeobrażenie rozpoczyna się latem 

(czerwiec-sierpień) po czym proces ten zwalnia. Ostateczne przeobrażenie ma miejsce tuż przed tarłem. 

Występowanie w Polsce 

Małe i średnie rzeki nizinne oraz wyżynne, głównie na południu Polski, w obszarze gór i przedgórzy oraz na północy, w rzekach odwadniających 

wały morenowe.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 32 stanowiskach jest właściwa na 5 stanowiskach, niezadowalająca na 

10 i zła na 17 stanowiskach. 

Stan zachowania w obszarze. 

Stwierdzone pojedyncze osobniki w trakcie prac terenowych, nie kwalifikuje się do uznania za przedmiot ochrony obszaru. 

 

1145 Piskorz Misgurnus fosilis 

Krótka charakterystyka 

Największy gatunek z rodziny kozowatych Cobitide stanowiący element polskiej ichtiofauny. Prowadzi osiadły tryb życia. Środowisko jego to z 
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reguły wody stojące lub wolno płynące. Żyje w pobliżu dna i często jako kryjówkę wykorzystuje warstwę zalegającego mułu. Z racji przystosowania 

do braku tlenu rozpuszczonego w wodzie zasiedla zbiorniki często nie dostępne dla innych gatunków takie jak muliste śródpolne zbiorniki czy rowy 

melioracyjne. Dojrzałość płciową piskorze osiągają w drugim roku życia. Tarło ma miejsce w między kwietniem a czerwcem, kiedy woda osiąga 

temperaturę 16-20 C. Płodność to ok 24000 ziaren ikry. Mała odporność na antropopresję wynika z charakteru zajmowanych siedlisk. Śródpolne 

zbiorniki oraz inne preferowane przez niego wody łatwo ulegają sukcesji, a ich malejąca liczba powoduje izolacje poszczególnych małych populacji. 

Dodatkowy wpływ ma również stosowanie agrochemii i intensyfikacja rolnictwa powodująca degradację oraz niszczenie siedlisk szczególnie 

podatnych na te wpływy. 

Występowanie w Polsce 

Zasięg obejmuje niemal cały kraj, dawniej gatunek liczny. Najliczniejsze populacje notowane na terenie nizinnych parków narodowych, m.in. 

Narwiański PN, Poleski PN, Roztoczański.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Na większości badanych stanowisk w latach 2009-2010 stan ochrony gatunku oceniono jako zły U2.  

Stan zachowania w obszarze. 

Gatunek nie występuje w obszarze, nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze.  

 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

Krótka charakterystyka 

Głowacz biało płetwy to gatunek związany z krainą lipienia i brzany. Warunkiem występowania tego gatunku jest silnie natleniona woda o 

temperaturze nie przekraczającej 24 C. Najczęściej odpowiednie warunki znajduje w ciekach o naturalnym nurcie oraz kamienistym i żwirowym 

dnie koryta. Zazwyczaj, jako siedlisko obiera płycizny o głębokości do 50 cm głębokości. Często warunki te pokrywają się z obecnością 

włosieniczników.  Poszczególne osobniki związane są z niewielkim fragmentem cieku ze względu na ograniczone możliwości lokomotoryczne. W 

skutek dość nieporadnego sposobu przemieszczania sie, poszczególne populacje w obrębie cieku łatwo ulegają izolacji na skutek działań 

antropogenicznych.  Największe ryzyko powoduje regulacja strumienia. Do tarła ryby przystępują najczęściej po ok 3 latach od wylęgu. Głowacze 

rozmnażają się w temperaturze pomiędzy 7,5 a 13,5 C, co ma miejsce pod koniec marca lub na początku kwietnia. Samica składa ok 300 jaj, nad 

którymi opiekę przejmuje samiec. Hołubienie zniesienia trwa do resorpcji woreczka żółtkowego. 

Występowanie w Polsce 

Małe i średnie rzeki nizinne oraz wyżynne, głównie na południu Polski, w obszarze gór i przedgórzy oraz na północy, w rzekach odwadniających 
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wały morenowe.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 53 stanowiskach jest właściwa na 13 stanowiskach, niezadowalająca 

na 20 i zła na 18 stanowiskach. Na dwu stanowiskach nie udało się ocenić aktualnego stanu. 

Stan zachowania w obszarze. 

Stwierdzony na pojedynczych stanowiskach, nie kwalifikuje się do uznania za przedmiot ochrony obszaru. 

 

 

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros  

Krótka charakterystyka 

Gatunek ten związany jest z terenami skalistymi i górskimi. Latem zamieszkuje najczęściej bardzo ciepłe (temp. do 30°C) strychy, rzadziej jaskinie. 

Letnie kolonie rozrodcze samic liczące 10-500 (najczęściej poniżej 200) osobników. Samce w tym okresie żyją pojedynczo, chroniąc się w 

jaskiniach lub na strychach. Zimowymi kryjówkami są: jaskinie sztolnie, piwnice i fortyfikacje, gdzie nietoperze hibernują pojedynczo lub w 

skupiskach do kilkuset osobników (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Podkowiec mały jest gatunkiem osiadłym. Jego letnie kryjówki znajdują się 

zwykle w odległości do 10 km od kryjówek zimowych, chociaż znane są przeloty na większą odległość (najdłuższy przelot to 153 km) (Sachanowicz 

i Ciechanowski 2005). Podkowiec mały w Polsce osiąga północną granicę zasięgu. Występuje w Sudetach, Karpatach (z wyjątkiem Tatr) oraz na 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Pojedyncze stanowiska znajdują się także na Podkarpaciu oraz Śląsku Opolskim. Na Dolnym Śląsku 

stwierdzono zaledwie kilka stanowisk letnich zlokalizowanych na ziemi kłodzkiej. Są to kryjówki kolonii rozrodczych w Gorzanowie, Starej 

Morawie, Starej Łomnicy i Szczytnej. Pozostałe stanowiska, to schronienia dzienne i zimowiska pojedynczych osobników. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Na większości badanych stanowisk (14) w regionie kontynentalnym stan gatunku oceniono jako właściwy (FV), na co składał się właściwy stan 

wszystkich parametrów. Tylko na dwóch stanowiskach stan określono jako niezadowalający (U1) z uwagi na stwierdzony spadek liczebności lub ze 

względu na możliwe zmiany warunków siedliskowych. Na 10 spośród 18 monitorowanych stanowisk w regionie alpejskim stan ochrony gatunku 

oceniono jako właściwy (FV). Na 7 stanowiskach zanotowano spadek liczebności populacji (niewłaściwy stan zachowania populacji U1) lub jej 

zanik (stan niezadowalający U2) (Szkudlarek 2011). 

Ranga w obszarze  

Istotna. Zimowiska gatunku w sztolniach w Uniemyślu są jedynymi znanymi zimowiskami w tej części Sudetów.  
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Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania w obszarze oceniono jako niezadawalający (U1) ze względu na możliwość niekontrolowanej penetracji przez ludzi zimowisk w 

okresie hibernacji oraz zły stan (możliwość zasypania się) otworu wlotowego największego zimowiska jakim jest Sztolnia w Uniemyślu III. 

Liczebność gatunku w sztolniach w Uniemyślu (jedyne stanowiska w Obszarze) utrzymuje się w miarę na stałym poziomie z lekka tendencją 

wzrostową (max. 6 osobników – 2013r.), choć stan zimowisk określono na U1. Brak jest znanych letnich schronień gatunku na terenie Obszaru. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niepokojenie nietoperzy w zimowisku (G01 i G01.04) oraz zniszczenie zimowisk 

(G05.04). Sztolnia w Uniemyślu – za domem jest wykorzystywana jako nielegalne wysypisko śmieci (E03.01). Zagrożeniem dla gatunku w obszarze 

może być także redukcja leśnych żerowisk poprzez otwieranie nowych kamieniołomów (C01.04). Potencjalne zagrożenie stanowi niewłaściwie 

prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, 

B02.03). Stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele. Wycinka drzew zmniejsza 

ilość i jakość żerowisk. Usuwanie drzew z alei oraz zadrzewień, prowadzi do redukcji liniowych elementów krajobrazu, wzdłuż których 

przemieszczają się podkowce małe podczas przelotu na żerowiska. Zanieczyszczenie wód może także wpływać na jakość bazy pokarmowej 

nietoperzy żerujących w nadrzecznej roślinności. 

  

1308 Mopek Barbastella barbastellus  

Krótka charakterystyka 

Mopek jest gatunkiem związanym z lasami, występuje w okolicach lesistych na nizinach oraz terenach podgórskich. W górach spotykany jest rzadko 

i lokalnie. Wiosną samice tworzą kolonie rozrodcze liczące od 5 do ponad 100 samic, które zajmują kryjówki w szczelinach drzew (także pod 

odstającą korą), rzadziej w budkach dla ptaków i szczelinach budynków. W tym czasie samce żyją z reguły samotnie lub tworzą niewielkie kolonie, 

czasem w pobliżu schronień kolonii rozrodczych. Mopki żerują 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. Mopek na zimowe 

schronienie wybiera miejsca chłodne, najczęściej w pobliżu otworów wejściowych jaskiń i piwnic. Jest to gatunek przez jednych uznawany za 

osiadły przez innych za krótkodystansowego migranta. Jego sezonowe wędrówki odbywają się najczęściej na odległość kilkunastu kilometrów, 

jednak niektóre osobniki pokonują trasy do 290 km (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 

Zasięg mopka obejmuje cała Polskę. Najczęściej obserwowany jest w zimowiskach (w dużych skupieniach) i na żerowiskach. Największymi jego 
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zimowiskami na Dolnym Śląsku są chłodnia w Cieszkowie, piwnice pałacu w Chobieni i klasztoru w Lubiążu, sztolnia w Młotach, sztolnia w 

Skałkach Stoleckich, sztolnia w Gilowie, Jaskinia Radochowska i Jaskinia Północna Duża. Zimowiska te są jednocześnie dużymi i cennymi 

miejscami rojenia tego gatunku. Ze względu na trudności w wykrywaniu, znanych jest zaledwie kilka stanowisk kolonii rozrodczych mopka, w 

Dolinie Baryczy, na Przedgórzu Sudeckim i na ziemi kłodzkiej. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji rozrodczej mopka na badanych powierzchniach w kraju nie jest jednakowo dobry, chociaż najczęściej zadowalający. Stan siedliska 

wydaje się być na ogół w stanie niezadowalającym lub niewystarczająco poznanym, co wpływa na trudności we wnioskowaniu na temat perspektyw 

zachowania gatunku i ogólnej oceny. Zachowanie populacji zimujących osobników jest niezadowalające, głównie ze względu na stan siedlisk 

(Gottfried 2012). Ogólny stan ochrony w regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1). 

Ranga w obszarze  

Umiarkowanie istotna. 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w Obszarze jest trudny do oceny ze względu na niewystarczającą ilość danych (ocena XX). Podczas prac terenowych 

zarejestrowano tylko jeden przelot mopka w lesie k. miejscowości Grzmiąca. W 2005 r. za okiennicami budynku przy ul. Kwiatowej 3 w 

Mieroszowie obserwowano kilka osobników. Podczas kontroli w 2013 r. nie potwierdzono obecności mopków. Może to wynikać z faktu, że jest to 

gatunek często zmieniający kryjówki. W trakcie zimowego monitoringu zimowisk w roku 2013 nie obserwowano zimujących osobników. W roku 

2012 w Jaskini z Rondami hibernował jeden osobnik. Nie potwierdzono rozrodu tego gatunku w obszarze. W związku z powyższym wystawiono 

ocenę XX (U1). W przyszłości należy uzupełnić dane o mopku w Obszarze. 
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Ryc. 1 Mopek Barbastella barbastellus. Fot. A. Kmiecik 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niepokojenie nietoperzy w zimowisku (G01 i G01.04) oraz zniszczenie zimowisk 

(G05.04). Zagrożeniem dla gatunku w obszarze może być redukcja leśnych żerowisk i schronień w dziuplach drzew poprzez otwieranie nowych 

kamieniołomów (C01.04). Podstawowym, ale potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie prowadzona gospodarka 

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

i podszytu (B02.02, B02.03) prowadzonej w okresie rozrodu nietoperzy. Wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni 

leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i 

kumulację toksyn w ich ciele.  Potencjalnym zagrożeniem mogą być także plany wycinki śródpolnych zadrzewień, szpalerów drzew i krzewów, 

pełniących ważną funkcję jako liniowe elementy krajobrazu, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze. Zniszczenie tych tras przelotów może 

wpłynąć na pogorszenie kondycji lub zmniejszenie liczebności populacji mopka w obszarze. 

 

1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus  

Krótka charakterystyka 

Nocek orzęsiony jest gatunkiem ciepłolubnym, związanym z wyżynnymi terenami skalistymi i leśnymi. Kolonie rozrodcze liczą od 20 do 1000 
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samic (przeważnie do 200) na strychach, w jaskiniach i sztolniach. Samce żyją samotnie w podobnych kryjówkach. Ze względu na podobne 

wymagania ekologiczne, nocki orzęsione są często spotykane w kryjówkach podkowców małych (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Żerowiska 

nocka orzęsionego znajdują się 1-7 km (maksymalnie12 km) od kryjówki dziennej. Gatunek ten poluje w pobliżu koron drzew i krzewów 

(Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Zimą przebywa w miejscach o dużej wilgotności i temperaturze około 6-9ºC. Hibernuje pojedynczo lub w 

małych skupieniach czasem razem z podkowcem małym (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 

Nocek orzęsiony jest jednym z najrzadszych nietoperzy występujących w Polsce. Zasięg jego występowania obejmuje Sudety, Karpaty (włącznie z 

niższymi partiami Tatr) i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Na Dolnym Śląsku nocek orzęsiony regularnie 

jest obserwowany na zimowiskach w Masywie Śnieżnika, Górach Złotych, Przedgórzu Sudeckim i oraz w pojedynczych zimowiskach Sudetów 

Zachodnich.  

Ranga w obszarze  

Istotna.  

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji i siedliska oraz perspektywy zachowania nocka orzęsionego w krajowej sieci Natura 2000 oceniono jako właściwy (FV) (Szkudlarek i 

Paszkiewicz 2011). 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w obszarze określono na U1 ze względu na możliwość niekontrolowanej penetracji przez ludzi zimowisk w okresie 

hibernacji oraz zły stan (możliwość zasypania się) otworu wlotowego jednego z zimowisk, jakim jest Sztolnia w Uniemyślu III. Liczebność gatunku 

w sztolniach w Uniemyślu i Okrzeszynie (jedyne stanowiska w Obszarze) utrzymuje się w miarę na stałym poziomie a w roku 2013 osiągnęły 

maksymalną liczebność 9 osobników, choć stan zimowisk określono na U1. Brak jest znanych letnich schronień gatunku na terenie Obszaru. Na 

podstawie obserwacji osobnika zaobrączkowanego w Republice Czeskiej i odnalezionego w Sztolni w Uniemyślu III, można przypuszczać, że 

Obszar ma również znaczenie dla czeskiej populacji gatunku, bądź o ekspansji gatunku w kierunku północnym (Kmiecik i Flousek 2011).    

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niepokojenie nietoperzy w zimowisku (G01 i G01.04) oraz zniszczenie zimowisk 

(G05.04). Sztolnia w Uniemyślu – za domem jest wykorzystywana jako nielegalne wysypisko śmieci (E03.01). Zagrożeniem dla gatunku w obszarze 

może być redukcja leśnych żerowisk poprzez otwieranie nowych kamieniołomów (C01.04). Potencjalnym zagrożeniem może być niewłaściwie 

prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, 

B02.03). Stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele. Wycinka drzew zmniejsza 
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ilość i jakość żerowisk. Usuwanie drzew z alei zadrzewień, prowadzi do redukcji liniowych elementów krajobrazu, wzdłuż których nietoperze 

przemieszczają się podczas przelotu na żerowiska.  

 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

Krótka charakterystyka 

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

lasy iglaste, gdzie żeruje w odległości do kilometra od swojej kryjówki. Samice tworzą kolonie rozrodcze liczące przeważnie od 15 do 40 

osobników. Samce prowadzą samotniczy tryb życia. Nocki Bechsteina zimą występują pojedynczo lub po kilka osobników nie tworząc większych 

skupień. Hibernują w jaskiniach sztolniach, fortyfikacjach i dziuplach drzew. Gatunek ten zaliczany jest do skrajnie osiadłych, nie odbywa dalekich 

wędrówek. Najdłuższy znany przelot wynosi 59 km. 

Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica zasięgu nocka Bechsteina, wytycza ją linia: Cedyński Park Krajobrazowy, Wysoka, Poznań, 

Konewka, Puszcza Kozienicka, Lasy Sobiborskie. Na terenie Dolnego Śląska gatunek stwierdzany jest stosunkowo rzadko, najczęściej w 

zimowiskach, w których obserwowane są pojedyncze osobniki. Metody akustycznej identyfikacji gatunków pozwalają na coraz częstsze wykrywanie 

tego gatunku na żerowiskach. Duże miejsca rojenia, w których wielkość populacji szacuje się na kilkadziesiąt do kilkuset osobników to sztolnia w 

Skałkach Stoleckich oraz zimowiska w Masywie Śnieżnika (przede wszystkich jaskinie w rezerwacie Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie). 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji dla większości stanowisk oceniono, jako właściwy (FV). Natomiast stan siedliska, jako nieodpowiedni, co powoduje, że ogólny stan 

zachowania gatunku jest niewłaściwy (ocena U1) lub zły (ocena U2) (Ciechanowski 2012). 

Ranga w obszarze  

Umiarkowanie istotna. 
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Ryc. 2 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii w Jaskini Rozrdroże. Fot. K. Janik 

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w Obszarze oceniono na U1 ze względu na możliwość niekontrolowanej penetracji przez ludzi obiektów będących 

zimowiskami. Obiektem, w którym gatunek jest regularnie obserwowany jest Sztolnia Rycerska. W 2013 r. obserwowano również jednego osobnika 

w Jaskini Rozdroże. W okresie letnim tylko raz odłowiono gatunek w roku 2005 w miejscowości Grzędy Górne (Furmankiewicz 2005). Nie 

potwierdzono rozrodu gatunku w Obszarze. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niepokojenie nietoperzy w zimowisku (G01 i G01.04) oraz zniszczenie zimowisk 

(G05.04). W Sztolnia rycerskiej znajduje się sporo śmieci (E03.01). Zagrożeniem może być również redukcja leśnych żerowisk i schronień w 

dziuplach drzew poprzez otwieranie nowych kamieniołomów. Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie 

prowadzona gospodarka leśna polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew 

(B02.04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, B02.03) prowadzonej w okresie rozrodu nietoperzy. Wymienione powyżej działania będą 
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powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpłynąć na 

jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.  Potencjalnym zagrożeniem mogą być także plany wycinki śródpolnych 

zadrzewień, szpalerów drzew i krzewów, pełniących ważną funkcję jako liniowe elementy krajobrazu, wzdłuż których przemieszczają się 

nietoperze.  

 

1324 Nocek duży Myotis myotis  

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jest to jeden z trzech największych polskich gatunków nietoperzy. Występuje na terenach zalesionych, z reguły na nizinach i wyżynach. Jego 

schronieniami letnimi są strychy budynków, rzadziej jaskinie i sztolnie. Na zimowiska wybiera jaskinie, sztolnie i tunele. Kolonie rozrodcze 

mogą liczyć do 2-3 tysięcy osobników. Samce żyją samotnie. Nocki duże latają z reguły nisko przy obrzeżach lasów, parków i sadów, gdzie 

polują głównie na ćmy i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Ich żerowiska 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) (Sachanowicz 

i Ciechanowski 2005). 

Nocek duży w Polsce wykazuje zwarty zasięg geograficzny. Występuje w południowej, częściowo w zachodniej i centralnej części kraju, oprócz 

rejonów północno-wschodnich. Obecność pojedynczych osobników stwierdzono na Podlasiu i wschodnim Mazowszu. Jest to gatunek 

stosunkowo często występujący na terenie Dolnego Śląska, najczęściej w zgrupowaniach od kilku do ponad tysiąca osobników. Najwięcej jego 

stanowisk odnotowano na terenach podgórskich. W większym rozproszeniu występuje na Nizinie Śląskiej. Największymi znanymi koloniami 

rozrodczymi są: kolonia we Wleniu, kolonia w Konradowie k/ Lądka Zdrój, kolonia w Rościszowie w Górach Sowich, kolonie w 

Sulistrowiczkach, Parowej i Jaszkowej Górnej. Największymi zimowiskami tego gatunku są jaskinie góry Połom, jaskinie i sztolnie Masywu 

Śnieżnika oraz sztolnie Gór Sowich.  

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

Stan zachowania nocka dużego w większości siedlisk, w przypadku zimowisk określa się, jako zadowalający (FV). Stan zachowania w 

stanowiskach letnich jest niewłaściwy (stan niezadowalający lub zły) (Kepel 2010). Ogólny stan zachowania w regionie kontynentalnym jest 

niewłaściwy (U1). 

Ranga w obszarze  

Istotna. 
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Ryc. 3. Sztolnia Rycerska – jedno z największych zimowisk nocka dużego w Obszarze. Fot. A. Kmiecik 

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania zimowej populacji gatunku jest niezadawalający (U1) z uwagi na możliwość niekontrolowanej penetracji przez ludzi obiektów 

będących zimowiskami. Nocki duże w okresie zimy stwierdzono w 9 obiektach. W roku 2013 we wszystkich zimowiskach zanotowano wzrost 

liczebności w porównaniu z rokiem 2012 (wyjątek stanowiła Sztolnia w Uniemyślu II, gdzie liczebność utrzymała się na tym samym poziomie). 

Największymi zimowiskami są Sztolnia w Uniemyślu I, Sztolnia Rycerska oraz Jaskinia z Filarami. Stan wszystkich zimowisk oceniono jednak na 

niezadowalający (U1), ze względu ograniczone możliwości zabezpieczenia nietoperzy przed niepokojeniem.  

Stan zachowania letniej populacji gatunku w Obszarze jest trudny do oceny ze względu na brak potwierdzenia obecności kolonii rozrodczych tego 

gatunku w obszarze. Nie potwierdzono obecności znanych z literatury kolonii rozrodczych w kościołach w Okrzeszynie i Chełmsku Śląski. Podczas 

badań terenowych przy użyciu detektorów w pięciu nowych rejonach zarejestrowano pojedyncze przeloty gatunku. W przyszłości należy uzupełnić 

dane o nocku dużym w Obszarze.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Podstawowym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach (G01 i G01.04) oraz zniszczenie zimowisk 
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(G05.04). Sztolnia w Uniemyślu – za domem, Jaskinia z Filarami są miejscem nielegalnego składowania śmieci w tym eternitu, co pogarsza warunki 

bytowania nietoperzy śmieci (E03.01). Zagrożeniem dla gatunku w obszarze może być redukcja leśnych żerowisk i schronień w dziuplach drzew 

poprzez otwieranie nowych kamieniołomów. Potencjalne zagrożenie stanowi niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegające na stosowaniu 

chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew (B02.04) oraz wycince drzew (B02.02, B02.03). Wymienione 

powyżej działania związane z gospodarką leśną będą wpływać na zmniejszenie i jakość bazy pokarmowej nocka dużego oraz będą powodować 

zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy 

pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.  Potencjalnym zagrożeniem mogą być także plany wycinki śródpolnych zadrzewień, 

szpalerów drzew i krzewów, pełniących ważną funkcję, jako liniowe elementy krajobrazu, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze. 

Zniszczenie tych tras przelotów może wpłynąć na pogorszenie kondycji lub zmniejszenie liczebności populacji mopka w obszarze.  

 

1355 Wydra Lutra lutra 

Krótka charakterystyka 

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

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

pokarmowa i dostępność bezpiecznych schronień. Wydry odżywiają się głównie rybami, mniejszy udział w diecie mają płazy, na których wydry 

żerują głównie w okresie zimowej hibernacji (żaba trawna Rana temporaria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki lokalizowane są głównie w 

obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek i jezior.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej za lata 2001-2006, (część „Ocena stanu zachowania gatunków 

zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym”) w przypadku wydry biorąc pod uwagę parametry takie jak: zasięg, populacja, siedlisko, 

perspektywy zachowania, ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest właściwa FV.  

Ranga w obszarze 

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania gatunku w niniejszym Obszarze jest niezadowalający U1. Gatunek zajmuje większość dostępnych siedlisk jednak ich jakość 

jest w dużej mierze pogorszona ze względu na przeprowadzone w przeszłości prace regulacyjne na ciekach wodnych, które w części powodują 

wieloletni zanik roślinności wysokiej na skarpach brzegowych. W północnej części obszaru (okolice Grzęd Górnych) obecny także niewielki 
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kompleks stawów hodowlanych wykorzystywany przez gatunek. Istotnym dla gatunku siedliskiem poza ciekami wodnymi są także okresowe 

rozlewiska, oczka wodne i inne miejsce występowania płazów (głównie żaby trawnej Rana temporaria i ropuchy szarej Bufo fufo).  

Zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Istniejące:  

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

Nie stwierdzono 

Potencjalne: 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych. 
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MODUŁ B 

3 STAN OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBJĘTYCH PLANEM 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Naskalne, 

subpontyjsk

ie murawy z 

kostrzewą 

bladą 

6190 

{0de66963-4c9a-4df2-b587-

46bef143d043}  

{6c5ab448-1803-4b5a-9b7b-

45754b4c7c37}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

FV 

  

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

Murawy 

kserotermic

zne 

(Festuco-

Brometea) 

6210 

{5727a88c-61c3-42b9-97ee-

c3a31a021d34}  

{2467214d-34f9-4ba0-b711-

f2875c058324}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

XX 

  

  

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{bb89984c-9eb5-4e78-b21f-

59ebbae35d32}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

U1 

 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

FV 

  

  

  XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{4d4f71de-ca65-4f97-85b5-

3e4724e546de}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje 

 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

U1 

  

  

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

  XX U1 

{e0300794-7d1b-4780-8c2e-

a0eac0e3889c}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 

 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

U2 

  

  

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{140e41db-c8aa-48cb-9be5-

f09f9ddc70a8}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna Gatunki XX XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{e4964fb0-dd6a-4fa9-bad9-

d33ade108bd8}  

{b78dc194-704e-49d8-9960-

1c7c152e8e53}  

{05e32ee5-e365-4867-9b04-

abe22360b638}  

{4cf9f80a-c436-41fc-a288-

625034b2cb66}  

{0aee50e2-cb9b-463c-a505-

98118e38e73e}  

{8f969f93-bc8f-4095-806e-

68553cd136d3}  

{499af769-cd6d-419d-85dc-

f7c9c450855a}  

{9fd3ceea-6705-4456-9ca0-

79a2a162d81c}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 

XX 

XX XX 

XX 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 

XX 

XX 

XX 

Bogate 

florystyczni
6230 

{386a8ea6-bd55-4136-9eff-

42c6b3008e05}  

{4e0b1ddc-9913-421e-b475-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna Gatunki XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

e górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkow

e  (Nardion 

- płaty 

bogate 

florystyczni

e) 

 

fce86ed6b9fe}  

{1a89bd3e-c655-4ee6-aeb5-

0f56825eaec0}  

{6fdb3818-4d98-43c8-9c50-

42fa08fdf258}  

{2bb2fcbc-2995-4376-b630-

b2731341d0a8}  

{10cc489c-ce50-44fb-954e-

1275d343921e}  

struktura i 

funkcje 

 

 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

 

Perspektywy 

ochrony 

 

XX 

FV 
XX 

XX 

{cb14ec22-ca21-461e-8f83-

219527d221d9}  

{b74463f7-9561-40f6-bbdd-

74f4bab3733b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

 

 U2 

  

{6b22845b-8414-410c-997f-

a02238fcd8c3}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna Gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

XX 

  

  

XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{239b911d-b274-4442-af0d-

d6359a94171a}  

{a34cef2a-6fa9-474c-913a-

7a528bf3758f}  

{393d5535-cd8a-431e-9170-

67787cff6f36}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

FV 

  

  

{e55fed71-091b-4e58-8ad7-

bed7ef67cd8f}  

{8153ad8c-fcf1-4eee-b137-

543cba3bd568}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje 

 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{1d0b3f90-c36d-4a9b-94a8-

ec44799ab4d6}  

{cb06a9e5-22ca-4144-99d7-

445c2b417c0d}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{6f7d698a-83be-4f27-bb11-

22803f88ad4a}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{c935b10c-1f6d-4650-8194-

7f63ef3e6e77}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{5d40ad0c-4548-4acd-9068-

ca83fc52d8f2}  

{51f1f701-5c6e-4e4b-9938-

7c942d687212}  

{7d72807b-96ed-4fa9-a846-

14e10f007b77}  

{e514c507-e4c4-4252-bc92-

85c59de346b8}  

{2028fcb9-3b1a-495e-a65a-

d4c2a2b458ab}  

{55418a31-a179-49eb-be38-

a1ffc2977b38}  

{921651df-4ffe-4f67-9db5-

260584f2dea6}  

{231a05d7-2914-4556-b596-

3fb740b23858}  

{cf539c40-727e-4b8c-a9be-

d7b3fc46de9c}  

{fc67a1f9-c901-496b-821c-

85a40a935d61}  

{485642f7-8053-4807-a581-

1b991d4761aa}  

{bbb267a4-aacf-4bd5-bea2-

4a870d4768a8}  

{a29e4849-34da-42f1-a362-

9a720c836b12}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{5784d555-bef1-412d-a1a0-

1bf0ef8d0644}  

{dd084df2-9deb-4618-9942-

8a9ae9dd2b0d}; 13-28-2-10-237   -b   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{f59700e5-ee9c-48f3-8d1a-

b60bd1020899}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{f1d4a1f0-b19a-4a41-8060-

1ee598c3265c}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{e272ca3d-7a8a-46a8-b996- Powierzchnia  XX U2 U2  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

10f2bb59f5e9}  siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{5d03386e-b752-4c20-864a-

3e3ac586440d}  

{c458772e-5374-4179-a55b-

1790d791893e}  

{d08c93e4-385e-45b3-a8a2-

1f76c1ea7bf2}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{e0e88caa-6fc1-4f10-850e-

be3e18b793db}  

{584bc058-b7a1-43e3-a4cb-

7c494fe1303c}  

{f73052bb-5245-4c93-af23-

95a4568868e5}  

{4b32c6a6-5a2e-47c9-aeb9-

51c0c825da15}  

{f28b99f6-092a-4442-a4c5-

bc9e5d6622e6}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 

XX XX 

XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{7b299529-4c51-4eb7-af0b-

fbfd9fa490ad}  

{de547f36-3e11-456b-b8bc-

9b3f3525b909}  

{690e3794-15c8-43eb-b5a3-

ba7686062c83}  

{2dab741d-b151-4844-bdf7-

b656da937374}  

{bc2331a4-8bcb-40a3-a3fd-

73ae350db5e7}  

{b285855c-5f26-44c9-a508-

47f906aea457}  

{d18b9225-f1ed-49f6-8e53-

458e84971373}  

{fa6742fd-0984-48a5-b959-

be31b6eff54f}  

{3634d979-3988-4346-bb31-

f74ccb59bdb0}  

{15bfa3d6-106a-4c32-af7d-

90a58e0c881b}  

{ad089e62-464f-4b60-a88d-

b6f777d970eb}  

{806e1b2d-a966-47e8-8987-

311b4822a595}  

{6b4a5007-68bd-4447-ab53-

4ade74755fa0}  

{060e323a-9cb8-4c4d-8865-

c9f2a26a14dd}  

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{af4bc3b4-667c-4c6a-a13b-

aa970b19b95c}  

{e3840790-276b-4142-ab40-

21d4a2f9f225}  

{5081be38-d5a2-4f4b-9eaf-

6a3f534d233c}  

Zmiennowil

gotne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 

{516c8fd0-bc8e-47e8-850a-

c22b9d6e3fbb}  

{f17e9f0e-29b0-494c-bf11-290fdfa9c9fb}  

{68489ff3-ba96-4bb1-a42c-

106328e6a65e}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{f47db6a1-78f0-4dc2-bc38-

24d95cfadfe3}  

{8110fc15-1e49-4028-b92b-

be9f750d0f21}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{a3d9d860-bab5-4264-8159-

84af4614ba7f}  

{4396369d-1959-4db7-a13a-

8bdadd5fafef}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{98b89479-877e-4225-9a31-

e180c04d6dd4}  

{ea195bac-2051-4834-ab01-

2a9416a9bfbd}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{19fc0dfa-d8b3-4c73-8757-

ae44ec54098b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{22f4558f-2665-41c6-aa80-

7cdb5a026e28}  

{78ced394-ab36-4afe-9e67-

d6fa7d89ba32}  

{3ad66b50-eeec-44a7-bc9a-

93737720e893}  

{d603ffd5-1bab-447e-b94d-

3356d4d6533a}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{ab5d6088-a2bf-427d-93a7-

22c9ad6dcfb0}  

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostyli

on alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvule

talia 

sepium) 

6430 

{f956b05d-a7de-4fba-a1ac-

432172a7c6b9}  

{0a8e8763-9a20-4453-9254-

aa3cd8ee665e}  

{b7d80a1e-13fa-44e9-a2a7-

8c3577f7b503}  

{9675c8dd-7546-400c-94ca-

8741a1e821be}; 13-28-2-12-317   -f   -00;  

{7647881e-59e9-4265-af48-

0c60f10ebb41}; 13-28-2-12-317   -b   -

00;  

{6b6a3046-3bcc-49fc-a190-

cc991d2ac7c6}  

{a473c89f-e33f-4ab6-921a-

21046b551b29}  

{3689d5c0-3b69-498b-9251-

20b3ab667d6e}  

{48f49277-c1ac-49c7-a28a-

a7df33ad296b}  

{8f72acda-3e03-46db-9227-

d03971e9a970}; 13-28-2-12-313   -a   -

00;  

{00ef54f1-4387-4e4e-87d9-

606337d13af6}  

{bd391735-bcbc-431e-9df9-

50731feb00e5}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{bc457567-b89c-4675-b1fa-

c3b82e2b6180}  

{8b102ba2-58b4-4579-b630-

f186008df0f6}  

{e690b48e-7700-4c00-a7bb-

ef9ab27d06eb}  

{cd347e6a-4775-426b-a445-

334c51ba9b1f} 

 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{34209fef-b6e0-4287-b3bf-

efec8fb6e51e}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{c696b955-5cd3-494f-9d10-

e4f9a7dd707d}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

U1 

Obce gatunki XX FV 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 16 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{5f1d6890-b5c0-4de3-9f6c-

e367b65c2688}  

{206f11a8-3557-479e-9f25-

c35b49bce759}  

{d552a44e-65a8-41b3-99f4-

85aa1db0c31b}  

{a08670fd-41cf-4ad1-884f-

0db08028278a}  

{182a5c66-9d6d-4abb-b1e3-

bbfae3252c3a}  

{adf5fec3-2558-472b-b9a3-

ac1d6db09203}  

{013977cc-8daa-408f-8ac7-

fdaaf1c40969}  

{35a109ce-8ea9-42f3-89b0-

c00195d1bef1}  

{23c3a674-8741-49e9-800b-

b4268283d590}  

{a419f658-aacf-4bd5-baf2-

ab071cc350cc}  

{63cc6b0b-437e-41fe-a837-

801159e80217}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV   

{4e4757d5-a958-4d40-8d25-

ba3cfaf1214e}; 13-28-2-12-313   -g   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{7f30783d-af83-431e-afde-

380eda44e540}; 13-28-2-12-333   -b   -

00;  

{a95904cf-71e6-43c5-bba7-

ea41bafb60ee}; 

{0f650759-c467-496c-a9a5-

5c41eda901d0} 

13-12-2-17-235   -c   -00 

{cce6b6a0-f5ce-4f2f-a630-

2e2d80175f18} 

13-28-1-05-241   -b   -00 

{483fdbcd-6265-4b87-babd-

18efa1779e3a} 

13-28-1-05-241   -b   -00 

{d6df6cba-6481-4e85-9186-

116e46c7539b} 

13-28-1-05-242   -c   -00 

{a69cfe1f-9714-4fb2-8e77-

8a9b95bfac99} 

13-28-2-10-223   -m   -00 

{cfa326e0-fae5-4cd5-b1aa-

9e7708f78365} 

13-28-2-10-224   -a   -00 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{d7e5d157-5c25-44d5-8733-

3e73b1197a0d}; 13-12-2-15-250   -b   -

00;  

{dac03266-79a9-4306-9be6-

d2e16aaf15fd} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-16-321A  -i 

{27936ecc-9303-4fe3-aa1a-

c422bb16ee68} 

13-28-1-06-237   -g   -00 

{772096b9-6d8f-46d2-a0ca-

d2523e78b90b} 

13-28-1-06-314   -f   -00 

{5174372e-9f78-4ec3-a17a-

292ab7a26431} 

13-28-1-06-314   -f   -00 

{e4b108fa-bfad-4b12-8b30-

fc017fe9a97e} 

13-28-1-06-315   -c   -00 

{5f7c1030-392b-4fa2-89ea-

63c4b1d0ffe9} 

13-28-2-12-303   -z   -00 

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{eb56f96c-e292-4d33-8fac-

8fc2151d8e79}  

{c32c07f9-6db2-4504-bd81-

efd6045db38c}  

{8f78c497-00f7-43ab-b8b1-

59b1af03fab9}  

{d2f9abed-c5a0-4ede-82bc-

c501683ebda7}  

{adb02d09-ac99-416a-957f-

f6c9fd09e762}  

{d7a419c4-af3e-49f4-90c5-

f1e3f01f5bdd}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{695c7dd5-b084-4c6e-91cb-

9b63519287f4}  

{ac0c195b-334d-45e1-ac57-

0e347023bfbb}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{b6333be1-e5e0-47ca-8cdd-

c8a1edc2d530}  

{73e4cbfb-dc97-4ced-b007-

e6cfd5661039}  

{c15b09ce-2f3c-429a-bae4-

de2c942e8aae}  

{54baca77-36ef-42e5-9884-

bf0ec9ece320}  

{7cd7405e-db91-4681-91ad-

ad1e6898fbcd}  

{a743e112-4e79-4b38-93df-

696b6566409e}  

{09c6bed4-ba6c-4ece-87dd-

25e1c526e562}  

{750f1085-7b7e-4212-aba4-

4e1325052483}  

{2b5df4d8-6e24-4df4-ba27-

a66baefac94a}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{48ee66d7-2e65-4334-a366-

c7e018e1c0be}  

{f9e2d7bd-84fe-4c4d-ba4a-

493d90488ebd}  

{5930cac6-4bdf-4e5b-82ff-

964c18c1777f}  

{14b643c1-c009-4f74-aae6-

236fd66ff6bd}  

{4e113957-28e4-4b6b-a5f1-

c32ee4dcc397}  

{0639321e-db87-489e-9081-

b40a89da633b}  

{1a33a3fd-02fc-44bf-9683-8fe80f1f14c2}  

{68a9e30f-cea6-481c-a2b3-

2e8aeb0c0398}  

{d8cf9d3f-4c4b-405a-bc7e-

4b46734b630f}  

{bc381c4f-83ef-48b3-9081-

0890c2f063b0}  

{ccd550e1-d290-452d-ac64-

ad937657e23e}  

{431aa865-a392-42ba-9f94-

a21406f742a1}  

{5a913f56-c744-4036-a538-

fa979d5a2f15}  

{2edaf498-7147-44bd-9b21-

d59b67557be8}  

{777290cb-bd12-4103-aaf9-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

7464aec8f791}  

{c4002875-a871-4b97-9f86-

d26041cbf2c1}  

{6dc78525-9028-4f37-bc11-

da6e45c5233a}  

{a8d9ce67-f543-4040-b279-

f49b4fed5884}  

{2132d799-2d03-41e3-b59a-

14ce0db6d59e}  

{1e931966-05a0-4e93-aa5d-

fdb4ecf7f56d}  

{bd6e6c1f-eadd-4c19-8c01-

0fca0259ec4f}  

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Arrhenathe

rion 

elatioris) 

6510 

{42064a06-3088-4ae1-9ce5-

56c2e1ca2a66}  

{9b2f6d71-d66c-4716-b16a-

071cf412ce32}  

{2e3150f3-93a7-414b-a937-

d099077fe41e}  

{1717dcfb-c1f4-4ec9-bc79-

363e257fbe30}  

{ac3a2119-d200-44f7-8987-

997f6eea88e6}  

{d832ab31-9e22-40d7-9585-

3d09a6d7cea1}  

{116404e2-5cc3-46a2-83eb-

8c6ab44e1daa}  

{42ed4113-77f6-488b-8033-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

965ce01d9edb}  

{63053209-d5c3-4073-bda2-

8048b5e50bfd}  

{8f3061c7-1d14-4318-bcfb-

b70eab493d92}  

{be524270-b80f-4910-8edc-

15c645e24f89}  

{de231c99-4aaa-4308-9277-

d7b7460b1dd5}  

{b87f48dc-930d-435d-ac2f-

7bb55a6632e5}  

{bb6cf53d-23e8-4d77-8e91-

777f05834f21}  

{d4771ee0-94e9-4170-aad1-

2b724fe56a54}  

{d19569cf-e3c5-4092-8842-

0b9bc56049d5}  

{2f0ff657-1507-44ed-a323-

29ee772e792c}  

{a5d582bb-b971-4533-89c3-

be5878bd45a8}  

{d32eed86-640e-4f57-94a7-

9a796a435c4f}  

{46a8d53b-3e8b-437c-aae3-

fcee1b65bb8c}  

{d812c95d-b30c-4ffb-bd85-

4e8bd0eba30d}  

{2f1e4031-7cdc-497c-9f18-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

9a42393f6662}  

{4e3c9910-3a92-4d2d-959a-

de4450d53ee2}  

{955912ab-b844-4b6d-bf60-

d71d5411ae7b}  

{074456e4-bdc2-489a-86dc-

a48292022d1a}  

{cdbf4ae6-b1f8-418e-b75a-

a18b62efd98f}  

{1c41f085-debc-46d2-8097-

4c9aa5f08000}  

{57ca74bc-6e36-4fc1-b0f3-

29fdfe1c3b59}  

{3de58edf-c37c-4a47-913e-8aefef21eafb}  

{e565b021-9b10-4677-9a16-

6ce0caca417e}  

{59900bb4-5f9a-4dc4-a5c4-

e5a3c6f80a52}  

{8215d4a6-b0d4-47b8-b958-

f11bc931484a}  

{1f0bdb30-f3ad-4f48-8833-

25e90f624885}  

{6dd19e37-b890-4379-bd48-

74e5ecda08d0}  

{45e92529-9999-47e5-af95-

f01e0122f395}  

{149997c1-bccb-42ca-bf72-

564ac8dad356}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{e2ccbb32-30ec-4ab1-b6f1-

d2c64bd765a0}  

{2abced59-654a-4482-b39c-

eb05a4cddbb0}  

{9c610fd1-3689-45ab-b0a6-

92e12ef5a705}  

{703ecd12-bc2f-4f5a-841f-

252475a9f1e3}  

{9d092458-fd72-4b86-9aa7-

6c973500e0ad}  

{f785efa5-27df-4df2-80b2-

d1ba561f73f8}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{0d8c3e5e-8f58-434d-a853-

c5a01750c53a}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{65687b2a-8319-4a52-ba29- Powierzchnia  XX FV FV  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

d5500b0f3715}  siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{f2203007-7fbb-48f5-b7d9-

0555e8c1af51}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{d6bed830-89d7-4e23-b65f-

cc4a398789cd}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{e1935cef-6c12-4739-8044-

acbdfe01086a}  

{18ca14aa-20cd-49b4-bfcc-

66d2d79c3bce}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{5b155709-7343-4163-bcb0-

2ca6ec423855}  

{6945cb31-3f54-42fe-a523-

c77b390c7b84}; 13-12-2-15-258   -f   -

00;  

{b234b072-1e20-4496-b112-

3a45a1605f62}; 13-28-1-06-307   -a   -00;  

{fdaa5628-c6c2-4caa-aff8-

e5d0732d1f61}  

{5e222f93-057a-470c-a4b7-

f5173d3321de}  

{b266bef8-6b2b-4db4-a7dd-

cf28b8f2e12e}  

{585e5387-0791-4f36-9004-

a76d9370b4b3}  

{6b310495-713b-4cb1-b795-

09d6a153b2ca}  

{329b5d1e-ebc3-4818-9fd2-

50f5c6d1c5e5}  

{ead04a70-6064-4d64-90ef-

31d36580577b}  

{53b675bd-cd3e-4e93-8a15-

cdda3117c35f}  

{5faa680e-9cb7-49ec-94d2-

c07165443ec9}; 13-12-2-15-257   -d   -

00;  

{b62ac3ea-fadd-41cd-b037-

0bca2be0432a}  

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{5a963099-9984-452e-b765-

6f7c8aa1232f}  

{da56fc02-835c-4a91-836f-

29212b185319}  

{db7e530d-8012-430d-a511-

bfbb609644b1}  

{d30f85e1-a4e4-4018-945f-

029748e77199}  

{75afa2da-ac9d-43a3-917e-

6e8bbb7c8513}  

{6dfa8ce2-de56-4bed-86cb-

41aeff5ec0fd}  

{1323008d-4e5a-417e-8ad4-

8be284b96ea4}; 13-12-2-15-257   -b   -

00;  

{3a0b475a-126c-4175-98a7-

8c4b682e929a}  

{89a23ce6-9736-4a35-95e8-

8ed577aff741}  

{ec198aa8-8861-489d-8d8b-

05bcb8f804b5}  

{6c6bc1eb-66a8-4525-b921-

7c229c846803}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{5a590db0-adbf-4b96-8286-

143bcc43773b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{0695f07c-8bf5-4b98-9bb9-

5d124ad39813}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{51e3e4b2-c459-419c-8302-

b51657cc5bc9}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{1ec67b5e-69ac-405f-b7e4-

43209e1081ff}  

{c6bd54f3-a5b6-46a5-abc6-

8f4b4c7a9544}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{c5015e0e-185c-4376-859d-

081a39dcb4bf}  

{4a98f11f-6468-4cff-80f5-

6b00a5aeb05e}  

{a538e58d-4e8a-415d-a90d-

17003303e771}  

{d7e3b241-da22-4115-b337-

dcc2c83489ac}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1  

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{2d328c9b-1720-41f5-9e3f-

dc12ae7a3ac6}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{a4bae173-6140-4dc1-a73e-

4ef4db5069f0} 

13-12-2-14-158   -f   -00 

{9d38f5c8-c26f-435b-9554-

bfbc06b17ff8} 

13-12-2-17-228   -b   -00 

{c0d47831-6bbf-4b14-b0e9-

82d695d8dd6d} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-17-239A  -b   -00 

{4d376de2-0e14-41b4-a79c-

589352b2ccba} 

13-12-2-17-239A  -c   -00 

{ed3a888e-9e37-4574-be6f-

788c46e2b367} 

13-28-1-06-317   -s   -00 

{71c37fa2-582c-4a1e-8f83-

417404db8de8}; 13-28-2-08-167   -l   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{e6b1ce97-19e5-4d65-a9bc-

46efac6ce79a}  

{ba05c6f9-ee03-490e-bd55-

8e7ac725ba17}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{9307fc57-2b1a-4ff0-a5a6-

40c15b746967}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{740f6f11-0eac-4583-8bae-

2c5b629a91a0}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{9981eeb8-aa2f-4ba3-938a-

4b3188d74677}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{90936333-5141-443e-9f33-

c6daef62b60a}  

{4074ba06-5396-4ee3-acf5-

9db1b8137f7b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy  XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{d9eee1f2-5cb0-44fa-9caf-

2e85bd535131}; 13-12-2-15-257   -b   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{6066ad5c-7ade-4940-a711-

d144c2b10af0}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{8fe6f7c4-ca67-4bf9-a824-

8cecdb41883e}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{10ae8608-424b-41d9-9647-

94bea5eb2156}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 U2  



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 33 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{3b3c203e-5f8d-447a-a7b5-

430ac7ce21db}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{791875fc-f7e7-498f-ba26-

876c03c25033}  

{68b419e5-2f7e-4fe1-96c8-

9178f7d73ff5}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{2cb7e38b-8609-48b4-8566-

51950892f630}  

{3b45a58c-f47d-4ebc-909e-

94a4ba8287dd}  

{7cf50b32-9937-4c6c-8ab3-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

3727719f1f76}  

{5e7c7acb-548d-4e51-9e55-

b11f839cd379}  

{cbc5d2e4-5c57-4976-aeb7-

81d55eafd950}  

{67dc046c-dc4a-4d90-8878-

9dafb4064fb7}; 13-28-1-05-248   -d   -00;  

{810d0f88-3995-430f-8bc6-

91a94fc6a906}; 13-28-1-05-248   -f   -00;  

{abae5840-566a-4712-9cef-

f53730c6d582}; 13-28-1-05-248   -i   -00;  

{22a883ba-7edf-4f68-8d1c-

9ba5a128e504}; 13-28-1-06-301   -k   -

00;  

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{08137338-4575-45e9-9fe2-

52f7718efc14}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{b7931545-ff3d-4ec6-b444-

422946ea56c5}  

{479b720c-619f-4531-b5bb-

a58a531d610e}  

{32547c54-b228-425e-8c66-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

d4a8099ee8a8}  

{0335a978-5bd7-4168-b3f2-

5088cfdadac3}  

{f34124f8-379f-43a6-a312-

8dcbdf14a3b1}  

{26352dec-97dd-40c9-bf01-

5b55854e580e}  

{b085936b-ef57-4bdf-acbc-

814e2d3987ff}  

{4abfb3f2-e96f-43a0-8b64-

93483bc9dc04}  

{e0bb9546-406c-47e1-a84b-

250fd724ac97}  

{97aa5c9c-6736-404f-a51d-

0d146af56af4}  

{0ed9435f-94b6-469e-b059-

c792841dd773}  

{c1ba5905-eac1-424f-a871-

e67f51f7330b}  

{7d4fcca4-fbf5-4397-bfa7-

0f81cdebe961}  

{230c9176-9bf5-48c7-a2a1-

c87132cf9f46}  

{f8349a30-9b28-4613-a5b7-

c06509aeff5e}  

{6e8a3a4c-22d1-49e2-af8c-

105a065933d7}  

{43a439f8-4afe-462e-a3ae-

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

08f284fa7604}  

{6216c8e4-5eb5-4f0b-92a8-

68e1ad5c44fb}  

{b99adea3-13cd-41a3-98cf-

7e0a7b76bd98}  

{e02e2850-de85-4cf1-b822-

6b4794febc70}  

{0086ce79-6f4b-41ad-a4e9-

e41d9ca076ec}  

{a75cd1d3-d95e-4c3b-bcd2-

696e6cc9ffff}  

{c9823555-abf3-4014-bbe8-

dfd2c685b794}  

{ef6bf400-c035-4beb-bcc5-

1d69a6b86084}  

{3218a8ff-eb17-43c9-a8da-

a8032f864df1}  

{97f49e05-89e5-4a7d-9190-

c76b76a3f63b}  

{b6e82efa-7255-4fd4-8723-

f586c31ce1b7}  

{e3288323-c642-48a4-a0fd-

3b4cca421da5}  

{ed02c333-159c-4fad-868c-

4c4e2b2870b6}  

{6f77fb48-e91e-4556-8638-

b1f8b550dad4}  

{c8f1f54d-c986-48d5-9f79-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

4ef8d7746c60}  

{d200751a-4ffb-4662-82c7-

2389c59ba751}; 13-12-2-11-83    -m   -

00;  

{8483c19c-7a33-45fc-bff3-

edd76cb1b02e}; 13-12-2-11-84    -k   -00;  

{01725a5c-dc31-4aad-9237-

9c9d76abeb46}; 13-12-2-11-84    -l   -00;  

{7648293c-730e-4602-ad18-

85ddb63efdf2}; 13-28-2-12-333   -m   -

00;  

{9d25f3d7-31b4-4db1-8aab-

737fe2b2c73a}; 13-12-2-13-115   -i   -00;  

{7e49e71a-d964-4acb-a82e-

72069b5b3ddf}; 13-12-2-13-115   -j   -00;  

{c418e48a-8f7a-4b25-87c9-

f9b94132fa73}; 13-12-2-14-153   -a   -00;  

{c7f5fff8-a0ed-4044-ae02-

4a86f863eb7b}; 13-12-2-14-153   -b   -

00;  

{7c04012b-a772-4091-8be3-

266c79e4443e}; 13-12-2-16-303   -i   -00;  

{d2cbbc85-e23f-4330-b965-

49ba0ce7a957}; 13-12-2-17-237A  -c   -

00;  

{4203121a-f6bc-439b-a101-

9e47611f452d}; 13-12-2-17-346   -a   -

00;  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{324a3333-5e4d-4202-9ef9-

b9857f908e68}; 13-12-2-17-346   -c   -

00;  

{4a5a8c75-a11c-4d90-bae6-

4df3a9156dbc}; 13-12-2-17-351A  -d   -

00;  

{481a2bb8-cbee-484c-8301-

5d0599cbedfc}; 13-12-2-17-351A  -f   -

00;  

{c6419b6a-296f-4129-b160-

e47c6b273458}; 13-12-2-17-351A  -g   -

00;  

{57c68836-1a73-4240-97c2-

5ed8a4376888}; 13-12-2-17-351A  -h   -

00;  

{1bfb0794-8ab4-4352-81f2-

196299397893}; 13-28-1-06-301   -l   -

00;  

{8b1bc8a3-7cfb-4b26-b77f-

8d5fc878e389}; 13-28-1-06-302   -b   -

00;  

{d615f898-31c4-42c7-9e89-

02ec90d32b86}; 13-28-1-06-302   -d   -

00;  

{d8a673d4-f4d0-48f2-a6e7-

8c7cb3d826f7}; 13-28-1-06-292A  -d   -

00;  

{dab73160-5a39-443e-a576-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

bc33c87c7fdf}; 13-28-1-06-292A  -f   -

00;  

{ac696368-a5e3-43de-8532-

ebbe86942e17}; 13-28-1-06-292A  -g   -

00;  

{806fa26c-22e5-4389-9a45-

854278288327}  

{ca11e9aa-1224-490c-8633-

9e86ec981523}  

{859cdee8-6264-4b55-b934-

4d406c34aff8}  

{30207853-da73-465b-9b6e-

c84533ee3695}; 13-28-2-08-176   -c   -

00;  

{9de4ab2c-5a1d-4c24-a529-

f96078dbbd4d}  

{84380693-cefe-417c-8f97-

8371c56edef5}  

{df38ff41-5278-40e1-b363-

9b64063c7392}  

{fe859926-ba7a-4758-80da-

cfc6a4ebdd70}  

{d043ef2f-3257-450e-bf9e-

a8b5536b2899}  

{25339211-3f91-47c9-b592-

5f6c2b0d425e}  

{a23a5a51-777a-44bc-b548-

6fd6f4778476}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{18575b40-f464-4dfd-a0f7-

1b3cba72e62a}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{8c56f0c7-9624-4b57-a76d-

18ecfe35df09}  

{7bdfc426-3055-4cb0-8ca3-

13086044df11}  

{de7fdcb6-d38a-4fb3-b89c-

d9b98006802d}  

{1a849be8-9917-4048-b4d0-

ab889dec1ed5}  

{be85dbd8-ad6d-4d8e-9cfd-

95eb3b0d7d87}  

{9e74b205-796b-43a5-8ad5-

b52a330bbf9f}  

{b34d6d4a-f35b-48ae-98c3-

57509a155046}  

{74a3467e-8be6-418f-aa01-ffc05c0f5ef8}  

{a146fc33-1875-420f-8585-

76903d5ea619}  

{68fae173-23f9-444f-885d-

93ed8fef8fd6}  

{d3e15937-62ba-4d7a-84a4-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

3114e0dcb6a8}  

{ec5670bb-274a-4034-8719-

76a5cc98ada5}  

{b8f60c54-1523-4060-95ba-

b4fd8ed20ebf}  

{5a474636-b171-45a7-a9f2-

df32b37e1159}  

{e0c82568-df01-4383-a16e-

2ae348b95b5c}  

{6912c4a3-8847-4bb7-a86f-

3f6a09f6737b}  

{1ffb1a58-c7be-49cd-9f3a-

1e24a0d88b0c}  

{3aaf5287-a069-47a3-ad67-

5ad53d43a71b}  

{8f2dc50b-2ee7-4038-a617-

a6fe6556d130}  

{011e8c59-0717-464b-a2d0-

1f92cedcb5cb}  

{1422e26a-67a7-457a-9ccd-

273293a5521d}  

{4eb0b90e-2583-426e-a871-

c7f1b5cf11c0}  

{cba7c789-a574-4075-a349-

538690be4abe}  

{9e7dcafb-c08b-4029-942c-

9c876d042c24}; 13-28-2-12-291   -d   -

00;  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{a2ccb09c-57f1-4b71-8276-

3b54411697b0}; 13-28-2-08-180   -h   -

00;  

{4cad6bc7-331f-4909-80da-

a2ba3cc94d23}; 13-28-2-08-180   -j   -00;  

{878c48a9-7710-4214-91f6-

8ea16120c7e3}  

{d788fb57-5bca-4398-a5e4-

23bc24022074}; 

{11879732-ac09-4bd4-aaa1-

f746daf6c1b3} 

13-12-2-14-158   -hx  -00 

{6ea25d3b-dea2-4714-a031-

2c3052179bd4} 

13-28-2-10-217   -c   -00 

{a9dfea08-e4bd-4c10-8612-

26a38dd3243e}  

{d4a32bfe-b8c4-4531-9e9a-

26cc8585922f}  

{c08dca52-7133-4f5c-88f3-

61829e7f0e2f}  

{8f677135-613e-467b-9b5d-

b670f2a9ebbb}  

{8c393fa7-7c44-47af-b7e3-

417b6df11db4}  

{bec3f1d8-5806-46c7-97ee-

ac0841e8d157}  

{db51f47c-9b41-4804-b651-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

3f246f277716}  

{467e0a8a-ea7d-47fa-8d1f-

348810b112b0}  

{a13fb6c6-8111-4086-b6c6-

8a0ff4c22485}  

{34726f95-8a62-40e1-9797-

38e155bed667}  

{1e9d21ff-abe9-4cac-a73d-

8f3fa8710d1b}  

{25057489-c294-4e9d-9eb1-

f4a31641a11d}  

{e0b371e3-2ce0-48ef-94ee-

196a0b864d69}  

{01420ca1-ef10-4a9c-8c66-

20056096a707}  

{7b61b844-0215-4b11-9993-

2ed3c979521b}  

{2223d185-76e2-4715-b791-

7d9a0f5d0848}  

{7f8d3aba-6863-42bb-a400-

8c7e2192b136}  

{bd43d366-9e83-4ced-9530-

29b978fc0e5a}  

{5511526e-cc98-41c7-8ad8-

110bb8b6fb6b}  

{9c9d554c-5287-4053-aa1f-

8f4ad6279da1}  

{3b57f18b-49ae-407a-ab91-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ac37a8a18fdf}  

{3c828421-4d4b-473e-acbb-

b8b55cfb2bd3}  

{33b8251d-c075-467b-a42d-

4cd1820b6ed5}  

{61e00ecd-abed-486e-acfc-

52770f3ac186}  

{2d8eb9e0-8a57-449d-92fc-

3a4714793722}  

{af1360d6-7508-4eeb-aa3b-

c89eb5ae115a}  

{2a807c5f-100b-4d25-a6b3-

906576b258a6}  

{bb721fde-2f6d-4f0e-ab6a-

840a16ec492c}  

{02ea70d1-ec05-4ab3-b1f6-

8ca702cdb7cb}  

{396adcf8-e135-45a4-9e57-

ee5078eb1634}  

{a19b6e65-9f39-47b8-9ddf-

ad36535f2b5e}  

{38289566-a030-402e-8a04-

06c1df43ef11}  

{a4d61bac-66d6-437a-8773-

328b62b40222}  

{f2311ca1-f644-4929-b043-

49c8a5f275c6}  

{2f333290-ad44-40b1-916f-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

cc1be779a13c}  

{ccb519bf-5363-4c40-9aa2-

aaf7340b4334}  

{92870e36-ae9b-45ed-9dc1-

8e732999b71f}  

{c0b80999-e459-48b8-a153-

cc91c776c7d5}  

{104547f7-522e-42d6-ae0a-

d0233b68d32c}  

{321c49ac-3d95-4e73-a3d0-

9e427ffe4aba}  

{9b422966-025b-4811-a0f6-

6714ebb69467}  

{2b744e99-22dd-4d83-a370-

ebbf340e48ab}  

{c196c329-1109-4188-b1a7-

7879ac11d182}  

{d8819dc2-ce14-45a3-8961-

408ffdd8a698}  

{f89a5e81-af7e-4e26-97c2-

6e045d4be835}  

{fa1640fa-e7e5-4426-8e1a-

4bb23e3bdf65}  

{31a7992d-b373-4c14-a1bd-

27bdc593f7ad}  

{e062209e-464f-4b93-9f8f-

afe83648c9f9}  

{912be278-ad75-40ae-b76c-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

fc7ad6956809}  

{82467bc2-394b-4170-908f-

c43c34d47efd}  

Górskie łąki 

konietlicow

e 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Polygono-

Trisetion) 

6520 

{5393eaf9-cf06-47a1-b384-

4fd86174e2a7}  

{330439bc-1bf8-4618-96e7-

6ff501054ebc}  

{163f791a-6663-4ca8-abb0-

729b9fc381ee}  

{2e1928e5-3f58-484e-996a-

374add8f0c2a}  

{6fc1eeca-7ba3-4670-998b-

9a3d98309299}  

{4c25f0f2-2b4e-4274-906f-

b783d918fa64}; 13-28-2-10-193   -m   -

00;  

{e50f4ea6-a315-46b0-b8c4-

8e74135123e4}; 13-28-2-10-194   -d   -

00;  

{bed4267c-12a2-4a2a-bb83-

370a89b18653}; 13-28-2-10-194   -k   -

00;  

{62525145-7445-4fb6-b865-

3d3c353b3a71}  

{2916973a-a779-4546-8dfb-

f77b860eb22c}  

{c42aece0-7bfa-4c82-a219-

749361597569}; 13-28-2-10-194   -d   -

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00;  

{a5d4d783-3940-467e-b404-

d9ba0caaf27e}  

{db1d8f46-4cf8-4958-82aa-

76fc757644e5}  

{fd286924-e7b1-4006-87e4-

4a713a4ac024}  

{a77ad716-2c10-40a8-afb9-

02883aa89c84}  

{f1706074-6af5-4ade-950c-

f4c229aeabc5}  

{b0882ef7-e27e-4998-814b-

469ffc11a75f}  

{d4c30135-72d3-4834-a6b0-

13c2a191a719}  

{6454606b-0c19-48b1-8229-

34290a5d7401}  

{9d62e5ee-8143-4a33-81fe-

c37b4acf9834}  

{8331823a-7f66-4d3c-9b42-

15d61d31857c}  

{8f3f6d7d-d106-4c2d-a99a-

50541c1ff55e}  

{8b412575-f3ce-4b25-bbea-

51d8b74b40dc}  

{b8ec4f27-8e57-4239-b8b2-

bd9a692779e7}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{62e0a38b-dfbc-409a-a76f-

5ac2b30ae6be}  

{ddc5eb41-e315-4e1c-b8c6-

cf5430fd86bb}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{2ef280ff-4079-44ce-b6a9-

a0d4869e9330}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{3e5d7494-253c-414c-8635-

59acb5db7264}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX  

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{440ecdc4-af99-4798-92fb-

5234d74c2b5d}; 13-28-1-06-318   -f   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna Gatunki XX XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{dad1fbbd-fd44-453e-8b08-

9ea7cca3e588}  

{51302e31-7fa7-4b2e-9295-

d65785401645}  

{12d79178-0779-40a8-a474-

47e57831ed9f}  

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{6611527a-92c2-448f-abbc-

4c0ddc035169}  

{bf20201f-2109-4264-81ec-

c9b00d96edb1}; 13-28-2-10-209   -d   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{14369325-0337-4b1e-a862-

b37245d0ccaa}  

{dee889ad-75f6-4f97-ac03-

29dfb13299af}  

{fd8ba253-6019-4c0b-94ab-

d7a875acf5df}; 13-28-2-10-223   -d   -00;  

{a0a93506-8c88-4acd-9f1e-

7f251cdfb47a}; 13-28-2-10-223   -f   -00;  

{95502827-bd28-4324-ac4c-

8397385c2ae4}; 13-28-2-10-223   -j   -00;  

{530a2b5a-9f08-4fad-8c7f-

db87067417bd}  

{dc5d0b01-b15c-4fe2-827f-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

fe9f72aa734b}  

{e621394c-78d5-46f4-8a5a-

bd253513e7e4}  

{712fbba7-6202-4be9-9549-

84ae40cf1c58}  

{9915db18-cb65-4872-9425-

dc1937403a08}  

{62184cc8-78bd-4f17-9790-

1cd91054ec0c}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{fed825b1-cec8-4b55-a496-

4efe9d5515d2}  

{90fe3d11-69fb-44f2-bdc9-

d02d5dcca1c5}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{06240ecd-dfe0-4d81-9b3d-

75a88444a905}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{e07e488a-3a8b-48f2-a247-

7815e8413b0a}  

{be07273f-4573-4c36-a613-

91e541a01d53}  

{d963a01d-b7e7-4231-aff0-

840d092702fe}; 13-28-2-12-333   -i   -00;  

{771a61c7-0f60-47ca-9bb7-

f7c9612d7c9e}; 13-28-2-12-333   -i   -00;  

{4a89024e-0316-429f-b590-

f8330fcc96ca}  

{0dcb7098-404d-44a9-905a-

0bf38058a78d}  

{fa08605e-99f0-49b9-b30d-

33b46661b91a}; 13-28-1-05-249   -f   -

00;  

{e05f6004-c1c5-4bab-a137-

716a6778e30e}; 13-28-1-05-249   -g   -

00;  

{7aa390d7-a157-42fa-b997-

53f7d03622c1}; 13-28-2-08-138   -g   -

00;  

{55b8bb2f-b4bb-478a-a892-

e4f6747d01ad}; 13-28-2-08-165   -m   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{1f5791ab-44ed-45a2-9a55-

5477e34d4e37}; 13-28-2-08-165   -n   -

00;  

{cc2f2825-12c3-4557-8fae-

9743430c1709}; 13-28-1-05-263   -i   -

00;  

{efd95583-f0b6-4592-bd9f-

d3ef4669176b}; 13-28-1-05-263   -j   -00;  

{c0f11ebf-1059-4689-b5a4-

c388c6d5961c}; 13-28-1-06-317   -m   -

00;  

{09730ca1-3ef6-4eb4-8ada-

27bd44124b81}; 13-28-1-06-318   -b   -

00;  

{d13b9136-e1ff-4067-bd2e-

5ae95a75d419}; 13-28-1-06-318   -c   -

00;  

{59d7a1b3-954f-497d-bd07-

de1de6243b69}; 13-28-1-06-284   -i   -00;  

{1c084bcc-35df-43c0-b1b4-

a17e7c39d21a}; 13-28-1-06-293   -a   -

00;  

{bdedaa35-2d11-42e9-8b8e-

765a9555b499}; 13-12-2-17-229   -c   -

00;  

{96fc672e-13a3-4709-b188-

24ce70baffd4}; 13-12-2-14-147   -j   -00;  

{4f14f55e-de5a-4207-b839-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

19a14e057c29}; 13-28-1-06-281   -w   -

00;  

{1d3f1ecf-714f-4980-8ed2-

cb585543880e}; 13-28-1-06-281   -x   -

00;  

{8e27cfdb-d217-4ffe-9107-

ae7e94b37624}; 13-28-1-06-281   -cx  -

00;  

{923e8377-5cb2-47fc-a076-

71b7aa7188e1}; 13-28-2-08-178   -c   -

00;  

{3c82f4a6-9277-4f29-8000-

b209f8343ed8}; 13-28-2-10-230   -k   -

00;  

{bf997ebd-1d5b-4c80-9a75-

3605ac0502cb}  

{3691c981-817f-4c99-8ca1-

77761e9e5000}  

{3bef21a6-9df4-458a-884b-

835f96ac4a29}  

{063d4416-252b-41d7-aa7f-

41893c978621}  

{4e339c3d-36a4-4fdc-95ef-

49d240ea0852}  

{aaa21722-7e31-4327-8ada-

4434d08c8b58}  

{5d9edb4b-b7ac-4168-84ce-

d44022f44a0f};  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{426cfead-48e2-41a5-9e33-

963b11a23b89} 

13-12-2-11-94    -c   -00 

{a7a880ca-3d93-4f01-a3dc-

9e0b35564672}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{45fb23bf-1064-4dae-8d09-

66359aad0ede}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{4f5354d9-13d3-411c-9196-

4821c2213cba}  

{a7d2fad3-1e87-4856-af08-

5cb76ad1b4a5}; 13-28-2-10-194   -h   -

00; 395/194 

{4ee2b6a6-5daa-4857-88cc-

d554d5328ef4}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{0f805065-b2a5-4652-81d6-

0486c1e8fd0b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{576da1f7-55e1-4f94-9315-

013c87b79e74}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{43cc8f04-95d5-4ef2-acd8-

d1fc40c7e304}  

{2882bd8f-b397-4b0b-9a7a-

efdde9939180}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{809de679-4f0a-4b32-933c-

d3d4f5024445}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna Gatunki XX U1 U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{00f89465-9146-44d2-9476-

7840fed685d8}  

{26c978d6-a454-4872-9e53-

55210bff63fb}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{476efbd6-79f4-46fd-9da9-

725d3278193f}  

{d69749c3-156e-42d2-a045-

811ec835d84e}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

U2 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

{66140663-3693-47c1-86e4-

c29adfe38be1}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{327752a3-12b1-4588-bc9d-

bdc59163ee87}  

{27987d96-713a-4375-9a01-

a1041427687c}  

{efb8a036-5405-435e-a379-

a3b0504d5413}  

{2e58aef5-840a-437e-acb1-

40b549a09686}; 13-28-2-08-138   -j   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{e7d4048c-c8f6-4491-845a-

cdf7273c3895}  

{8f0c88aa-f5bb-4bcb-929d-

2586b240a208}  

{e45bb283-0323-4027-8f6d-

193467d3cb1e}  

{05b7cfc1-87c0-450d-a3f3-

6091842b4880}  

{1a787611-b393-42ef-86a4-

398d3edaa6f2}  

{269ac327-a51e-4eb4-be81-

9b1116165b13}  

{15a4323b-3e44-4393-867c-

af2876be955b}  

{39139f82-2a3e-4c53-8c0b-

8ba92b7fecfa}  

{eff1632a-689c-4fdc-a6cf-4814afcea09f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{6cc31a83-5ed9-41d7-943a-

74af70125ce3}  

{61ab8361-2021-4688-a70f-

ddea742d2896}  

{5a49413d-93bb-45c7-a00c-

d35a7d060e82}  

{c6bd54e6-8ee9-4572-8848-

2daf42b2519c}  

{8bd9c521-6244-432d-8737-

7f91088dec46}  

{b992b28f-de73-4e3b-959f-

10c0aaca817b}  

{33eb892e-d71a-441f-81ab-

88cd89d22d7b}  

{dbb17468-b6a0-4174-acce-

cd39390b77da}  

{26f89b9a-ea7d-48dc-8bcb-

4aa5e2a3ad65}  

{659138ea-8a45-4b0d-a5b0-

6cf7b7313257}  

{38c69abe-874b-4ce7-b31a-

e64165af4897}  

{2f64f8fb-515a-4f86-bdbb-

828fc71567d4}  

{22563cde-dcf6-496b-988b-

2a0558e2908b}  

{ea2a66f0-5b10-4898-bd8e-

7bdf5a13f79d}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{dc2df04e-c269-4266-907b-

dec60e9d6cd4}  

{7c340dce-2695-4d5a-94d7-

7d3f6706e7c5}  

{39addb28-a665-4e3f-9aaf-

6b670d011fd3}  

{f9c5c6b0-5594-4b6b-94b5-

1407d97414dd}  

{d58df7fe-edb7-4d2e-ab20-

e914780f1f1b}  

{4e3b9dba-5479-4093-8a3b-

7470d613cad4}  

{44b94386-5286-491f-a804-

b65899b038b3}  

{1e561dd1-44a7-43be-af22-

b19cb6c0b332}  

{048feb5f-7b96-4088-b5d6-

3cbda58a59c8}  

{b0a35e2b-c903-4552-a479-

81b53df07f8f}  

   

    

  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Torfowiska 

przejściowe 

i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-

Caricetea) 

7140 

{39244b00-321c-4706-b916-

147abcd1421a}  

{90ab8746-0c34-43c2-8bbd-

d99f8301cccd}  

{619662c0-2784-4c27-b549-

86585b12b1e9}  

{e9279a92-b356-444a-962b-

fb421a8b4f7f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{cc11295b-06e5-4a56-a002-

c1cb1f9101d5}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk 

i mechowisk 

7230 

{70593dd3-b715-4bdf-8fcc-

c7bd9d3dba73}  

{6cf4a78e-2e1d-4cf4-b1de-

3bd695a78127}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{226310c2-f1cc-4021-a979-

e276625a1000}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U1  

Specyficzna Gatunki XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{303fa53b-6622-4e0f-bbb4-

27582b5a2219}; 13-12-2-17-239A  -d   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{4205949d-8279-4569-b916-

b25bcb262f45}; 13-12-2-16-325A  -d   -

00;  

{80052c4a-ac0c-407b-a994-

5794fc770b16}; 13-12-2-16-325A  -h   -

00;  

{afee8744-c17c-48e8-afd7-

0aa971f896f4}; 13-12-2-16-325A  -k   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{1201da5f-256c-4130-a9bb-

802d1ef9053f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

Środkowoeu

ropejskie 

wyżynne 

piargi i 

gołoborza 

krzemianow

e 

8150 

{02830cef-dc9b-4e4e-85ee-

e6c4d1c819cc}; 13-28-2-08-191   -i   -00;  

{06444dd5-42c2-4a7c-ae7c-

674441650645}  

{8c5d06e8-aae5-4065-a43f-

4ebae31f5e9b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{e3eadf57-a034-4e09-80e0-

64a709e54666}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{c69883c9-1073-41cc-8cb1-

fa7f267febeb}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 63 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianow

e ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacio

n vandelii 

8220 

{223240d2-c2db-4b15-912f-

e23811005ad0}; 13-12-2-17-242   -l   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{66662c54-5db8-4e5d-ab0b-

488aa8415718} 

13-12-2-14-141   -d   -00 

{fc408e3d-989c-4665-a170-

fb058678834a} 

13-12-2-15-265   -c   -00 

{2ec1c4be-55c9-4fa9-a229-

ac5acb284bc2} 

13-12-2-15-267   -b   -00 

{068af748-914d-4ecc-9c2c-

5837568e0412} 

13-12-2-16-316   -g   -00 

{83465b06-6e02-48c7-ab08-

a6d01e48a23a} 

13-12-2-16-316   -h   -00 

{7c6453a8-1041-4c95-8f1f-

82b048423d3f} 

13-12-2-16-321   -a   -00 

{b67c8aef-f7bc-49e1-a8d9-

5943c4ba04b3} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX   
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-16-321   -f   -00 

{3f4711e0-da76-453c-a161-

cfd846ea37b3} 

13-12-2-17-242   -m   -00 

{230dfd3f-bfac-4124-8c66-

1f60954be568} 

13-12-2-17-242   -o   -00 

{94f7e50f-80cf-4949-88fe-

7c6a745b5b26} 

13-28-1-05-255   -f   -00 

{6569459c-6d51-4532-a309-

6516748a9556} 

13-28-2-12-302   -a   -00 

{afe9e8f3-f474-4bcd-8217-ffe6ec1f7c5a} 

13-28-2-13-377   -fx  -00 

{cc252be7-8536-496d-bae3-

f74fde4ec0ae}  

{54ed558c-f430-4497-a181-

43f79c9d6582}  

{c9bc136e-a005-429c-965d-

bff5ed3c6813}  

{26fe8aa3-4b60-45e2-8d64-

3e0dba8b52e2}  

{46275b57-b539-49ba-aac0-

9c11fcb88104}  

{ef637e88-8110-40c4-9f70-

6b0e5b88aaab}; 13-28-2-08-191   -j   -00; 

392/191 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{e02d0b61-689f-453f-956b-

3a9d23f04c51}  

{8146ec1b-ad58-4522-b042-

ba35017666b6}  

{d29d9d30-ab93-4a46-aaef-

2b3d33e30aaa}  

{d6446fb7-a9ce-4986-ab8c-

e15ecb2b490d}  

{e92148fc-2b92-4e7e-9447-

6c59b6835c39}  

{1350874c-99e3-4389-a70f-

1b37b89dacf0}  

{b3453af0-ac89-4c96-98cb-

c39d591fd74b}  

{4f8ec8f3-6998-42be-a43d-

6aef595112ee}  

{c0efc2db-2c1f-4051-8c4a-

d4653b8dfbc4}  

{d6c42653-b526-4a32-8e63-

bc4bc7c8879a}  

{076365e3-7a50-49bc-afc9-

ce146f29c28b}; 13-12-2-15-292   -d   -00;  

{5a3f257e-d9f3-435d-a261-

cc8bb72db951}; 13-12-2-17-237   -d   -

00;  

{56e6bb11-9002-401e-b18c-

89494b9b9624}; 13-28-2-08-170   -i   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{05a6dfcc-4348-4e57-9e49-

51c4aeb869a2} 

13-12-2-11-77    -j   -00 

{2de49067-ace0-4530-adfe-

c3bc9c56a008} 

13-12-2-11-77    -k   -00 

{b882cf79-b27c-4135-8a01-

988f7f103c18} 

13-12-2-11-78    -i   -00 

{b309d6bf-b843-42c4-86aa-

5b68b1a800c6} 

13-12-2-15-262   -f   -00 

{b7340f89-a035-4b57-8e12-

8b2d51f73702} 

13-12-2-17-231   -j   -00 

{62684be8-c613-4b3e-b55c-

9ebfe6213542} 

13-12-2-17-232   -w   -00 

{528cdca7-b428-42d2-84b6-

3b8543219998} 

13-12-2-17-233   -i   -00 

{64523e0c-860d-44c8-ae2a-

0e6e44d6d3e7} 

13-12-2-17-234   -a   -00 

{202d05c6-8c28-496f-bed0-

db4f46ee4d98} 

13-12-2-17-235   -a   -00 

{72cbc2ae-57f9-4920-8b98-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ad40e8c4bfb2} 

13-12-2-17-241   -a   -00 

{f84ddd7c-414b-470d-9dd9-

3260219fdcac} 

13-12-2-17-242   -c   -00 

{559d999b-7746-41c6-a8e5-

9d0e78741616} 

13-12-2-17-329   -d   -00 

{2f8a0cd1-0023-4a05-b66a-

d750342dffe5} 

13-12-2-17-331   -a   -00 

{f2a39d59-2630-4eb7-9375-

2f34d5b88782} 

13-12-2-17-332   -b   -00 

{5f52ad3b-3c1b-4daa-8b3f-

db08daf02397} 

13-12-2-17-333   -b   -00 

{73fa6f32-63ba-425e-a3ca-

3d778a6882a9} 

13-12-2-17-333   -d   -00 

{43200c0d-fbfd-4fe0-8dce-

2f471c1c2bfc} 

13-28-1-06-322   -c   -00 

{fb3ecc18-987c-4c27-b49f-

f38fc9178039} 

13-28-2-10-234   -h   -00 

{6ffef363-8a20-4d42-a98f-

519adfbd9c69} 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 68 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-28-2-10-235   -a   -00 

{742e9cc4-b0a6-4346-af24-

df3cf8847960} 

13-28-2-10-235   -b   -00 

{915e98fe-a306-4a7c-8036-

12bad38f4a09} 

13-28-2-10-236   -c   -00 

{d8af32b4-b8af-4177-b971-

c2bc25c66499} 

13-28-2-12-317   -n   -00 

{776a3018-1215-498e-9597-

2e65e5407a71} 

13-28-2-13-359   -n   -00 

{c3647d72-15a8-47a1-bea1-

28ede99be06c} 

13-28-2-13-360   -g   -00 

{07543de3-2020-4bc4-ab8a-

222e9a7f3fd5} 

13-28-2-13-360   -b   -00 

{a4847427-34b9-4ea9-a71f-

4bbc315db798} 

13-28-2-13-362   -c   -00 

{92a8ca3b-e2fa-4b94-8db5-

4524cb3f745d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

xx  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{873cd2fc-e8d1-4690-a121-

d518aaae7c8b} 

{439e637e-0ab2-4a59-8563-

b7ab88e37911} 

{ca074173-08a3-4a86-b9d8-

df114e48712d} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

XX  
 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

Pionierskie 

murawy na 

skałach 

krzemianow

ych 

(Arabidopsi

dion 

thalianae) 

8230 

{d52fd3a8-3e53-4005-a896-

83668ca23805}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX  

 XX XX 

{fa25763e-c88e-4698-a108-

9b40df74a3d0} 

13-12-2-17-232   -t   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
 XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
 XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagenion) 

9110 

{0ac71bd7-3b9f-4dd1-bb9a-

7aeb47fc02c4}  

  XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{f4deb870-17b1-441f-93c8-

c53a36eb29b5}; 13-28-2-10-197   -i   -00; 

398/197 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{749a60c8-fc0b-489b-8741-

2ae7125a4c05}; 13-28-2-10-195   -j   -00; 

396/195 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{d0b82167-f923-4d53-9d06-

4565e19b99bd}; 13-28-1-06-281   -r   -

00; 15/281 

{e65f7d55-7257-4c8e-9a92-

8862690925d2}; 13-28-1-06-283   -j   -

00; 26/283 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{f21da5d5-f9d0-4ea8-94ec-

f2df445e2420}; 13-28-2-12-327   -c   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{63b79223-5aef-4fc6-bb9d-

17971bf80881} 

13-28-1-05-258   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{26c5e3e2-bc9c-4b95-bfe9-

6231e8e09e3b} 

13-12-2-15-277   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{48ccdaaf-e0d9-4db2-8b29-

c487561f645a} 

13-28-2-08-173   -k   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{f6a52a36-d206-4f63-a26e- Powierzchnia  XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

d2d18df37f0c} 

13-28-2-12-290   -c   -00 

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{ab508e36-d739-48b2-95da-

d044a0d8222c} 

13-12-2-11-77    -g   -00 

{6adde691-a9e4-4b51-9a45-

ec1d70e91041} 

13-12-2-13-131   -b   -00 

{69bb5701-52f6-4052-9a41-

eb896517d9c6} 

13-12-2-14-157   -c   -00 

{6b08cddc-561b-470e-9c53-

3a4774341ce4} 

13-12-2-16-296   -b   -00 

{f0224c07-6a3e-4b6b-a4d7-

a171495bce13} 

13-28-2-11-286   -a   -00 

{e5c78c7f-39cc-49d7-a4f3-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

a318eebdbd71} 

13-28-2-11-289   -d   -00 

{71b7ee27-7109-4ff0-8490-

b1a4e3eb0e5d} 

13-28-2-12-326   -b   -00 

{b794d0d0-ffb4-43d8-901a-

5da06ff647b3} 

13-28-2-13-347   -c   -00 

{165b3903-c601-457b-a727-

59204c0d24a2} 

13-28-2-13-355   -h   -00 

{3bd2f8dd-6635-452a-a26f-

a0a499d0bef0} 

13-28-2-13-366   -d   -00 

{0d0db49c-0397-45b3-88dc-

07582628c211} 

13-28-2-13-366   -k   -00 

{feed52c0-ea33-43ed-a917-

7cf3e4a3b141} 

13-28-2-13-376   -d   -00 

{d7f3c5f2-a732-47c4-80da-

a3273fe3e6f6} 

13-12-2-14-146   -i   -00 

{16025ae0-d8fb-424e-b1a8-

376e7be9cb95} 

13-12-2-16-296   -a   -00 

{c6b7035b-1c53-44ca-b256-

1045c3202cc4} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-16-307   -c   -00 

{60722a65-7725-46f8-bd1c-

b451ea1f22c6} 

13-28-2-11-244   -o   -00 

{90669a4b-4742-4aea-a7a3-

0ba2e9b7df43} 

13-28-2-11-280   -i   -00 

{cd6b55a9-d844-46fc-82a9-

1c5dd492f453} 

13-28-2-11-280   -o   -00 

{0a602339-10bd-42ec-8e81-

ec8a38e06265} 

13-28-2-12-299   -a   -00 

{2e9e0e39-c9da-4413-99ce-

b8757b5f6d2c} 

13-28-2-12-308   -i   -00 

{ccecd092-8000-4e6a-b72c-

bb9da9c97d27} 

13-28-2-12-310   -b   -00 

{c4c60054-9241-4c3a-9538-

b41e71626854} 

13-28-2-13-374   -i   -00 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{5c77ef8e-d95c-433b-940c-

88e4ae582fb5} 

13-12-2-10-66    -b   -00 

 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{e014e188-34d0-43e3-849c-

f4a18b4d3e60} 

13-28-2-08-136   -g   -00 

{ab9c2ba2-5f48-4336-9b75-

7cc653dbb035} 

13-28-2-13-369   -h   -00 

{d4a4dc01-0e16-4512-8c05-

e5937e171acc} 

13-28-2-13-370   -d   -00 

{e7ce64b1-d875-43fe-b50b-

dc63e4476cea} 

13-28-2-13-374   -b   -00 

{123ea016-da5b-446c-89d3-

02e7337748c3} 

13-28-2-13-374   -g   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{be719c59-1a80-46b6-a05d-

49119c4b4b73} 

13-12-2-11-78    -b   -00 

{0db106e4-0e79-4472-8ebc-

dcfa00eaeb39} 

13-12-2-12-184   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{43a3371f-cf83-4697-a912-

c943aea53b49} 

13-12-2-12-184   -m   -00 

{081dccc7-9fa4-48bc-8522-

901b217fced4} 

13-12-2-12-187   -g   -00 

{84f70895-5000-4c53-a6a6-

8f92b22dc536} 

13-12-2-12-204   -a   -00 

{d4f3f01d-fc3f-41e7-83a9-

42d263d63426} 

13-12-2-12-204   -b   -00 

{282a165c-bbfe-4b78-a633-

7dd7416ae96d} 

13-12-2-12-219   -b   -00 

{09d20f85-a3b5-49af-b201-

e7ad2c9c7611} 

13-12-2-13-135   -b   -00 

{f62b48d0-3947-4d4c-a4d3-

4fc95093b8c0} 

13-28-2-10-216   -g   -00 

{e84c8b51-9e5f-4ae8-9fd9-

a898d718339a} 

13-28-2-13-368   -j   -00 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
  XX   

{f73e2db6-a25d-4dce-97b1-

f83a4ca58a86}; 13-28-2-10-195   -f   -00; 

396/195 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{0291ad38-2d15-497f-b9f1-

cf32a84b462c}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{673f4e57-38a5-41f7-8ada-

dd3627f8e704}; 13-28-2-13-346   -f   -00; 

324/346 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna Gatunki XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{928e505e-b29a-4fa9-a02e-

012a4e5d2eca}; 13-28-2-08-184   -g   -

00; 387/184 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{4854b233-3ad6-4adf-8629-

c4129b541b86}  

{c53982c6-8042-457c-9efd-

c62a75aee0ae}; 13-28-2-12-313   -j   -00; 

576 

{0ddade0f-077e-424b-8055-

eeaae28292fc}; 13-28-2-12-294   -d   -00; 

551/294 

{b1e4ff78-e27b-4580-bb95-

3a957859a14c}; 13-28-2-10-195   -a   -

00; 396/195 

{be77c535-ccab-4386-9031-

8c1026682cfc}; 13-28-2-10-197   -b   -00; 

398/197 

{6d04ce78-2b01-4e46-a46d-

fb636de09a87}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1 

 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{665f8f77-d7c6-4fb6-b0ed-

0882157ea388}; 13-28-2-10-195   -c   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{d3b13f50-2e1d-42ea-bfe1-

37dce8bbeacd}; 13-28-2-10-199   -d   -

00; 314/199 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1  

Perspektywy  XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{5f7e3d65-d9ea-4564-a3a5-

40be65318873}; 13-28-2-10-196   -d   -

00; 397/196 

{75aab750-1e53-49ed-8089-

b1dacea7e94a}; 13-28-2-10-196   -c   -00; 

397/196 

{f87cf9c6-4e42-45a8-b173-

e23194a1c1c0}; 13-28-2-08-167   -k   -

00; 371/167 

{9007ab48-d8c7-4c38-b442-

e0befac5f7e3}; 13-28-2-10-196   -a   -00; 

397/196 

{9238d4f1-8ff9-45e6-996a-

4cd0b4c68a18}; 13-28-2-10-195   -d   -

00; 396/195 

{9755bd34-5648-4183-bdf8-

32b4c43b99f3}; 13-28-2-10-198   -i   -00; 

399/198 

{7dfd0987-e348-47dd-9850-

3809d787beb9}; 13-28-2-10-196   -f   -

00; 397/196 

{c99e4dbf-4d08-4d6e-8ec5-

010900880b01}; 13-28-2-10-208   -f   -

00; 407/208 

{612c9153-7093-4667-8cbf-

89d7fdfc34b8}; 13-28-2-10-208   -g   -00; 

407/208 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{7d5d590b-0348-4554-a84c-

c9fa7a20ee3c}; 13-28-2-10-198   -c   -00; 

399/198 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{94e627b0-7f40-4532-96e6-

95348d52f0d0}; 13-28-2-13-359   -l   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy  XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{bd91b4d5-6d03-4a4b-8229-

c41e438f260d}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{68aea858-f6b6-492b-81a6-

664a8e4cac36}; 13-28-2-10-197   -h   -

00; 398/197 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{30363646-b5a7-4d03-9a21-

d7702a7e9b19}; 13-28-2-10-197   -c   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{cff906b0-50d0-4833-8274-

3bf5e6167c8f}; 13-28-2-10-201   -g   -00; 

427 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{cbec0437-19e1-4b1a-97a9-

cf907f03645f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{78c34d35-bfee-440d-845c-

12c1add276e3}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{02e44cc5-f6f0-46de-8062-

7f6477ac4a7e}; 13-28-1-05-272   -b   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{46c679fa-84f5-4e87-bb57-

45f0ae992665}; 13-28-2-11-262   -c   -00;  

{07348973-83f9-430f-a138-

43c1f4e3869e}; 13-28-2-12-296   -b   -00;  

{f9df3744-a119-400b-9dbc-

39a7914ff837}; 13-28-1-05-273   -d   -00;  

{0f209b80-6ea2-4dbd-9e79-

845ca29d8084}; 13-28-2-13-350   -g   -

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00;  

{b512942b-3153-4bf9-9218-

2cad7dd169c4}; 13-28-1-05-252   -j   -00;  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX  

{76e4fcb8-1460-4a70-935b-

1dff78ba9e78}; 13-28-2-08-183   -d   -00;  

{619eb2f1-26fd-42d6-b6a5-

f1f1e4733185}; 13-28-2-08-185   -b   -00;  

{af403881-8a88-414d-8502-

1c07d0810730}; 13-28-1-05-252   -g   -

00;  

{9c9cfc2e-d19d-42bd-8782-

37e8d2865fc3}; 13-28-2-08-180   -l   -00;  

{f3b21bc2-1c82-4a96-a798-

be88e4cdfeac}; 13-28-2-13-367   -a   -00;  

{f88efab1-be16-45d7-83df-

41e3d86e826c}; 13-28-1-04-279   -p   -

00;  

{b1d9f7ee-a477-4bd3-9903-

3279bcad2f54}; 13-28-1-06-282   -l   -00;  

{ca0de1ff-e590-4725-bcec-

71b2812a07b0}; 13-12-2-15-269   -g   -

00;  

{bd5e7aad-e9d1-4375-a824-

b73a5c0a3f96}; 13-28-2-11-280   -g   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{80e8decd-b10f-4d13-8e1f-

7660c9b3a1cc}; 13-28-2-11-273   -h   -

00;  

{86b24adc-5923-478c-9d94-

ed68e274cb94}; 13-28-2-11-260   -m   -

00;  

{3a707451-5c11-4e2d-8481-

81b77a797746}; 13-28-2-12-293   -a   -

00;  

{af776262-35e7-48f8-8735-

ef0cca6189e3}; 13-28-2-12-301   -b   -00;  

{e0d026db-5116-4a1f-91e2-

a07afce2c250}; 13-28-2-11-245   -a   -00;  

{34660920-4994-44fd-a06a-

b048b2872811}; 13-28-1-05-246   -k   -

00;  

{6b4172f4-b1a3-4939-8b98-

04ad790c72b1}; 13-28-2-10-211   -c   -

00;  

{7af9c92e-23ef-492e-aa9a-

1b814ad809f4}; 13-28-1-05-252   -d   -

00;  

{e9eeb7aa-5270-4d42-9949-

c0fb1d198fe7}; 13-28-2-10-214   -f   -00;  

{cfa72841-b266-476a-8acc-

d20073635032}; 13-28-2-10-228   -h   -

00;  

{e2cdc777-a681-4595-bdf6-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

5307490bcdcc}; 13-28-1-04-280   -d   -

00;  

{5d7a00bb-a74b-4b22-83d2-

f878c99a23a6}; 13-28-1-04-280   -f   -00;  

{687d71d0-cde8-481e-b9a5-

3313e3297260}; 13-28-1-05-242   -g   -

00; 9/242 

{4a801328-241d-41c0-844b-

37104fe248e4}; 13-28-1-05-255   -f   -00; 

260/255 

{7cf67ee4-fad0-420f-aff5-

7e4d331ee874}; 13-28-1-05-253   -g   -

00; 262/253 

{5d1b84b4-e6ec-44be-921c-

fc268601bffc}; 13-28-1-05-253   -d   -00; 

262/253 

{3faa36be-fe6e-4438-bb62-

dfcd4efa9a67}; 13-28-1-05-260   -b   -00; 

259/260 

{96b4daa1-636d-490f-b067-

0d272eb7b9d1}; 13-28-1-05-272   -a   -

00; 244/272 

{0fef26bd-ca9e-4653-8618-

bc7305b3a4bf}; 13-28-1-05-273   -a   -00; 

270/273 

{e5878328-effa-4d53-9960-

6250a853e1ad}; 13-28-1-05-273   -b   -

00; 270/273 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{70f706b0-8001-4bf8-b483-

b81856f694f4}; 13-28-1-05-264   -i   -00; 

246/264 

{50ca5120-f6dd-4978-be17-

fbfe1becc269}; 13-28-1-05-264   -g   -00; 

246/264 

{1fd3709c-e88e-4c6d-b1a8-

9e6193362c49}; 13-28-1-05-271   -c   -

00; 245/271 

{6aa4c11a-df62-4b0e-85cb-

eb69540713e2}; 13-28-1-05-271   -h   -

00; 245/271 

{8177534f-07d8-4d5e-a361-

dba9f6ed8c36}; 13-28-1-06-281   -o   -00; 

15/281 

{4dd53103-b886-4ea3-8c75-

24e848470167}; 13-28-1-06-281   -k   -

00; 15/281 

{8cc2c206-c16e-4682-87d9-

572a38d602c5}; 13-28-1-06-281   -g   -

00; 15/281 

{dad0bd58-acd1-4607-b1d1-

881a8ab9cb25}; 13-28-1-06-283   -l   -00; 

17/283 

{4d91a962-f894-4933-bca5-

9638009d49d1}; 13-28-1-06-319   -s   -

00; 552/319 

{3a837fb3-3537-4d2b-b475-



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 92 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

a1ec810d9cab}; 13-28-2-08-165   -f   -00; 

368/165 

{d87fbd90-1358-4f07-8167-

362dec5e47b6}; 13-28-2-08-168   -b   -

00; 372/2 

{7d4c769b-d48d-4f45-ad32-

009b09613a4f}; 13-28-2-08-169   -g   -

00; 373/169 

{24bf9c7f-162d-4dab-b3c4-

2cdda2b9b406}; 13-28-2-08-169   -b   -

00; 373/169 

{4ab11f7b-c6d5-4845-a850-

75a4a353ceeb}; 13-28-2-08-169   -c   -00; 

373/169 

{5820b3d4-901a-447d-9cb0-

05d9506a1b67}; 13-28-2-08-172   -f   -

00; 376/172 

{15fa8f0c-4703-48d5-8134-

26d1a01eb438}; 13-28-2-08-182   -l   -00; 

433 

{e427d26c-56cf-4a79-8c31-

7f8eec45e6f6}; 13-28-2-08-183   -c   -00; 

386/183 

{391a3ced-c12b-40ff-a597-

8ff7fe6c9603}; 13-28-2-08-191   -d   -00; 

392/191 

{9107b3a1-6e53-4679-896d-

09a3b01df49d}; 13-28-2-10-195   -i   -00; 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

396/195 

{9c8745df-9074-4d8c-8623-

0e22b470c4f2}; 13-28-2-10-206   -i   -00; 

405/206 

{bfe189ab-76a4-453e-8ed5-

37ad5b806f43}; 13-28-2-10-206   -l   -00; 

405/206 

{5f24b060-55d8-45fc-a2c5-

d75acb8c1a97}; 13-28-2-10-234   -f   -00; 

216/234 

{f0157fe7-80ea-41c0-b835-

f3c68ffa2fd3}; 13-28-2-10-212   -f   -00; 

411/212 

{dd6d516e-5361-4898-8257-

a6b5fe290401}; 13-28-2-10-211   -f   -00; 

410/211 

{188cafca-91b5-4588-b482-

f39afe232187}; 13-28-2-10-214   -o   -00; 

413/214 

{09738fa7-e62e-485a-8973-

1dd9836daccb}; 13-28-2-10-214   -j   -00; 

413/214 

{cbdbc8db-9f68-4c76-b3c4-

4785e3da6139}; 13-28-2-10-214   -g   -

00; 413/214 

{9ed85eab-8b8b-4718-8e76-

f8028e8dbf95}; 13-28-2-10-215   -b   -00; 

414/215 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{053b6da1-dd76-40cb-9c2e-

5abfa4ad8a88}; 13-28-2-10-219   -f   -00; 

418/219 

{21bf4e11-d540-43ec-9dfe-

996510728304}; 13-28-2-10-220   -a   -

00; 419/220 

{3cfcefae-529a-4b92-87cb-

0b743b6231af}; 13-28-2-10-229   -c   -

00; 226 

{b50d6b4a-971e-4370-b701-

63ecdd00a352}; 13-28-2-11-243   -c   -

00; 304/243 

{877d0b6b-bf8e-4a8e-8b26-

df6228b76f5e}; 13-28-2-11-242   -a   -00; 

303/242 

{c8450a3f-9d26-4a77-b06c-

50f3eb16e4a5}; 13-28-2-11-242   -g   -00; 

303/242 

{aca39bf7-ea88-45e5-a534-

71f6779b5666}; 13-28-2-11-245   -d   -

00; 305/245 

{692d265e-4397-4747-b875-

c041cf28124a}; 13-28-2-11-248   -b   -00; 

307/248 

{70608383-c5fc-42a9-bb1e-

443e59fdaa73}; 13-28-2-11-247   -g   -00; 

306/247 

{b0ef60da-65f3-4c20-903e-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

2beaff0024b5}; 13-28-2-11-246   -c   -00; 

351 

{208ab3c7-9d48-424e-99f0-

3f42869bb1e3}; 13-28-2-11-246   -h   -

00; 351 

{ae0c412a-4f48-4bc9-b051-

0b542f8ccad3}; 13-28-2-11-251   -d   -00; 

345/251 

{55017fc9-afff-4b54-a527-

7e1e91583800}; 13-28-2-11-251   -j   -00; 

345/251 

{04e5e7ee-acec-4709-84e0-

c2846802cdc9}; 13-28-2-11-250   -k   -

00; 352 

{e228bd42-b9b7-4f7b-a903-

6c9db1df4bcd}; 13-28-2-11-250   -d   -

00; 352 

{0227791d-1448-4478-840b-

74cf4df869a4}; 13-28-2-11-252   -b   -00; 

350 

{96f31f79-b233-4663-99e5-

b48f897d3bf8}; 13-28-2-11-252   -g   -00; 

350 

{e7333b43-08a1-4f2d-a857-

09c45b076a31}; 13-28-2-11-264   -h   -

00; 138/264 

{cc78df44-01c1-49e4-a815-

b695c566afda}; 13-28-2-12-308   -h   -00; 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

559/308 

{edf1a73b-9d56-4ba8-b53c-

833cf6397b95}; 13-28-2-12-315   -c   -

00; 565/315 

{c632fa1e-31ba-41b7-adc1-

c553f7f1e728}; 13-28-2-12-320   -b   -00; 

566/320 

{e296ba05-17e1-495c-96f6-

3c795bde7a21}; 13-28-2-12-323   -c   -

00; 573/323 

{10cd0380-8aba-4460-9a2f-

21ce9b9cc2bc}; 13-28-2-12-330   -a   -00; 

213/4/330 

{d503b9f3-307f-4eda-823a-

6b146fdfc3a1}; 13-28-2-12-330   -c   -00; 

213/4/330 

{736349fa-1396-4a08-a32b-

d7ee86db7230}; 13-28-2-12-323   -d   -

00; 573/323 

{f258ac29-67a8-46de-9d3c-

1b776ca2faa0}; 13-28-2-08-169   -g   -00; 

373/169 

{78fb2a45-481a-4309-9248-

c6144c1fb6f7}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{6e3d752d-170b-4e8e-b464-

521416a7a09a}; 13-28-2-10-228   -d   -

00; 210/228 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{187dbf87-33e6-45d8-99cb-

d8a1f9c2ea1f}; 13-28-2-10-227   -d   -00; 

209/227 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{b28509a7-5882-48f3-87bc-

bb71660f8127}; 13-28-2-10-237   -i   -00; 

229 

{46962703-1a8c-402c-8091-

eeffb390ee56}; 13-28-2-10-237   -o   -00; 

229 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{18329bf3-c27c-4cf5-ac73-

fff6d232f3ee}; 13-28-2-10-192   -i   -00; 

393/192 

{26be354a-076a-4f7d-860d-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

95830d76536a}; 13-28-2-10-192   -k   -

00;  

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV  

{46f2f822-decd-4ee2-9642-

c504d5d5d7d8}; 13-28-2-10-201   -c   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV  

{dad1edfc-a859-4af3-8b29-

88d5cfab8bb0}; 13-28-2-10-196   -g   -

00; 397/196 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna Gatunki XX U1 U1 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 100 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{8c8b6858-8e90-4cab-b00d-

4a3bccdaa607}; 13-28-2-10-208   -b   -

00; 407/208 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{7293798c-2302-4d7f-bde8-

ca9d9feb5e8f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1  

{08486b48-4b2f-41c1-a827-

84da32d120b1}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 U2  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{36e99a51-3073-4794-b0af-

a6addce52b08}; 13-28-2-10-197   -g   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{cb928724-4f7e-484e-b1d0- Powierzchnia  XX XX U2  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

511678e0ce39}; 13-28-2-12-302   -c   -

00;  

{14d297bc-a49f-41ac-8550-

c46c9585a711}  

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{0647c524-6bd3-49ff-855a-

4431c2eb1caf}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy  XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{2210e439-960f-43fc-977f-

9267baaa7745}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{e38f122c-6f02-4bc8-a17a-

b7a3c2e6c970}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{055d1de8-c354-4092-b96e-

1a477de57067}; 13-12-2-13-121   -b   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{05ac86d8-d9d9-4ae7-9bec-

8145202ab215}; 13-28-2-10-196   -b   -

00;  

{63ff5e1a-f24e-4412-b35f-

889531605714}; 13-28-2-11-284   -g   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{b8c6e965-e9a8-44cc-8907-

261356c82198}; 13-28-1-05-267   -a   -

00;  

{c093f89e-efba-46f6-aac4-

19af291d54d4}; 13-28-1-05-267   -b   -

00;  

{70c3d119-3a23-4893-9c5f-

f4039f6be37e}; 13-12-2-17-332   -b   -00;  

{4fcc1beb-8295-4bc8-8937-

7cb7fb14787e}; 13-28-2-11-279   -c   -00;  

{294c8089-9d33-409c-ae43-

201ff1f077c4}; 13-28-2-11-284   -b   -00;  

{38c0e48d-e4f4-48d9-bb8a-

f6bdbc282a57}; 13-28-2-11-284   -c   -00;  

{1ab5aa6b-8501-4081-a36d-

bcf3246477c4}; 13-28-2-12-314   -f   -00;  

{115cf0b5-1709-4aff-86ca-

85f06a902113}; 13-28-2-12-313   -i   -00;  

{f5f03b60-e4de-49d0-a8d4-

337d65b3eb47}; 13-28-2-12-304   -r   -

00;  

{ac17a35e-eb54-4eb0-be89-

a4325e4f4a48}; 13-28-2-12-292   -n   -00;  

{a883d735-5b23-4c7c-90bc-

19ff07d46237}; 13-28-1-05-249   -d   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{59c8cb72-7286-4280-baef-

39425697bb5a}; 13-28-1-05-250   -h   -

00;  

{f464f3c1-f08d-492b-a57a-

71b69f42d1bc}; 13-28-1-05-250   -i   -00;  

{1d86ddec-5c32-48e3-b2ca-

bb163edd282b}; 13-28-1-05-250   -j   -

00;  

{4972d50b-ad09-4bd0-a9ab-

82be2314bb74}; 13-28-2-10-211   -h   -

00;  

{753cf056-5557-4e27-8d9a-

f9e364143f48}; 13-28-2-10-212   -g   -00;  

{765f6d98-23bd-4685-adb0-

d73fef45bc40}; 13-28-1-05-252   -m   -

00;  

{049af358-d058-4fc1-a2e5-

d84f20803c51}; 13-28-2-10-193   -d   -

00;  

{60e9ca9e-6400-4ed1-b198-

f4ad5132538a}; 13-28-2-10-195   -h   -

00;  

{c2e9683e-c2a7-48b5-b340-

c15268c840b9}; 13-28-1-05-273   -h   -

00;  

{92cfcf58-d28a-48d2-8792-

44a247292055}; 13-28-2-08-180   -f   -

00;  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{e843f049-e0b3-4420-ba0d-

9dc8a750152c}; 13-28-1-06-236   -i   -00;  

{1af665a4-8937-4533-8acf-

5f7ae11e558a}; 13-28-1-05-256   -c   -00;  

{95a70dc9-abf6-4a9c-a3ed-

5cd454f19dfe}; 13-28-1-05-242   -d   -00;  

{0e00069e-2316-41a0-a6db-

cc3c44673d1c}; 13-28-2-12-312   -i   -00;  

{1fccc13a-6b31-40a7-8d92-

ffce7b2f1bd9}; 13-28-2-10-236   -c   -00;  

{c8564156-f5ad-4c39-8a85-

5fb24b9d4baf}; 13-28-2-10-236   -d   -00;  

{27a52ef4-b6ac-4fa2-a4be-

7b1f6c82f1b2}; 13-28-2-10-218   -c   -00;  

{11f3b55c-d2c3-4129-a232-

f947bcdda4ee}; 13-28-1-06-286   -c   -00;  

{367596c6-5d27-4de2-973f-

2a291bb10af3}; 13-28-1-06-286   -d   -

00;  

{f0ec7bb7-fce8-49be-b6a3-

3ffb86fb5beb}; 13-12-2-14-141   -d   -00;  

{c982915a-ef16-4305-a9d3-

3d31a96f3d46}; 13-12-2-15-254   -b   -

00;  

{6d23f656-9f47-4d19-8ca9-

afa6275f53ca}; 13-12-2-15-269   -d   -00;  

{98149021-156c-412d-b633-

11c1450bf78a}; 13-12-2-16-279   -d   -
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00;  

{23b359a3-1f8e-4300-87de-

8781be6bd7d7}; 13-12-2-16-279   -f   -

00;  

{cb219cf3-4952-4b0a-9327-

4c81991efc3e}; 13-12-2-16-320   -d   -00;  

{170b49ef-e46e-4982-954e-

63d091a5fc09}; 13-12-2-16-327   -g   -

00;  

{21ca37fa-eba4-4866-8ef1-

54ad51ad30ff}; 13-12-2-17-333   -b   -00;  

{0830aef1-5731-46ca-be50-

00144e7cae97}; 13-28-2-08-176   -h   -

00;  

{fce991a2-a82e-4cf8-8b20-

ed8b833bf24d}; 13-28-2-10-223   -m   -

00;  

{6eb39a11-e6b9-4e9e-8553-

0fe384c61a72}; 13-28-2-10-196   -b   -00;  

{9f23fb05-1bb5-4923-b371-

b599b7b78c1f}; 13-28-2-10-228   -a   -

00; 210/228 

{7a42e6fe-bd06-4f07-ad84-

81b200215787}; 13-28-1-05-257   -b   -

00; 17/257 

{7364d4cf-7e6a-4c39-ba22-

01c5c9bdbd7f}; 13-28-1-05-267   -f   -00; 

254/267 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{67ab3204-d4f3-4e87-b68d-

f2214f72ea4b}; 13-28-1-06-283   -f   -00; 

26/283 

{ba2b45ae-a4d0-4028-825d-

896ed3d7d709}; 13-28-2-08-189   -b   -

00; 390/189 

{a3a0a92e-9d6a-49cf-b769-

ad207dfbf833}; 13-28-2-08-179   -d   -00; 

382/179 

{ac6906b5-5ce5-403f-a1af-

6e1e4d628b12}; 13-28-2-08-179   -m   -

00; 318/179 

{069c3955-b469-4402-b951-

bf6e372f8dab}; 13-28-2-10-235   -i   -00; 

217/235 

{e4a561b2-a010-4c78-ab9a-

070d1305319f}; 13-28-2-10-235   -f   -00; 

217/235 

{06bd3c32-1b6b-4ee0-9774-

12500e7ce38a}; 13-28-2-10-212   -c   -

00; 411/212 

{8496a1e6-1622-4592-880f-

91ab41a797ef}; 13-28-2-10-213   -i   -00; 

412/213 

{fc44ff16-8b12-4809-a1bd-

5b72f01c4749}; 13-28-2-10-213   -n   -

00; 412/213 

{d9a87866-d4a1-4c36-a77c-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

42ddb7a8b261}; 13-28-2-10-211   -k   -

00; 410/211 

{b420b5e8-51e7-48c7-9ebf-

900e92da9664}; 13-28-2-10-210   -d   -

00; 428 

{ba606afd-72e6-4b45-a005-

b3be02f3ca51}; 13-28-2-10-214   -a   -00; 

413/214 

{607291dd-4c63-43e5-97bf-

fa8c20dcfc5d}; 13-28-2-10-213   -s   -00; 

412/213 

{d1f70cc9-17f5-4755-bb78-

eb4772ebf740}; 13-28-2-11-246   -d   -

00; 351 

{e1316999-92d1-461b-9741-

6dcc4f15b38e}; 13-28-2-12-303   -c   -00; 

553/303 

{27f8684f-9003-4afa-99a2-

577bb5a81a3b}; 13-28-2-12-317   -p   -

00; 571/317 

{a4e0c6e6-ac8e-4910-b057-

2ebed636114c}; 13-12-2-12-78    -j   -00; 

542/78 

{ea16b829-ff80-48bb-a0b2-

7614ff3f603e}; 13-12-2-12-85    -g   -00; 

545/85 

{c9ffa5c6-c45c-4b79-8b32-

b9747c59ed77}; 13-12-2-13-190   -g   -

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00; 219/190 

{d7cf24c8-0ca5-4103-9ab3-

1bc7dd24f70d}; 13-12-2-14-121   -a   -

00; 360/121 

{bb4c91ad-fc5a-4561-8b8d-

614015351342}; 13-12-2-17-276   -b   -

00; 244/276 

{b60d3eb7-4d54-4ae4-8341-

6469b27e1c44}; 13-12-2-17-278   -h   -

00; 262/278 

{40141427-4e9c-4de2-a061-

02cd3315e735}; 13-12-2-19-318   -d   -

00; 1/318 

{85648659-c629-40ea-a8e6-

5514c13a45f9}; 13-12-2-19-323   -c   -00; 

1/323 

{fd8eb2a3-896e-4b4c-9300-

0dd79c73c71e}; 13-12-2-19-325   -o   -

00; 1/325 

{69b0569e-e479-4ce4-9617-

bc1781db73b7}; 13-12-2-20-237   -c   -

00; 341/237 

{dd3e72da-9c8e-4539-a628-

1912d398afdb}; 13-12-2-20-238   -h   -

00; 341/238 

{5a841200-3455-4e90-94e0-

754d11bfffdf}; 13-12-2-20-240   -k   -00; 

341/240 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{044ab8dc-4f2f-4d3b-9309-

ab38135aa898}; 13-12-2-20-242   -m   -

00; 497/242 

{4e9654ea-304d-4590-a416-

1258d790b907}; 13-12-2-20-243   -d   -

00; 341/243 

{4e6e8130-3433-4677-abf1-

e0de60519d6a}; 13-12-2-20-327   -a   -

00; 489/327 

{8b885493-2f76-4b5a-81e6-

87f5a00da3ea}; 13-12-2-20-327   -h   -00; 

489/327 

{51e07e03-95fa-487a-894c-

aaf2ee4b03c0}; 13-12-2-20-327   -x   -00; 

13/3 

{4ba42d39-909b-4e0e-ae29-

c96c670ac557}; 13-12-2-20-330   -o   -

00; 359/330 

{7efa2865-620d-4da8-a348-

a19f9bbdc577}; 13-12-2-20-331   -g   -

00; 496/331 

{88a9a7d7-a42a-4eb8-b601-

98c7029a3225}; 13-12-2-20-332   -a   -

00; 356/332 

{728135dd-20b2-4dd5-850f-

1c898a961fcc}; 13-12-2-20-333   -c   -00; 

356/333 

{1d8159ff-192c-481e-861a-



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 113 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

a1acf4499ffa}; 13-28-1-05-246   -g   -00; 

267/246 

{ae3f7fb5-1d58-4b08-a162-

026669a66706}; 13-28-1-05-252   -l   -

00; 263/2/252 

{9789987d-1256-452a-b177-

a4d1e57ad851}; 13-28-2-10-213   -t   -00; 

412/213 

{8cb3cce4-c0ca-46bd-b1cb-

4b3f61e75f65}; 13-28-2-12-329   -c   -00; 

212/329 

{5ec96d46-27e2-45a8-ace0-

1f8a1ab4f7d3}; 13-28-1-05-246   -i   -00; 

267/246 

{cb5e975d-58dc-453a-870d-

b686959c80e9}  

{c3840878-f7cc-4ed5-b938-

fc472e5a3416}  

{afb83939-746c-48ee-9bc4-

0aa8a940f544}  

{d410c391-f6e9-481a-92fe-

66e0bc466841}  

{be9e2aae-664b-4ad3-8e5b-

c54fe701a41d}  

{b1af1013-059a-46dc-987a-

0e4c83eb8d21}  

{be6887f1-a658-4071-853f-

3e67d090c559}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{8593d780-d3db-4c76-b7f8-

060c110ee35f}  

{2f733ff2-dd74-4fb6-9bcc-

a84369f43986}  

{9c7dfd3d-0b42-4776-91ba-

3970f45bd5a8}  

{05539dc2-9d21-4699-8682-

cebe248c7ac8}  

{1d869636-7016-4e44-8445-

4b97a28e066d}  

{9f1b3aa0-8dca-495c-aa0c-

59d6ab3a8388}  

{b4c45738-4b0b-4efe-b45e-

530b5305b96e}  

{a852bc9e-2b28-4ed3-ae82-

2de35937cdf2}  

{6473fe67-e5d0-42c3-8c2c-

7b54d83f4eb4}  

{5d8b7490-3c84-41b3-8dc9-

4effae42b36e}  

{fbacd649-67f5-437a-8951-

65024f89defa}  

{67100040-17b6-4b2f-8c52-

320ad839f1e1}  

{d3c1893a-b6e4-4897-ae6e-

f8ed1dd74629}  

{5a0ea82e-84a7-402a-9548-

09c7089cc5a0}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{8d4c9efa-05cf-45da-af8f-

88ecdc888366}  

{fd4d6fa6-2281-4e0d-9870-

baab25fddbf5}  

{995627d8-9fd6-4f75-a11e-

3a98c2344f3d}  

{4ac8d335-ca0c-4e6b-bfab-

cf4f36235820}  

{3c17e96a-70d0-42e0-ae81-

a49af9744df4}  

{835f28e0-ef2a-4b9e-994f-

5a694650700a}  

{89abfac6-59f8-43f1-ae1f-

67dfe57b04a2}  

{9bf0bb47-daf1-4aa4-a3ff-

ece9301f5586}  

{0d12fdc6-3d97-4092-848a-

17be3bffcf9f}  

{0d39443e-6fe6-4d8e-8734-

5cb02e40f531}  

{10322621-9930-4236-90b4-

b58667af4738}  

{8e954af1-b752-4286-bb4b-

14eee36073d4}  

(Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae

9130 

{5fd8d9d2-bbf9-47e1-987d-

d679461b30f1}; 13-28-2-08-184   -g   -

00; 387/184 

{95d4a729-39ee-454d-b32d-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

-Fagenion) 3425352ea0d7}  funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{43af7a20-6bd4-4e38-89bb-

8d3739424b4e}; 13-28-2-12-297   -d   -

00; 545/297 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{ab041a2e-d591-4820-93e0-

8d17881b3bef}; 13-28-2-08-183   -i   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna Gatunki XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{eab7bc37-2c3c-41b5-932d-

ded6d37a8d60}; 13-28-2-11-253   -f   -

00; 164 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{91c952f5-715d-4e95-b900-

63df7fb20770}; 13-28-2-11-252   -h   -00; 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV FV  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

350 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{9fbd9f48-4e28-4fd2-a403-

83c9ec2601c0}; 13-28-2-12-297   -c   -

00; 545/297 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{5f51168f-3419-451f-82cf- Powierzchnia  XX XX FV  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

0766511e3dcd}; 13-28-2-10-193   -l   -00; 

394/193 

{39a1e049-b3cd-47b2-a8f7-

919617644f47}; 13-28-2-12-292   -g   -

00; 32 

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{6d94a568-e920-4204-8f90-

b54034a41c14} 

13-28-1-05-253   -d   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{3bda1e28-5d27-4b62-9c17-

1716a2064e0a}; 13-28-2-12-296   -d   -

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00; 543/296 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{346dd420-ed5e-48db-acca-

79baa22f2eca}; 13-28-2-10-192   -h   -00; 

393/192 

{4231a58d-fce9-4f52-a668-

b466d17b799b}; 13-28-2-10-192   -d   -

00; 393/192 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{a69319c4-f1c1-40a6-ac92- Powierzchnia  XX FV U1  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

07ccd21515d5}; 13-12-2-14-155   -f   -

00;  

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{f1085938-844d-4907-b544-

3d80f26ec5dd}; 13-28-2-12-296   -f   -00; 

543/296 

{1e4a3489-d7bc-44b5-8e27-

cce2ade734ce}; 13-28-2-11-252   -c   -00; 

350 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{d8005005-3727-4e4c-88e3-

1e6e2a42d899}; 13-28-2-10-209   -c   -

00; 408/209 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{78e38b63-79de-4c7e-b1e2-

4438bf337ede}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy  XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{850424a3-dcdf-48e6-b1e4-

fe5db9bb633d}; 13-28-2-11-250   -m   -

00; 352 

{d0eca41e-488a-47a7-b363-

6646b203f401}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{a89fbb9b-a1ba-49ae-8336-

07c91d28d30a}; 13-28-2-11-253   -d   -

00; 164 

{2203417b-30d5-4c8a-935c-

5b901ae5e1d6}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{3be38ac9-8e25-4eea-8489-

1f5ead434f16}; 13-28-2-10-227   -g   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

  XX U1  

{289cebe1-c91c-4874-9ba9-

2175253314d9}; 13-28-2-11-250   -l   -

00; 352 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{18081d03-ccf0-4bb0-87e7-

b590ff4bb714}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{fe14cfcf-e9ec-4784-8559-

3a0489457644}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{7999e105-6b55-4a1a-bdaf-

4724bf1e54e1}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{39ae2d64-8fa0-4c25-b52e-

b4252dee83f6}; 13-28-2-09-149   -a   -00;  

{2c6ef369-0db0-4015-b440-

ef11b088fab3}; 13-28-2-08-179   -k   -00;  

{469ae7f6-4333-4153-9cff-

8a7cb3284055}; 13-12-2-11-79    -c   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno XX U1 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 127 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

(łączne zasoby) 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{3efcdc27-4015-4f69-9336-

aaaed09a6417}; 13-28-1-05-265   -j   -00;  

{4ee2f5f3-2199-4a32-85ba-

d9e46d962e2f}; 13-28-1-05-242   -h   -

00;  

{c34a5841-203e-4fe9-b98a-

34f52dd17f41}; 13-12-2-11-83    -j   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{5c626c09-a9eb-437d-addd-

fbc21b9e626f}; 13-12-2-16-325A  -b   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{682c4043-d156-4903-9fb8-

90b5adb859bb}; 13-28-2-11-248   -j   -

00;  

{78011560-30d1-40f4-91b1-

8e7690a5e7a5}; 13-12-2-15-259   -j   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{86be4afc-1c1b-4480-8b31-

57fee7befc1b}; 13-28-2-12-292   -r   -00;  

{b0e65765-18c3-4c85-a0e0-

0a724844a2a8}; 13-28-2-10-193   -i   -00;  

{bf999c76-0aae-48a1-a6c7-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

c188b5d4bea1}; 13-28-2-08-177   -a   -

00;  

{f2c697bb-c1f3-47b1-9406-

2f742afd195a}; 13-28-2-13-380   -dx  -

00;  

inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{57fe6d65-2121-4049-94ef-

0b2e3f6891e2}; 13-28-1-05-266   -a   -00; 

250/266 

{4218f40a-1853-47b4-90f2-

471e6eb3c755}; 13-28-1-05-265   -d   -

00; 247/265 

{782ac256-ca6c-423f-b071-

e520ff0e864c}; 13-28-1-05-271   -g   -00; 

245/271 

{52819baa-22d0-434b-908b-

32ed695b8470}; 13-28-1-05-271   -f   -

00; 245/271 

{7f76d719-2265-47dd-9ea6-

7a969ee4ebbe}; 13-28-2-08-182   -k   -

00; 433 

{026d80ba-87c1-41d6-934f-

131a71981785}; 13-28-2-08-181   -b   -

00; 384/181 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{a0fc7e7f-0146-41c4-a7f2-

bb117e08b570}; 13-28-2-08-179   -b   -

00; 382/179 

{9f9b2422-5b74-41df-a491-

3bc91783586b}; 13-28-2-08-180   -k   -

00; 346/180 

{5692e38e-d75f-4ae1-968c-

370d43772163}; 13-28-2-08-184   -c   -

00; 387/184 

{6dbcfaac-394e-4727-8e62-

0d68a42b700f}; 13-28-2-09-149   -i   -00; 

200/149 

{b9725806-e71f-49b3-a366-

77ff179dd915}; 13-28-2-09-143   -a   -00; 

199/143 

{1302579f-1733-42b5-be60-

9f8b9e018c99}; 13-28-2-10-206   -o   -

00; 405/206 

{42844fca-c09b-42fc-b698-

b4ab1fc4f3e1}; 13-28-2-10-193   -j   -00; 

394/193 

{b8dba362-b16c-4a7f-a095-

73389eaba771}; 13-28-2-10-193   -f   -00; 

394/193 

{1bb60f23-070b-4bb4-b544-

01a94a13406c}; 13-28-2-10-193   -h   -

00; 394/193 

{b018ccad-0f7d-4416-b96d-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

c54b32b70091}; 13-28-2-10-194   -c   -

00; 395/194 

{c0745588-f3f3-401c-9f52-

8c267bba1a62}; 13-28-2-10-194   -a   -

00; 395/194 

{778c36dd-209e-4161-81b6-

05597535be55}; 13-28-2-11-244   -p   -

00; 540/244 

{6de6d328-c52a-4e21-a2fd-

3430c8a05aff}; 13-28-2-11-245   -b   -00; 

305/245 

{be4857f6-0950-4b52-95a2-

0565f61ffd1e}; 13-28-2-11-248   -f   -00; 

307/248 

{d39c4103-fcff-4b4c-95be-

f02b53d074d0}; 13-28-2-11-248   -k   -

00; 307/248 

{f0cc504a-7e98-42d2-a460-

af48be80be82}; 13-28-2-11-247   -i   -00; 

306/247 

{295ba401-7007-4796-982b-

4eef60f895fa}; 13-28-2-11-251   -b   -00; 

345/251 

{c9bd835f-e20c-4099-87c3-

4960169acff5}; 13-28-2-11-251   -h   -00; 

345/251 

{1d20abf2-ab01-4805-9429-

66450c59e5d2}; 13-28-2-11-250   -a   -
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00; 352 

{c96b3c59-4f99-4a33-a34d-

a80df0a2ed61}; 13-28-2-11-250   -o   -00; 

352 

{eec257d4-43b5-41c2-9d28-

e9fbab196f23}; 13-28-2-12-313   -w   -

00; 576 

{4b69583e-787c-4238-9623-

7c0040e58ec7}; 13-28-2-12-299   -c   -

00; 547/299 

{9df2db18-6e08-40a6-adb5-

7cf91a139502}; 13-28-2-12-301   -h   -

00; 549/301 

{29e3f7d0-fa4d-488a-93cf-

6ce2917ff4f2}; 13-28-2-12-292   -j   -00; 

154/292 

{18d133ec-2f53-480f-9a0f-

a5f59669f629}; 13-28-2-12-317   -s   -00; 

571/317 

{ee4502c0-b5e0-43d8-b661-

22054289e19b}; 13-28-2-12-317   -l   -

00; 571/317 

{e3a24918-a359-429a-84c7-

624e32882b54}; 13-28-2-08-190   -j   -

00; 391/190 

{3907f420-b8ff-483f-b312-

8e4412a0a3d9} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-11-79    -h   -00 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{e076dbaf-081a-4ad0-82b7-

253433300edb} 

13-28-1-05-255   -g   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{ab3b1f12-ba8f-4cf4-beee-

2aee85560c12} 

13-12-2-15-269   -g   -00 

{de76aa9d-5a09-4127-ad42-

e2c997908b10} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX   

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

  

Obce gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-28-2-08-171   -a   -00 inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{13c485bd-4a69-4b03-9f96-

fce5a53a597f} 

13-28-2-08-179   -i   -00 

{939a12cb-78cc-4639-bc37-

4f0e89f885a6} 

13-28-2-10-229   -c   -00 

{422465ba-a369-4fe9-9ac0-

b0447792b521} 

13-28-2-13-380   -s   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{823e9dc6-5ba3-4872-9dd8-

9870973f27e5} 

13-12-2-11-82    -o   -00 

{2ed15aa6-d62b-4b5e-ab8c-

3eba3bcfc8c5} 

13-12-2-12-219   -b   -00 

{c05a36ad-cb78-402f-b5a9-

e951c429fd12} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-13-121   -c   -00 

{7484ecb5-5503-4b00-b161-

2cd4354ebb6f} 

13-28-2-12-318   -b   -00 

{e2d17ed1-e1d3-41be-9582-

b18ceccc8f4d} 

13-28-2-12-318   -b   -00 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{a6d49e75-4b31-4b1e-a201-

fa245bf069b4} 

13-12-2-10-65    -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{56239ea9-e924-470b-ba23-

12c023c7b430} 

13-12-2-11-83    -a   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{f9984b0c-4032-4aee-96ae-

9007965cc9ed} 

13-12-2-16-327   -n   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{0a63c1d6-c47c-430e-aac7-

860116458b17}; 13-28-2-10-192   -k   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{eaa5da0e-fcd4-4bca-a381-

33567607aa11}; 13-28-2-10-192   -l   -00; 

393/192 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{0f8eeb7d-c177-4366-b088-

24743a9ee5f4}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{938cf4e8-5f54-458f-8611-

2433e8c37b86}; 13-28-2-11-245   -g   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{ee2c5f90-8b3d-41f6-9615-

b4247d6512c3}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{59a92f90-5da3-46f6-bc30-

374e6021cb1b}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{fdd9a07f-8aaa-4a93-8851-

526c226f3242}; 13-12-2-16-327   -m   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{32c6e29b-24b8-430b-af4b-

275c47be8c0e}; 13-28-2-08-185   -c   -

00;  

{9c9e5eb5-d0c4-477a-91a0-

c1859ec96ec3}; 13-12-2-16-327   -r   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{7580a4ed-a8d0-48d4-abb1-

ceb8a928533c}; 13-28-2-11-257   -b   -

00;  

{9de0c695-0b0b-4c21-b004-

f52f018d33f5}; 13-28-2-12-315   -b   -00;  

{08208c37-03f8-4bfd-b459-

eca4b6905961}; 13-28-2-12-316   -i   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{8da5335e-a240-4063-8bdc-

2255d04dd96b}; 13-28-2-12-316   -m   -

00;  

{c98999e8-3675-4d23-90b7-

a540f5aa9d63}; 13-28-2-11-248   -h   -00;  

{3c57c133-fa97-4ab4-b6e2-

1444f9930682}; 13-28-2-11-248   -n   -

00;  

{f40cf129-ca77-4b2c-a986-

9a6b416c8fd0}; 13-28-2-10-210   -h   -

00;  

{5d180519-4b5e-4250-b5e2-

764f0e9d2440}; 13-28-2-10-210   -i   -00;  

{f980eabc-beb4-43d6-8a74-

5de3b1e61541}; 13-28-1-05-265   -g   -

00;  

{441fac5a-96b5-451a-bf37-

0edabe351d15}; 13-28-2-10-194   -b   -

00;  

{e37ae766-372d-4102-b2cb-

56f080989b37}; 13-12-2-10-65    -b   -00;  

{f519c1eb-2f30-4cbd-a8ce-

ff9e1c7ae2a1}; 13-12-2-10-65    -d   -00;  

{7dbbd961-b978-45a9-892d-

e0ddfe564d6a}; 13-12-2-10-66    -h   -00;  

{a686e78a-2d5e-48bf-9cf1-

521001ebc3bd}; 13-12-2-10-67    -g   -00;  

{c55e4c6d-7b7d-443a-bcc4-

(łączne zasoby) 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

a0933db8af4e}; 13-28-1-05-234   -g   -00;  

{d05b887f-6cd2-4726-9657-

04cf1e5d65bf}; 13-12-2-13-125   -c   -00;  

{c04749c1-4de7-405e-9183-

911182c156c0}; 13-12-2-13-125   -d   -

00;  

{35a3f013-2506-493c-ba7a-

c49c89120020}; 13-12-2-15-291   -b   -

00;  

{d97e981a-9fa6-48bd-bb35-

787e57cd1038}; 13-28-1-05-265   -g   -

00;  

{66c3a4c3-bff7-4883-a0a0-

fa06bdd2c415}; 13-28-2-08-137   -i   -00; 

797 

{95cd170d-ced3-400f-8115-

e758f7c7ab44}; 13-28-2-08-177   -c   -00; 

380/177 

{793aa5cc-1df6-458e-80fd-

7a43cfe9bce2}; 13-28-2-09-149   -b   -00; 

200/149 

{28193502-87a2-4119-8d8e-

5d8f83318d7d}; 13-28-2-10-211   -i   -00; 

410/211 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{e8fbb9a6-c3d2-477c-9b07-

5ab016e5e786}; 13-28-2-10-210   -a   -

00; 428 

{8d671fc0-f693-4a6b-8698-

8b87162b67ee}; 13-28-2-11-248   -g   -

00; 307/248 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{3b18ad3d-f885-4f91-ac25-

6f2b22e93394}; 13-28-2-10-223   -k   -

00; 225 

{9b3c5a05-69af-416c-bc95-

0d2414986f06}; 13-12-2-12-78    -g   -00; 

542/78 

{97bdf9b3-2cdf-44a0-8073-

71a123e89127}; 13-12-2-12-79    -d   -00; 

541/79 

{2d449f73-5961-4c9a-bd98-

795288dc53f4}  

{54514953-07d9-4761-8008-

aa3498657138}  

{d357b80e-68a9-46cf-976c-

9326c632eef4}  

{30ac0cc6-3903-4292-b324-

b8632a63da38}  

{86bbb2cc-0d8a-48bb-b051-

7bc2ad1b18be}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{8cec3cc5-4586-4c45-bd71-

6f4d4dcc9f56}  

{a8442307-aba1-48df-8bd3-

e41102ede666}  

{d8795e42-da80-4783-a29e-

ac862f9f45de}  

{75791afc-7cdf-4baa-97ea-

b06b88691366}  

{9a4c789a-a876-471c-ba9b-

1ff1b06c2711}  

{5d9d7406-060d-4613-b7a4-

a639f9c3d5b2}  

{d35d215d-8f66-4d8e-89ee-

ebfde103f3bb}  

{4357b29d-4522-4292-be90-

4e5552890572}  

{3d400bfd-01e9-4118-957f-

ce2293e06b0f}  

{d328e620-c4b5-467e-b92e-

25f0bf0940dc}  

{b0f20d68-7d4b-4f89-9260-

a6a1859bd8c0}; 13-12-2-13-190   -i   -00; 

221/190 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Jaworzyny i 

lasy 

klonowo-

lipowe na 

stromych 

stokach i 

zboczach 

 

(Tilio 

plathyphylli

s-Acerion 

pseudoplata

ni) 

9180 

{ffd0e42b-cba7-4fd6-b9f9-

827f6c014404}; 13-28-2-10-192   -b   -

00; 393/192 

{9977f78c-529c-4765-b75d-

66280f5e0c61}; 13-28-2-10-192   -b   -

00; 393/192 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV   

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

FV  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{afbaa53b-e7b7-438d-a625-

c5ab7d041228}; 13-28-2-08-183   -i   -00;  

{f3267f5d-5bd4-4850-9122-

77022db6a380}; 13-28-2-08-191   -c   -

00;  

{ac1b42d0-d49d-433c-9511-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

31be5a93e47f}  

{c913ddcb-2593-4b02-812e-

bfeaa7eb822c}  

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{400e81ce-fd36-4f81-8109-

d3bec9574891}  

{cb06bd30-8a56-4f19-abd5-

827fb0ddd1cb}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{c1fe300d-859a-40d0-9083-

a8106d12b239}; 13-28-2-08-191   -j   -

00; 392/191 

{38cf84b1-d268-4b20-a7b7-

6ef8a0ef18a6}; 13-28-2-08-184   -g   -00; 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

387/184 inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{fb55338f-9865-472d-b89e-

97ffa1e3719a}; 13-28-2-08-183   -h   -00; 

386/183 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{b8753fdd-2bd1-4d43-a0e3-

fcae027ded66}; 13-28-1-06-319   -dy  -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{ba45aa11-c6cd-41cd-b93a-

691ea1cce4bd} 

13-28-2-08-178   -i   -00 

{9c624f1e-9a19-4196-897b-

d5c98e126af7} 

13-28-2-08-179   -a   -00 

{40954ac0-1332-47e2-94f0-

824aaf271268} 

13-28-2-08-181   -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{3d300233-5ea8-43f0-a7a2-

c9c527056897} 

13-28-1-06-323   -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX FV Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

Obce gatunki XX XX 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 149 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{9a6af545-e6cd-4e1a-950a-

e85aed7e5fd2} 

13-28-2-10-228   -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{bad19ca7-0b23-468b-85ec-

533b3a3685e0} 

13-28-2-10-223   -o   -00 

{dd47dcb1-44e5-41f1-8447-

95dc2dea1bde} 

13-28-2-11-253   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 150 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{30d39119-b12e-4258-b8bf-

58b6015fb8cb}; 13-28-2-12-302   -d   -

00; 550/302 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{2081aa1a-e688-4e69-982d-

aea7050bf434}; 13-28-2-12-333   -o   -00; 

216/333 

{282727c0-015c-4469-b66b-

ffa083750b08}; 13-28-2-12-296   -a   -00; 

543/296 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{bc3ff699-681c-4e7f-a8b3-

8c782ec8067d}; 13-28-2-10-209   -c   -

00; 408/209 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{b31c4adc-e8ac-402d-bc46-

b9c5aa3262a8}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 152 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{ac987cf5-ac7a-4378-b7d8-

fb7b953070ae}; 13-28-2-12-301   -a   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{759ee322-eee6-403f-8a2a-

673f98450aa4}  

{f6cf2ada-e320-46f3-8680-

42b58eaf1582}; 13-28-2-10-194   -j   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

(łączne zasoby) 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{8e0d405e-aa96-4288-abdc-

5db8040ed38f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{97f8ae6e-42c8-48d9-8ebd-

45f611c611a4}; 13-28-1-06-319   -dy  -

00;  

{dd9992f9-21c0-40e4-b089-

eb2537f3ff2b}; 13-28-2-12-325   -a   -00;  

{62af1657-e3ad-4dfc-ab9d-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

06feab4a01b1}; 13-28-2-08-171   -a   -00;  

{88ee3d53-ddcd-49a7-b501-

157d82dfcd23}; 13-28-1-05-269   -b   -

00;  

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{d88e499b-5c5a-4adf-8ebf-

7162bb57d2bf}; 13-28-1-06-320   -a   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{a858af36-a28f-4bab-84e6-

dff1f4d26b83}; 13-28-2-12-290   -b   -00;  

{2d2b4445-2bb6-4e52-b140-

341a918eaf8b}; 13-28-1-06-319   -yx  -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{fb7d0e58-0988-4263-8ccc-

0be509b4243d}; 13-28-2-12-295   -d   -

00;  

{30ed0a8b-489c-4a18-b5ab-

912b5851f4e9}; 13-28-2-12-302   -b   -

00;  

{a42dde2f-f8da-4160-afc6-

6435bd7a2d2e}; 13-28-2-12-291   -j   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{561ad95d-783a-476a-889c-

361efddffa2f}; 13-28-1-05-255   -g   -00; 

260/255 

{cbe36a05-1218-49ba-b463-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

924beedd5f04}; 13-28-1-05-268   -f   -00; 

253/268 

{2f77da10-7a96-4c77-b218-

d149b918a91b}; 13-28-1-05-272   -c   -

00; 244/272 

{5f3f08a2-9fc2-4a0b-ad1b-

8ea4eb36f58b}; 13-28-1-05-273   -c   -00; 

270/273 

{63f38122-6b19-475d-ba9c-

2b1ba9b2e07c}; 13-28-1-06-281   -i   -00; 

15/281 

{5373e3a4-72d8-43f8-a655-

2b1822bfe89f}; 13-28-1-06-319   -fy  -00; 

23 

{2ad63198-b914-4e38-8086-

c3b4a1e9ba0a}; 13-28-1-06-319   -cy  -

00; 23 

{8d846811-0c04-4e5d-9bf9-

73315357f747}; 13-28-1-06-322   -f   -00; 

6/322 

{1d3300b0-ed4a-476f-a132-

0db9f297c9cd}; 13-28-2-08-191   -g   -

00; 392/191 

{fcca84e6-7298-459a-974d-

f748efdf0c65}; 13-28-2-08-183   -g   -00; 

386/183 

{f2d69f7c-5e4c-4778-88bc-

9ed3a8fb28ca}; 13-28-2-09-149   -h   -00; 

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

200/149 

{7ebcbeb2-bdc9-4bb2-b1b1-

9355be26d242}; 13-28-2-09-143   -c   -

00; 199/143 

{def5bad8-42a3-4719-9024-

13a5affd9968}; 13-28-2-09-143   -h   -00; 

199/143 

{010ba77c-3154-40aa-9390-

a616a3223503}; 13-28-2-10-193   -b   -

00; 394/193 

{82bd84d8-0202-4afc-9e3a-

a99705f1f399}; 13-28-2-11-244   -o   -00; 

540/244 

{bd862bbb-5701-482a-b058-

a0e47232f1eb}; 13-28-2-12-304   -k   -00; 

556/304 

{6dfcce5f-6331-49fc-a993-

49148a6d23ce}; 13-28-2-12-304   -l   -00; 

556/304 

{8fb570d0-7173-41e3-b29b-

3e7ac49f4c27}; 13-28-2-12-304   -c   -00; 

556/304 

{cbe80347-876b-439f-befa-

77b37855033a}; 13-28-2-12-329   -a   -

00; 212/329 

{ad44e885-ddd6-4d51-a956-

661eab36c85e}; 13-28-2-12-298   -a   -

00; 546/298 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{2a3b14fc-d8fb-4d0e-9dea-

19c758c72828}; 13-28-2-12-293   -i   -00; 

155/293 

{9e2ccc94-c71a-4e91-a962-

8c1cf9686c2c}; 13-28-2-12-290   -c   -00; 

544/290 

{490faae6-a9eb-40f5-9e98-

b6367718a0a7} 

13-28-1-05-265   -i   -00 

{73f111a0-fb69-4b69-b8a1-

463686b417da} 

13-28-1-05-267   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{d2051225-d987-45b6-b5e9-

695581569a1e} 

13-28-2-10-218   -c   -00 

{90d6f967-df71-4ac7-9b31-

65aa4ba25eae} 

13-28-2-13-345   -d   -00 

{56c5c689-8458-45b6-b248-

9a520d57a930} 

13-28-2-13-345   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

U1  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek XX U1 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{28141360-6730-4fcb-8ae2-

867acfb343a9} 

13-28-2-13-345   -g   -00 

drzewostanu 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{40683b5d-15d2-4599-bcb6-

e2016d450dd3} 

13-12-2-16-327   -n   -00 

{e78af8d0-5aff-48ac-b033-

48078f818d94} 

13-28-1-05-265   -h   -00 

{e1462ccf-fbad-4ec7-8e5a-

1579fee6b001} 

13-28-1-05-265   -l   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

 

U1 
 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{8cffaa79-1118-4816-a0e3-

98adac032261} 

13-12-2-15-269   -d   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{3975aa8a-195e-4a7d-a0db-

e07ec52cbb18} 

13-28-2-11-253   -b   -00 

{ce258aff-34ba-4c01-ab82-

67a30e59b289} 

13-28-2-12-326   -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{373304d0-1f1e-4519-bd07-

8be2be89b6e2} 

13-28-2-10-208   -c   -00 

{5fd923d7-d8b5-4f18-bf4a-

d567be4b7be7} 

13-28-2-10-223   -n   -00 

{ef2efb22-fe1d-4fce-97eb-ee29f8011bd2} 

13-28-2-11-244   -i   -00 

{54223e38-8b04-4629-a974-

125d430ec154} 

13-28-2-12-324   -c   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{3c84e86d-dcea-4829-a949-

84755ab10c96}; 13-28-2-08-177   -i   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 

U2  

Specyficzna Gatunki XX FV FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

struktura i 

funkcje 

charakterystyczne 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{cb185202-fd60-4c4d-a871-

6edf877c1816}; 13-12-2-14-122   -g   -

00; 628/122 

{185ab400-c354-47fb-87dc-

1db6ab4a4583}; 13-28-2-11-251   -c   -

00;  

{672139f5-99c1-4b7b-b65d-

3db44f75daac}; 13-28-2-10-194   -f   -00;  

{f08665b4-d615-4211-9f1b-

cfa7e20238f1}; 13-28-2-12-303   -d   -00;  

{d335d630-01bc-40f4-8443-

eb81d6a07f1c}; 13-28-1-05-246   -a   -00;  

{0d3aa02b-bbd3-4784-81dd-

25644bef39ff}; 13-28-2-10-225   -b   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{f9494a2b-50a3-430d-9fed-

0dd0a41ced5f}; 13-28-1-05-264   -k   -00; 

246/264 

{ee546d66-eb6c-4fa1-b29c-

37127ccb3ef2}; 13-28-1-06-319   -t   -00; 

552/319 

{49bfdf1e-c390-43f3-b0c7-

b74d5d4fa2db}; 13-28-1-06-323   -g   -

00; 5/323 

{39a6e54a-790c-468c-8197-

474b6620d0c8}; 13-28-1-06-323   -a   -

00; 5/323 

{dd324803-50fa-4289-befa-

9727590c044d}; 13-28-2-10-213   -o   -

00; 412/213 

{c11668c4-4667-4a70-a015-

350176bb288d}; 13-28-2-10-213   -r   -

00; 412/213 

{6567d955-bc7c-4799-906f-

ee1c7913b0ca}; 13-28-2-10-225   -d   -

00; 207/225 

{c2511e71-eb48-4b1d-963e-

32268f59e8ed}; 13-28-2-11-244   -m   -

00; 540/244 

{8f432c2e-261c-400d-97bb-

ab9118b09fc7}; 13-28-2-11-245   -c   -00; 

305/245 

{8f421134-66cc-4a0d-bf58-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

5a2278d0a57e}; 13-28-2-11-248   -m   -

00; 307/248 

{7782f262-f54a-4d77-b611-

9b19867d8a48}; 13-28-2-12-305   -c   -

00; 555/305 

{447bfe05-59d8-4ae4-9283-

fc30990c6977}; 13-28-2-12-307   -d   -

00; 558/307 

{5f78b06b-ffea-4042-ac37-

98ca02b8c026}; 13-28-2-12-298   -c   -

00; 546/298 

{9cd47f6f-2e77-4927-ad9d-

0bce987e38a4}; 13-28-2-12-294   -a   -

00; 551/294 

{e9fa407c-e91f-4496-a360-

24c81c6ae810}; 13-28-2-12-293   -k   -

00; 155/293 

{394b195b-bd2d-4213-a03b-

5b1e23df1e59}; 13-28-2-12-292   -i   -00; 

154/292 

{95a57625-01dd-4450-b39d-

3fa06116929f}; 13-28-2-12-290   -d   -00; 

544/290 

{a2779aa0-30c9-4803-877d-

e7c54b5cb051} 

13-12-2-16-325   -g   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX XX  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{c322a9cb-30e5-42c7-8a47-

1692de999c73} 

13-12-2-11-77    -m   -00 

{e07be1da-bf3b-489b-987f-

b2ede4402c87} 

13-12-2-11-77    -n   -00 

{b637fb2d-64e2-409f-a698-

3fe4c8ff9b09} 

13-12-2-15-258   -d   -00 

{970641d9-5d6a-41bf-81fb-

e5009dad2d17} 

13-28-1-05-264   -l   -00 

{fe8bb693-41b7-4e3c-a59d-

cedd258f32fa} 

13-28-2-09-149   -a   -00 

{7b540fe4-741f-40de-bbac-

558475cf82ca} 

13-28-2-11-276   -a   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{63beb8c7-0468-4c46-a821-

4a9bc6df0f28} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-28-2-10-215   -a   -00 

{addc8d9e-189c-4e11-bd3c-

36d3e389dec5} 

13-28-2-10-216   -g   -00 

{4a0bf40a-a8c5-4395-8fd4-

4ff9ee6a9e27} 

13-28-1-05-270   -b   -00 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{87e40cff-2442-4d95-abf5-

16d0197ebfa1}; 13-12-2-16-156   -t   -00; 

613/156 

{536b0fce-7f0a-459f-a937-

5809f047e9f8}; 13-12-2-17-251   -f   -00; 

232/251 

{0a526b16-979e-4d98-8f3b-

46e38e69be49}; 13-12-2-20-327   -t   -00; 

1/327 

{58a71d48-e5c1-4fa1-b8ab-

659239d1c740}; 13-28-1-05-246   -b   -

00; 267/246 

{9ca84f7c-648e-484c-8103-

ec59847d3030}; 13-28-1-05-251   -b   -

00; 249/251 

{77c68f85-450a-4715-bbf9-

f553d2aa07eb}; 13-28-2-08-179   -g   -00; 

382/179 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{5381583f-afd1-48d7-8beb-

7e315e1fa8bf}; 13-28-2-08-191   -h   -00; 

392/191 

{73b5ce4f-990a-4732-974b-

5ca27fe32e43}; 13-28-2-08-191   -b   -00; 

392/191 

{6aff03f4-0013-42f8-8310-

57da67177aaf}; 13-28-2-10-188   -j   -00; 

342/188 

{7aed8eb2-9a55-439e-a003-

3db2b42b62c1}; 13-28-2-10-188   -b   -

00; 342/188 

{dfa12102-78e2-412c-b591-

746b659ff574}; 13-28-2-10-213   -x   -00; 

412/213 

{26b70945-fda1-4850-bab4-

35707f734330}; 13-28-2-10-188   -g   -

00; 342/188 

{ee0351e3-e757-4a3a-85ed-

a888c6cb3553}; 13-28-2-11-281   -l   -00; 

232/281 

{75569bed-6177-4d23-9bc4-

38dcfc501206}; 13-28-2-12-292   -l   -00; 

32 

{ddff87f0-6166-436f-ad59-

0addbd9d835c}; 13-28-2-10-194   -h   -

00; 395/194 

{2f537489-de9f-4f06-a3e0-f7c2f39f35ba}  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{3f7ef09a-a792-42a4-83f9-

24655e06a130}  

{e0c82833-ece5-4700-b9e3-

7aaaebecc238}  

{5074cbed-000a-4a4a-92a5-

34480032f192}  

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, 

olsy 

źródliskowe

) 

91E0 

{3c2c5a7b-a2c5-4c91-8143-

52cd5af606b8}  

{350156b2-942f-4dcd-b5ee-

c9bc83335a5c}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{67fb9771-1e91-4d98-963d-

0908648303a9}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

(łączne zasoby) 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{0d523f31-e0d9-4a15-ba28-

61761a9da5bc}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV  

{ded3a8fa-53fb-4e49-adad-

242efb0a9ff0}; 13-28-2-12-313   -a   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 
Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{2f6e3c26-7383-4de4-ab7d-

044802c4ca48}; 13-28-2-12-313   -a   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{f5e2cb53-b8c3-48f1-b5fc-

d16ffc5e5ec0}; 13-28-1-05-268   -d   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{804b8d8c-389b-4485-b0fd-

ab51c85e26a8}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

  XX XX  

{482c6d6e-d87c-4d4e-a62c-

ece08066d7ad}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX FV  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{103fd9fe-9418-478a-b8d6-

137a6e863922}; 13-28-2-08-181   -d   -

00; 384/181 

{ee8a8b04-c05e-4a4d-9e16-

410a51c38ddd}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{f3afd5ec-faa4-4b17-a0f4-6a6aafc68e2f}; Powierzchnia  XX FV U1  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-28-2-12-313   -h   -00; 576 

{8b384e2a-4362-40c1-aed0-

17209f76b7c6}  

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{36af99d8-1a2a-45db-8c37-

08886d377494}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{cb220ec2-0a52-400f-b31b-

001e4c5e174b}  

{28913900-48c4-4ed9-a215-

ee1726c65009}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{ce8dcb96-3d61-41c2-8707-

e956ef38a124}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U1 

Perspektywy  XX FV 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{bbebd2ef-f392-4bc9-a761-

a3fb1fe27801}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{7897f12e-fa39-4dbb-a4d2-

237a35e86c12}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

{53b9afa5-387d-4b7a-a1d9-

f61ef01347a7}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{d794501e-67ee-45a4-9061-

c5d4838eb31f}  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

XX XX 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 176 

Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

50 cm grubości 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{bff18485-6aa9-4848-b712-

025893bcc3ef}; 13-12-2-11-82    -a   -00;  

{9c3fe972-4800-4ff9-b46a-

b21428bbda68}; 13-28-2-13-348   -d   -

00;  

{ea8d0525-cfa2-4e75-86ae-

56eb62fce0b8}; 13-28-2-08-172   -l   -00;  

{41814850-831b-46b1-8b41-

a4de9bb2a45d}; 13-12-2-13-132   -f   -99;  

{427af963-206b-4ba6-a5f3-

b0a4a2bcafe1}; 13-28-2-08-176   -l   -00;  

{d9f033cc-3657-431c-8edc-

bf4859b8b27e}; 13-28-2-08-178   -a   -

00;  

{37424356-47f2-43ec-9568-

20b4a7b1dd49}; 13-12-2-11-87    -d   -

00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{b82e98c2-a835-4d2b-962e-

9e193a825c6d}; 13-28-2-08-138   -i   -00;  

{7ce972ff-b1a9-4e3a-9ecc-

554d7958617a}; 13-12-2-14-146   -j   -

00;  

{0ba54266-fb5f-4fb5-8f73-

844643d97d11}; 13-12-2-16-299   -c   -

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno XX U2 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

00;  (łączne zasoby) 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{c2630a3b-38d0-4f3d-b7db-

f69bbb28dab9}; 13-12-2-11-82    -j   -00;  

{46725065-5bc8-4c09-bc70-

dadb4689992a}; 13-28-2-13-372   -a   -

00;  

{739a5412-88db-4063-b13d-

3098999b5ab0}; 13-28-2-13-380   -a   -

00;  

{2c824756-8f0b-42e6-94bc-

73a77ca0634d}; 13-28-2-13-380   -d   -

00;  

{9580bdf3-f97d-403c-a110-

3b5e15e25533}; 13-12-2-14-147   -i   -00;  

{19941ba1-09ee-43f4-bfdd-

c6bca57bd3ce}; 13-12-2-16-313   -b   -

00;  

{fdd7be68-c0ba-4762-a9dd-

2da5068e29b2}; 13-12-2-16-325   -g   -

00;  

{2e3ba320-0716-4df4-baca-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

1f6c0c795950}; 13-12-2-17-329   -t   -00;  

{b8efcfab-e6b3-4372-b9e6-

7291e41aa5a9}; 13-12-2-17-329   -w   -

00;  

{7ee8c7cb-6653-454a-b8a0-

f7e94973739d}; 13-12-2-12-191   -c   -

00;  

{853fa66b-0d5d-4241-b8ec-

12d6f415ee68}; 13-12-2-11-65    -a   -00; 

539/65 

{e81b429c-a79d-4cfc-b155-

68f43c656ebb}; 13-28-2-08-191   -g   -

00; 392/191 

{26033b19-9b6c-47b2-b4da-

40751cd15cc7}; 13-28-2-10-216   -a   -

00; 415/216 

{6bb8d2b9-07cb-4dd8-854a-

33746cdd6323}; 13-28-2-11-248   -l   -

00; 307/248 

{c614ab04-de6c-406b-96c6-

b68601bc2264}; 13-28-2-11-255   -b   -

00; 129/255 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{225d3cd1-b1ca-4205-974f- Powierzchnia  XX U1 U2  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

efa702a5a04b}; 13-12-2-13-185   -k   -00; 

243/185 

{37d4af21-2352-46bd-b4cc-

abd8ec6730d8}; 13-12-2-12-185   -g   -

00;  

{7214d282-a488-4e8c-84ab-

6955c2dfa56b}; 13-12-2-12-185   -d   -

00;  

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U2 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

{0e697992-f0f2-4889-95eb-

cb6359fcb9f0}; 13-12-2-17-348   -f   -00;  

{a0a44ff5-a4df-47a6-a3a7-

a1d31074fdff}; 13-12-2-17-348   -h   -00;  

{4fd5a8e2-db6e-4f90-864b-

47c4d8b823c2}; 13-12-2-11-87    -f   -00;  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{ba2998fa-f66b-4346-b94c-

524038393bc6}; 13-28-2-11-273   -a   -

00;  

{a64f5c76-b2c9-4a11-88bb-

a4d3630d43dd}; 13-28-2-12-314   -a   -

00;  

{03adb470-8751-4697-af60-

fb6eb557ad56}; 13-28-1-05-252   -b   -

00;  

{e7b08bec-fc39-4cad-8fe4-

97bbe8f0324b}; 13-28-2-09-152   -b   -

00;  

{40dfd333-f6f4-419f-b313-

af35762f390a}; 13-28-1-05-253   -c   -00;  

{b9bbe524-2ac8-4a85-a155-

9d00dc51ae3b}; 13-12-2-11-83    -c   -00;  

{7547ba57-a80f-44f1-b6f5-

6e2b1933855b}; 13-28-2-13-373   -a   -

00;  

{5f7eed97-767f-43e6-9c29-

f89b1dae9dd4}; 13-12-2-11-101A  -c   -

00;  

{b2fa74d9-c54b-4e75-9818-

81860e4b922f}; 13-12-2-11-101A  -f   -

00;  

{fb509743-4b13-426c-8476-

1c2f4bfe2f06}; 13-12-2-12-221   -g   -00;  

{fd2b6097-1fc4-4fbc-a072-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

7e0059f9d88a}; 13-12-2-13-122   -i   -00;  

{28e202a7-a389-4bc9-af03-

ba10d8f6f28f}; 13-12-2-13-131   -h   -00;  

{d48d2458-4121-41f0-96a9-

e27906d9872a}; 13-12-2-13-132   -b   -

00;  

{7a2b6708-3ac5-4f37-8e89-

6155a9b541dd}; 13-12-2-13-132   -d   -

00;  

{dec5d332-4a62-4738-b4f8-

4856fff5b387}; 13-12-2-17-348   -g   -00;  

{9e126363-a10e-4d86-bd23-

50291a24be46}; 13-12-2-17-349   -i   -00;  

{4ce861c8-1141-4f59-97bb-

00d2d97d96e7}; 13-12-2-17-350   -c   -

00;  

{768efd42-3631-4d48-8f2c-

077dae6fb147}; 13-12-2-17-350   -d   -

00;  

{ee6ee033-655b-49f0-b67e-

1c93479168b6}; 13-12-2-17-350   -f   -

00;  

{bd6e9983-c143-48f8-bf03-

c3ad662677f4}; 13-12-2-17-350   -h   -

00;  

{89da0ec2-38de-4b43-b7ea-

bc7b707a8134}; 13-12-2-17-348   -d   -

00;  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{c93a5a7b-be21-49a4-9781-

01673cb60748}; 13-28-1-05-234   -b   -

00; 2/234 

{dce11976-df30-4e40-92cc-

d4eb29589e66}; 13-28-1-06-303   -o   -

00; 9/303 

{11d65d08-343d-4cc2-a740-

af6468fc71b9}; 13-28-1-05-266   -a   -00; 

250/266 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

  

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

{3cb05cbe-4505-4262-8b3a-

e331c2d598e7}; 13-12-2-12-83    -f   -00; 

559/83 

{4a9582c3-60a8-4336-ae4f-

d918de28d210}; 13-12-2-20-327   -s   -

00; 494/327 

{75af34a4-79f4-4197-b7ee-

0ebd6781a65a}; 13-12-2-20-328   -d   -

00; 344/328 

{58c1d0b3-f94c-42a9-9b31-

f8e7f8278e3a}; 13-28-1-06-292   -i   -00; 

6/1 

{d6801e79-a2cc-41fe-80bf-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

XX  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

> 3 m długości i > 

50 cm grubości 

XX XX 

Perspektywy  XX XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

0cb0588a3c6a}; 13-12-2-16-142   -g   -

00; 176/142 

{45afc9da-0b03-4121-bc90-

458fc010ce24}  

{790d9f09-7cc2-42ea-b269-

a0ce4b1c095a}  

{38389c9c-4b91-4e77-8221-

429349f9bf27}  

{4159e765-9f79-4a0b-9bb3-

51bf2b33c629}  

{95141f35-ecf9-4df0-88c3-

21fdc3d0dbbf}  

{9c47961c-437a-4d2e-9f03-

9a3a35cc4381}  

{1d1594e7-45b0-47a8-af9b-

14f1280d422a}  

{843b56f8-ea5a-4688-a9b2-

e520c5f3a643}  

{ef94e8bf-b62e-4360-ad15-

349098764cfb}  

{2d360957-126e-4927-841e-

64bdac04d9c9}  

{ca2e3439-d9b9-42de-b823-

9f9d84811ddc}  

ochrony 

91E0 

{e079740c-4b99-46a8-b679-

5b8bc113eeb7} 

13-12-2-15-270   -a   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
FV XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

funkcje Wiek 

drzewostanu 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{948e37d1-4aa0-4402-9d33-

62e58c436a24} 

13-12-2-16-327   -k   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

F

V 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{8db7f02e-4422-4772-8467-

d580632f0405} 

13-28-2-10-196   -f   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

F

V 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{65e9f9a7-a92c-4191-ac98-

cd31c1461473} 

13-28-2-08-166   -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

F

V 

Perspektywy  XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

{4bd543e3-ee4b-4c04-bce1-9eb8de26d892} 

13-12-2-11-79    -h   -00 

 

{39c0b9b8-ba45-4203-8bed-87be710a55c9} 

13-28-2-08-137   -f   -00 

{8d45d642-6d42-4cc7-beab-b06c2696c32a} 

13-28-2-08-185   -d   -00 

{e0ae63a6-3290-4604-af88-b9fa13b4583a} 

13-28-2-08-185   -h   -00 
 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{30ea7da6-1c58-415c-843f-

9c22be53595e} 

13-12-2-16-327   -r   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{8d45d642-6d42-4cc7-beab-b06c2696c32a} 

13-28-2-08-185   -d   -00 

{e0ae63a6-3290-4604-af88-b9fa13b4583a} 

13-28-2-08-185   -h   -00 
 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

FV  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{d0d401de-e2dc-4b9b-aa71- Powierzchnia  XX FV  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

9c74cde24080} 

13-28-2-08-185   -b   -00 

siedliska 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{5efdb91d-cd18-4a4c-

8956-a6b037eb2b53} 

13-12-2-11-105   -b   -00 

{a74dfd9d-dc27-4908-

91e1-4ac93e85efbf} 

13-12-2-11-79    -f   -00 

{0fac474d-f963-4e97-

8a2e-55e67e6ce07b} 

13-12-2-11-83    -h   -00 

{15648024-5ec9-4687-

a28e-65db74d6da5d} 

13-12-2-11-85    -b   -00 

{9839f93d-3e26-4a9f-

b3ff-0e3398f64288} 

13-28-2-08-172   -k   -00 

{a79071c1-f686-408b-

b0a9-57dcdde76e2e} 

13-28-2-08-176   -j   -00 

{61a54599-7e66-4302-

9971-91af0eb9ca93} 

13-28-2-08-178   -d   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{74d4a430-5ae2-4e45-

a111-cdfc1d6e0567} 

13-28-2-08-178   -g   -00 

{8988880c-374a-4612-

a5bf-505df61fb777} 

13-28-2-08-178   -h   -00 

  

{42e38d5c-6453-463a-a846-8c0952974c8a} 

13-12-2-11-79    -g   -00 

{bed484b1-cd5d-41b2-83d1-3f54e36ea48f} 

13-28-2-10-209   -a   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

1 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{c32c3d9f-c81e-4218-

9a97-30c4ae09b0c4} 

13-12-2-15-268   -g   -00 

{2428383d-df04-40fc-

bce3-5ccf622a601a} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

2 XX 

Wiek U
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-16-316   -i   -00 

{1b35d50e-9d19-4db2-

8311-d9cee8f3c1df} 

13-28-2-08-136   -j   -00 

{015be75f-088d-4ebc-

812f-3c5a58141ade} 

13-28-2-08-185   -b   -00 

{7400f8a8-6eb5-431e-

a607-04267f713fd7} 

13-28-2-11-269   -f   -00 

{e9b85089-c008-4af9-

977d-1480c9e3b844} 

13-28-2-11-274   -d   -00 

{9f30ac4a-b81f-460e-

a70b-c53beb9e7286} 

13-28-2-11-274   -f   -00 

{a65eefe4-cc09-4267-

a4f7-e40ddeb92a89} 

13-28-2-11-274   -i   -00 

 

drzewostanu 1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{a8ded215-3ed9-4bb5-

a85f-07b7700d2c64} 

13-12-2-10-76    -a   -00 

{e7ed4bca-a1a3-4162-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  
Specyficzna 

struktura i 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

2 
XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

a31d-ea77c9e4a455} 

13-12-2-11-83    -o   -00 

{70a9d9cf-8b34-48d7-

84c1-994c630d4078} 

13-12-2-12-190   -b   -00 

{bbbdb5ed-fa50-422f-

aec9-2ee48a3fb6c6} 

13-12-2-12-191   -g   -00 

{3252e868-ecbd-49e1-

b25d-af47a28260d3} 

13-12-2-12-196   -p   -00 

{e6d263e8-8582-45a4-

a7c0-d4088954cd18} 

13-12-2-12-204   -b   -00 

{66b42e42-a460-4431-

ad74-79c6baf6f1c0} 

13-12-2-12-209   -f   -00 

{4b272b7a-b3ea-42a8-

994a-941dbf62bf64} 

13-12-2-12-210   -a   -00 

{144bdf39-2d91-4f7d-

b6c6-deb127344e49} 

13-12-2-15-246   -d   -00 

{ee9a807f-86fd-418f-

836b-fad33fb3619e} 

13-12-2-16-313   -f   -00 

{07fafd6c-63a5-4730-

b4df-d90644fb2e26} 

funkcje Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-16-316   -d   -00 

{107d2616-23b2-47b5-

bd32-d34ae732c786} 

13-12-2-16-316   -f   -00 

{efeefe2e-b79a-431d-

acb7-bef6b26c0035} 

13-12-2-16-316   -h   -00 

{2a1b77ba-0370-419e-

8eca-6fd4496f6c4d} 

13-12-2-16-321   -f   -00 

{0574c27d-13fa-4cee-

9023-252ed4c1c189} 

13-12-2-16-321   -h   -99 

{57c56d78-00e5-4136-

9918-d8fbfc607ea4} 

13-12-2-17-228   -a   -00 

{0c9fcf65-cf8b-4596-

b537-38b3eed855f7} 

13-12-2-17-235   -c   -00 

{5cdcff97-4cfd-44a1-

94f4-783c0050b2e0} 

13-12-2-17-243   -c   -00 

{af1b70f0-0c54-479d-

96da-c1b8a083159d} 

13-12-2-17-329   -c   -00 

{f5d592ba-6f86-4cc6-

a85b-6cb620b8be63} 

13-12-2-17-331   -a   -00 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{26ecdfa4-b816-4d2e-

9b70-429f187ca815} 

13-12-2-17-331   -c   -00 

{8e8c1af4-1ba4-494f-

a550-9f49b653d128} 

13-12-2-17-331   -i   -00 

{1af089b2-202f-4497-

817e-17b891410de9} 

13-12-2-17-332   -a   -00 

{63347597-e290-45ed-

9cfe-e244cccf946a} 

13-28-2-08-137   -i   -00 

{bd603951-49be-41d9-

8455-0cf4669e05f9} 

13-28-2-08-174   -a   -00 

{e9d819ce-a9e8-4ddf-

99af-77e9368cfb76} 

13-28-2-10-211   -a   -00 

{6b94b419-dae9-4af2-

b68c-f57784daa3de} 

13-28-2-11-248   -j   -00 

{a33a202e-116f-4360-

846f-818b9a76e0b2} 

13-28-2-11-248   -k   -00 

{23230b0f-f8e2-49c2-

bafd-0083990ac866} 

13-28-2-11-281   -h   -00 

{d23b1541-58c8-4a2b-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

b267-ecbc0e46d8ca} 

13-28-2-11-283   -b   -00 

{530574fa-7f3c-437b-

b664-a69805be91ae} 

13-28-2-12-317   -r   -00 

{090c13d0-4fc1-46f2-

b926-17ee81513a34} 

13-28-2-13-348   -b   -00 

 

{a8ded215-3ed9-4bb5-

a85f-07b7700d2c64} 

13-12-2-10-76    -a   -00 

{e7ed4bca-a1a3-4162-

a31d-ea77c9e4a455} 

13-12-2-11-83    -o   -00 

{70a9d9cf-8b34-48d7-

84c1-994c630d4078} 

13-12-2-12-190   -b   -00 

{bbbdb5ed-fa50-422f-

aec9-2ee48a3fb6c6} 

13-12-2-12-191   -g   -00 

{3252e868-ecbd-49e1-

b25d-af47a28260d3} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

2 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-12-196   -p   -00 

{e6d263e8-8582-45a4-

a7c0-d4088954cd18} 

13-12-2-12-204   -b   -00 

{66b42e42-a460-4431-

ad74-79c6baf6f1c0} 

13-12-2-12-209   -f   -00 

{4b272b7a-b3ea-42a8-

994a-941dbf62bf64} 

13-12-2-12-210   -a   -00 

{144bdf39-2d91-4f7d-

b6c6-deb127344e49} 

13-12-2-15-246   -d   -00 

{ee9a807f-86fd-418f-

836b-fad33fb3619e} 

13-12-2-16-313   -f   -00 

{07fafd6c-63a5-4730-

b4df-d90644fb2e26} 

13-12-2-16-316   -d   -00 

{107d2616-23b2-47b5-

bd32-d34ae732c786} 

13-12-2-16-316   -f   -00 

{efeefe2e-b79a-431d-

acb7-bef6b26c0035} 

13-12-2-16-316   -h   -00 

{2a1b77ba-0370-419e-

8eca-6fd4496f6c4d} 

13-12-2-16-321   -f   -00 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{0574c27d-13fa-4cee-

9023-252ed4c1c189} 

13-12-2-16-321   -h   -99 

{57c56d78-00e5-4136-

9918-d8fbfc607ea4} 

13-12-2-17-228   -a   -00 

{0c9fcf65-cf8b-4596-

b537-38b3eed855f7} 

13-12-2-17-235   -c   -00 

{5cdcff97-4cfd-44a1-

94f4-783c0050b2e0} 

13-12-2-17-243   -c   -00 

{af1b70f0-0c54-479d-

96da-c1b8a083159d} 

13-12-2-17-329   -c   -00 

{f5d592ba-6f86-4cc6-

a85b-6cb620b8be63} 

13-12-2-17-331   -a   -00 

{26ecdfa4-b816-4d2e-

9b70-429f187ca815} 

13-12-2-17-331   -c   -00 

{8e8c1af4-1ba4-494f-

a550-9f49b653d128} 

13-12-2-17-331   -i   -00 

{1af089b2-202f-4497-

817e-17b891410de9} 

13-12-2-17-332   -a   -00 

{63347597-e290-45ed-
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

9cfe-e244cccf946a} 

13-28-2-08-137   -i   -00 

{bd603951-49be-41d9-

8455-0cf4669e05f9} 

13-28-2-08-174   -a   -00 

{e9d819ce-a9e8-4ddf-

99af-77e9368cfb76} 

13-28-2-10-211   -a   -00 

{6b94b419-dae9-4af2-

b68c-f57784daa3de} 

13-28-2-11-248   -j   -00 

{a33a202e-116f-4360-

846f-818b9a76e0b2} 

13-28-2-11-248   -k   -00 

{23230b0f-f8e2-49c2-

bafd-0083990ac866} 

13-28-2-11-281   -h   -00 

{d23b1541-58c8-4a2b-

b267-ecbc0e46d8ca} 

13-28-2-11-283   -b   -00 

{530574fa-7f3c-437b-

b664-a69805be91ae} 

13-28-2-12-317   -r   -00 

{090c13d0-4fc1-46f2-

b926-17ee81513a34} 

13-28-2-13-348   -b   -00 
 

{50d7fc85-82f2-4ea8-a4e8-

ebe661af6e21} 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U2  
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-10-65    -c   -00 

{b6eb55ab-a659-4f8c-bd9f-

88bf424a65ff} 

13-12-2-15-268   -a   -00 

{45ab793a-d8ac-46f2-89fa-

073b4b281939} 

13-12-2-15-268   -d   -00 

{98cb01b9-29b7-43c7-9417-

e555a891764e} 

13-28-2-11-271   -a   -00 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

2 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 

{7f632fc8-c825-4380-9ff2-

811d18a945e8} 

13-12-2-10-66    -c   -00 

{88e52c9e-9f63-46bf-821c-

1197fea582c8} 

13-12-2-10-70    -g   -00 

{a2489310-9871-4850-b93a-

bfd9fe75ab4e} 

13-12-2-11-81    -c   -00 

{c70e1a02-3911-4c5d-ac5b-

9fb82c52db5d} 

13-12-2-11-81    -d   -00 

{356c7a53-0966-4e7b-b026-

367381f4d3a0} 

13-12-2-11-81    -f   -00 

{eacb6a24-b693-445a-890b-

9e34f698a453} 

13-12-2-11-82    -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

U

2 
XX 

Wiek 

drzewostanu 

U

2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{09ddf17f-7f47-43c5-8cb3-

d2ba9e20ec90} 

13-12-2-11-82    -c   -00 

{149e0ff3-9199-46d8-90c9-

08f046bfb971} 

13-12-2-11-94    -g   -00 

{1f2d3040-1ab5-4c03-bdc0-

370bdb01603f} 

13-12-2-12-209   -a   -00 

{38c65f91-63e4-4f6e-be3e-

e2a1ceb1dc5a} 

13-12-2-12-215   -d   -00{e550c7fb-4298-

476c-abee-988631cdfb49} 

13-12-2-12-215   -f   -00 

{b4d1f902-d725-49d1-8a77-

5a81ad37c8cc} 

13-12-2-12-216   -a   -00 

{c865aa43-4231-43dd-8f2d-

d594783699fc} 

13-12-2-12-216   -b   -00 

{77b8a3c8-dcc1-4d37-bc60-

44027a7b3cf5} 

13-12-2-12-216   -c   -00 

{d44b4a5e-6695-46b8-bf39-

758dbfa23719} 

13-12-2-13-109   -a   -00 

{75f1dd58-0c76-40ae-9e83-

1dd523efb1e9} 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

13-12-2-15-259   -d   -00 

{565e4524-da09-4ba3-96dd-

ef63f1436852} 

13-12-2-17-350   -a   -00 

{003d84e9-8089-44c0-abff-

329d631f7ebd} 

13-28-1-05-241   -b   -00 

{3cd06123-498f-4b5f-8daf-

e788f9c2af02} 

13-28-1-06-282   -h   -00 

{d2742b6b-2a9b-4ba3-a7af-

164ddde0e6a3} 

13-28-2-10-209   -c   -00 

{2d4c9ff8-8368-4f4a-8b76-

778dfe6a8d41} 

13-28-2-10-217   -a   -00 

{6564f428-a3a3-4590-815d-

892a8600d03d} 

13-28-2-10-221   -o   -00 

{17a286d5-0180-4553-98ad-

7ae6c61391bd} 

13-28-2-13-378   -b   -00 

{0be45448-c536-4f86-97d5-

76c614821858} 

13-28-2-13-378   -g   -00 

{483f26c2-5248-4dd5-a0c8-

95a1cd1b0b83} 

13-28-2-13-380   -rx  -00 
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

{4dbdd9a1-b3bb-431a-bdb8-

88acd2bc1ac5} 

13-28-2-13-380   -xx  -00 

bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, 

Pino mugo-

Sphagnetum

, Sphagno 

girgensohni

i-Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne 

lasy 

borealne) 

91D0 

{652fa54e-37ac-4615-906b-

1acb8f0ae408} 

13-12-2-12-216   -f   -00 

{3b451b6c-e86f-4c9b-95c1-

001ed7427a6c} 

13-12-2-12-216   -g   -00 

{91c734fb-35ab-4d16-a57b-

aa6d9b8f049c} 

13-12-2-12-216   -h   -00 

{f00b5725-4ec1-49b4-8b5b-

02ad46c329ab} 

13-12-2-12-216   -i   -00 

{7d5a4f84-a733-47ab-b7db-

82f2008a3d16} 

13-12-2-12-217   -c   -00 

{c3bf928b-fb11-485a-9bcb-

5684f66fa8a4} 

13-12-2-12-217   -h   -00 

{f839d079-8ce1-4872-a1bc-

c46abf85f914} 

13-12-2-12-217   -i   -00 

{47c65ed9-cc8c-46c2-ab49-

7a3c36580da5} 

13-12-2-12-218   -a   -00 

{cf66e47e-a632-4ab2-bf82-

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

XX  
Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

3d7cdf33da6a} 

13-12-2-12-218   -b   -00 

{cf66e47e-a632-4ab2-bf82-

3d7cdf33da6a} 

13-12-2-12-218   -b   -00 

{2c368308-621f-4329-af8b-

f5c66a0556bb} 

13-12-2-12-217   -d   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U2  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

XX  
Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{cce29796-788f-4312-bd59-

ac5a4e8f0545} 

13-12-2-17-237   -h   -00 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX U1  

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

XX  
Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX   

{7987c08c-4359-4486-9a67-

52fc1e4a44fe} 

13-12-2-17-242   -i   -00 

{e813337c-d415-4f30-b6bf-

134ebb317fd9} 

13-28-2-10-235   -b   -00 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX U1  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

XX  
Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy  XX XX   
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Przedmiot ochrony objęte Planem 

Siedlisko 

przyrodnic

ze 

Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

Specyficzna 

struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

  

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Wiek 

drzewostanu 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

 Gatunki zwierząt 

Modraszek 

nausithous 

Phengaris 

nausithous    

6179 

6179-4 

{4c6af4c1

-27d5-

4f5d-

8764-

819c05fec

cb5} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U1 

U1 

 

U1  

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U2 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U2 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U1 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 

 XX 
U1  

6179- 5 

{9f11aa0e

-1c40-

4f3b-af77-

b13ad75a

6f4e} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX FV 

FV 

 

U1  

Indeks liczebności XX FV 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

FV 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U1 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX U1 

Perspektywy 

zachowania 
 

XX 
 U1 

6179-7  

{c2f6fa6f-

ec89-

442c-

8975-

ff308a404

f4f} 

Populacja Liczba obserwowanych 

osobników 

XX FV 

FV 

FV  

Indeks liczebności XX FV 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

FV 

FV 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX FV 

Dostępność mrówek gosp. XX FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 

 XX 
 FV 

6179-8  

{c77631d

f-9874-

4493-

a257-

d6feff3c1f

ea} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U2 

U1 

 

U1  

Indeks liczebności XX U2 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

FV 
U2 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX U1 

Perspektywy 

zachowania 

 XX 
U2  

6179-9 

{17c1b05

f-88ee-

430e-

810c-

46facf417

4ac} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U1 

U1 

 

U1 

 
 

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U2 

U1 

 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U2 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX U2 

Perspektywy 

zachowania 

 XX U1 

 
 

6179-10  

{5b262e1

d-7e26-

4295-

bc25-

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U2 

U1 
U1  Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Siedlisko Powierzchnia XX  U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

f517b4e8

b64c} 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U2 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX FV 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 

 XX 
U1  

6179-11 

{4b98388

1-4394-

4e03-

b537-

a6758500

7d69} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U1 

U1 

 

U1 

 
 

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia XX FV 

U1/U2 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U2 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U2 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 

 XX U1 

 
 

6179-14 

{12c0984

f-4ca3-

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX FV 
FV 

 
U1  

Indeks liczebności XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

46f3-

9c68-

3b4efbb7

6063} 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U1 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U1 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U2 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX U1 

Perspektywy 

zachowania 

 XX 
U1  

6179-15 

{cf81ecad

-eae2-

4e65-

8284-

94c6f7ab9

336} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U1 

U1 

U1  

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U2 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U1 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U1 

Dostępność mrówek gosp. XX U2 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 

 XX 
U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Modraszek 

telejus   

Phengaris 

teleius    

6177 

6177-4  

{c757bd6

9-91f8-

46ca-

ad7b-

789725f6

3644} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U2 

U2 

U1  

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U2 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U1 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U1 

Dostępność mrówek gosp. XX U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
 

XX 
U1  

Czerwończy

k nieparek  

Lycaena 

dispar   

 

1060-3 

{77f3af69

-8676-

45aa-

ab33-

ad5e15a8

02ce} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U1 

FV 

 

U1  

Indeks liczebności XX FV 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

FV 

U1 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U2 

Dostępność mrówek gosp. XX XX 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U2 

Zarastanie przez drzewa i XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

krzewy 

Perspektywy 

zachowania 
 

XX 
U1  

1060-6 

{8ad3d99

3-f245-

4128-

8753-

7a0ae149

eabd} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U1 

U1 

 

U1 

 
 

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX FV 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

FV 
 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX FV 

FV 

Dostępność mrówek gosp. XX XX 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
 

XX U1 

 
 

1060-12 

{2ae2b19

3-bd0e-

480c-

8143-

40ebb6be

dd58} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U2 

U1 

U1  

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U1 

U1 Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U1 

Dostępność mrówek gosp. XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U1 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX U1 

Perspektywy 

zachowania 
 

XX 
U1  

1060-13 

{5914b5a

a-07d5-

4bc4-

9c5d-

b274fd4a

d562} 

Populacja 

Liczba obserwowanych 

osobników 

XX U2 

U1 

 

U2  

Indeks liczebności XX U1 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia XX  

U2 

U2 

Dostępność roślin 

żywicielskich 

XX U2/U1 

Dostępność mrówek gosp. XX XX 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX U2 

Zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
 

XX 
U2 

 

Powierzchnia siedliska 

wodnego (zbiornika) 
XX U2 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX U1 

Zacienienie XX U1 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wpływ ryb XX FV 

Izolacja przestrzenna 

(Liczba zbiorników 

wodnych w odległości do 

500 m) 

XX U1 

Jakość środowiska 

lądowego 
XX U1 

Zarastanie lustra wody 

przez roślinność 
XX U2 

Podkowiec 

mały 

Rhinoloph

us 

hipposider

os 

1303 ID 1303-

02 guid 

{e290dd

64-4c14-

454d-

9d83-

3488f123

ed31} 

Parametry populacji Liczebność xx FV FV 

U1 

 

Parametry siedliska 

gatunku 

Kubatura schronienia 

dostępna (dogodna) dla 

nietoperzy 

FV FV 

U1 

Zabezpieczenie nietoperzy 

przed niepokojeniem 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla 

nietoperzy 

U1 U1 

Ekspozycja wlotów do 

schronienia 

FV FV 

Obecność bezpiecznych 

tras przelotu w kierunku 

zimowisk 

FV FV 

Istotne, zauważalne 

wielkopowierzchniowe 

zmiany w strukturze 

żerowisk w otoczeniu 

(r=2,5 km) schronień 

FV FV 

Szanse zachowania gatunku  U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Mopek 

Barbastell

a 

barbastellu

s 

1308 ID 1308-

01 guid 

{f16be0a

c-6690-

4d49-

84d8-

630d76a

4e7d2} 

Parametry populacji 
Rozród gatunku XX XX 

XX 

XX 

Aktywność gatunku XX XX 

Parametry siedliska 

gatunku  

Powierzchnia kompleksu 

leśnego 

FV FV 

XX 

Powierzchnia lasów 

liściastych 

FV FV 

Powierzchnia 

starodrzewów 

(drzewostanów w wieku 

>80 lat) 

XX XX 

Powierzchnia 

starodrzewów liściastych 

(drzewostanów w wieku 

>80 lat) 

XX XX 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o pierśnicy >25 

cm 

XX U1 

Grubość drzew (>25 cm) 

zapewniających 

potencjalne kryjówki 

dzienne 

XX U1 

Szanse zachowania gatunku  XX 

ID 1308-

02 guid 

{f6219d7

0-722c-

Parametry populacji Liczebność XX FV XX 

XX 

 

Parametry siedliska 

gatunku 

Powierzchnia zimowiska FV FV 

XX Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

474d-

b614-

14dfeef2

4cb5} 

Dostępność wylotów dla 

nietoperzy 

FV FV 

Temperatura powietrza XX XX 

Udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

schronienia 

FV FV 

Elementy liniowe (aleje, 

rzeki) w otoczeniu 

schronienia mające 

połączenie z lasami 

FV FV 

 

Szanse zachowania gatunku  XX 

Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginat

us 

1321 ID 1321-

02 guid 

{43872b

6e-5db3-

4743-

afd1-

6df71817

375f} 

Parametry populacji Liczebność XX FV FV 

U1 

 

Parametry siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

U1 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wylotów dla 

nietoperzy 

U1 U1 

Warunki mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

XX XX 

Szanse zachowania gatunku  U1 

Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteini 

1323 ID 1323-

01 guid 

{cdf5947

8-57ae-

40e8-

a4f7-

7d77fda3

Parametry populacji Obecność gatunku U1 XX XX 

U1 

 

Parametry siedliska 

gatunku 

Powierzchnia kompleksu 

leśnego 

FV FV 

U1 
Powierzchnia lasów 

liściastych 

U1 U1 

Powierzchnia 

starodrzewów 

XX XX 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

ddff} (drzewostanów w wieku > 

80 lat) 

Powierzchnia 

starodrzewów liściastych 

(drzewostanów w wieku > 

80 lat) 

XX XX 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o pierśnicy >25 

cm 

XX U1 

Grubość drzew (>25 cm) 

zapewniających 

potencjalne kryjówki 

dzienne 

XX U1 

Zwarcie podszytu 

liściastego 

XX U1 

Liczba śródleśnych 

zbiorników wodnych 

FV FV 

Powierzchnia śródleśnych 

zbiorników wodnych 

U1 U1 
 

Szanse zachowania gatunku  U1 

ID 1323-

02 guid 

{574afb3

5-c867-

4379-

baaf-

Parametry populacji Liczebność FV FV FV 

U1 

 

Parametry siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV FV 

U1 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wylotów dla 

nietoperzy 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnic

ze/ 

Gatunek 

zwierząt 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

c7de32ff

2bba} 

Warunki mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

XX XX 

Udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

schronienia (do 1 km) 

FV FV 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z lasami 

U1 U1 

Szanse zachowania gatunku  U1 

Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 

1324 ID 1324-

02 guid 

{a52400

4e-40f8-

49f0-

b596-

ef6f5608

fa84} 

Parametry populacji Liczebność XX FV FV 

U1 

 

Parametry siedliska Powierzchnia  FV FV U1 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wylotów dla 

nietoperzy 

FV FV 

Warunki mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

XX XX 

Szanse zachowania gatunku  FV 

Wydra 

Lutra lutra 
1355 

- 

(Ścinawk

a poniżej 

Mieroszo

wa) 

Populacja 

Zagęszczenie populacji 

(a164)  
U1/FV FV 

U1  
Średnia liczba młodych na 

samicę (a79) 
XX XX 

Aktywność gatunku (a285)1 FV FV 

Siedlisko Baza pokarmowa (a1) XX XX 

                                                           

1 Średnia w oparciu o dane z obserwacji prowadzonych w okresie wysokiej aktywności gatunku, od początku września do końca kwietnia. 
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Udział siedliska kluczowego 

dla gatunku (a275) 
FV FV 

Jakość wody (a38) U1 U1 

Lesistość (a65) U1 U1 

Bariery (a34) U1 U1 

Odległość od drogi (a207) U1 U1 

Urbanizacja otoczenia (a208) U1 U1 

Perspektywy 

zachowania 
 FV FV 

Wydra 

Lutra lutra 
1355 

1e70 

(Ścinawk

a powyżej 

ujścia 

Sokołowc

a) 

Populacja 

Zagęszczenie populacji 

(a164)  
 FV 

U1  

Średnia liczba młodych na 

samicę (a79) 
 XX 

Aktywność gatunku (a285)  FV 

Siedlisko 

Baza pokarmowa (a1)  FV 

Udział siedliska kluczowego 

dla gatunku (a275) 
 FV 

Jakość wody (a38)  U1 

Lesistość (a65)  U1 

Bariery (a34)  U1 

Odległość od drogi (a207)  U1 

Urbanizacja otoczenia (a208)  U1 

Perspektywy 

zachowania 
  FV 

Wydra 

Lutra lutra 

 

1355 

 

2882 

(Szkło w 

Okrzeszy

nie i 

poniżej) 

Populacja 

Zagęszczenie populacji 

(a164)  
 FV 

U1  Średnia liczba młodych na 

samicę (a79) 
 XX 

Aktywność gatunku (a285)  FV 
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Siedlisko 

Baza pokarmowa (a1)  FV 

Udział siedliska kluczowego 

dla gatunku (a275) 
 U1 

Jakość wody (a38)  U1 

Lesistość (a65)  U1 

Bariery (a34)  U1 

Odległość od drogi (a207)  U1 

Urbanizacja otoczenia (a208)  U1 

Perspektywy 

zachowania 
  FV 

Wydra 

Lutra lutra 
1355 

4dda 

(Zadrna 

w ok. 

Jawiszow

a) 

Populacja 

Zagęszczenie populacji 

(a164)  
XX FV 

  

Średnia liczba młodych na 

samicę (a79) 
XX XX 

Aktywność gatunku (a285) XX FV 

Siedlisko 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego 

dla gatunku (a275) 
XX U2 

Jakość wody (a38) XX U1 

Lesistość (a65) XX U2 

Bariery (a34) XX U1 

Odległość od drogi (a207) XX U1 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U1 

Perspektywy 

zachowania 
 XX FV 

Wydra 

Lutra lutra 
1355 

26df 

(Grzędzki 

Pokot w 

Grzędach 

Populacja 

Zagęszczenie populacji 

(a164)  
XX U1 

U2/U1  
Średnia liczba młodych na 

samicę (a79) 
XX XX 
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Górnych) Aktywność gatunku (a285) XX U1 

Siedlisko 

Baza pokarmowa (a1) XX FV 

Udział siedliska kluczowego 

dla gatunku (a275) 
XX U2 

Jakość wody (a38) XX U1 

Lesistość (a65) XX U2 

Bariery (a34) XX U1 

Odległość od drogi (a207) XX U1 

Urbanizacja otoczenia (a208) XX U2 

Perspektywy 

zachowania 
 XX FV 

 

Oceny stanu siedlisk przyrodniczych w obszarze dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w 399 płatach 

siedlisk, zarówno wcześniej ujętych w materiałach bazowych jak i nowo odnalezionych w trakcie prac terenowych. Badania przeprowadzono zgodnie z 

metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN (GIOŚ 2007−2009). Lokalizację stanowisk oraz granice siedlisk leśnych ustalano przy pomocy urządzeń GPS z 

dokładnością do 10 metrów.  

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

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

uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny stanu siedlisk przyrodniczych stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 

– stan niezadowalający, U2 – stan zły). W przypadku, kiedy dany typ siedliska nie miał opracowanej metodyki monitoringu, wskaźniki dobierano na podstawie 

metodyki dotyczącej siedliska o zbliżonych właściwościach ekologicznych, których zastosowanie było uprawnione merytorycznie. Liczbę zastosowanych 

wskaźników ograniczono do wskaźników kardynalnych. Strome stoki, wychodnie skalne, meandrujące koryto rzek oraz prawie całkowite zalesienie są przyczyną 

nie tylko zróżnicowania siedliskowego, ale sprawiają także, że zbadanie terenu jest bardzo czasochłonne. Dlatego przy określeniu parametru struktury i funkcji 

ograniczono się do wskaźników określanych w metodyce GIOŚ jako kardynalne. Pozwoliło to na objęcie weryfikacją terenową większej liczby płatów 

poszczególnych typów siedlisk przy jednoczesnym zachowaniu możliwości oceny stanu zachowania siedlisk i zaplanowania ich odpowiedniej ochrony. 

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

Dodatkowo z analiz materiałów bazowych oraz danych publikowanych i niepublikowanych możliwe było uzyskanie ocen cząstkowych przynajmniej dla 

wybranych wskaźników i na ich podstawie dokonanie wstępnej oceny ogólnej dla dalszych 726 płatów siedlisk leśnych i nieleśnych.  
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Ogółem oceny stanu dokonano dla 1125 płatów siedlisk spośród 1423 odnotowanych na podstawie materiałów bazowych, weryfikacji terenowej oraz 

analizy ortofotomapy terenu. Należy podkreślić, że do tej pory z obszaru PLH Góry Kamienne było znanych tylko 840 płatów siedlisk, stąd też prowadzone 

badania znacznie zwiększyły ilość dostępnej informacji o zróżnicowaniu siedlisk przyrodniczych na tym terenie. 

Granice płatów siedlisk nieleśnych oraz w wielu wypadkach także leśnych – tam gdzie było to możliwe - zweryfikowano w oparciu o granice wydzieleń 

oddziałów wchodzących w skład Nadleśnictwa Kamienna Góra i Wałbrzych i informacje pochodzące od tych jednostek.  

Płazy: Oceny stanu siedlisk traszki grzebieniastej dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w 2013 r. na potrzeby 

opracowania PZO na wszystkich stanowiskach, na których stwierdzono traszkę grzebieniastą. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną dla 

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

(GIOŚ 2007-2009).  

Lokalizację stanowisk ustalano przy pomocy urządzeń GPS. W miejscach, gdzie stwierdzono występowanie traszki grzebieniastej, dokonano oceny wskaźników, 

charakteryzujących właściwości i stan siedliska gatunku i na tej podstawie dokonano oceny ogólnej stanowiska. Oceniano następujące wskaźniki: region 

geograficzny, powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika), stałość zbiornika (liczba lat, w których zbiornik wysycha), jakość wody, zacienienie zbiornika, 

wpływ ptaków wodnych, wpływ ryb, izolacja przestrzenna (liczba zbiorników w odległości mniejszej niż 500 m), jakość środowiska lądowego, zarastanie lustra 

wody przez roślinność. Wartość poszczególnych wskaźników ma charakter liczbowy. Wartością liczbowym przyporządkowane są oceny w skali: FV,U1,U2. 

Iloczyn wartości liczbowych poszczególnych wskaźników podniesiony do potęgi 0,1 daje wartość liczbową wskaźnika HSI w przedziale od 0 do 1. Jego wartość 

określa stan siedliska gatunku - mówi o tym, czy stan siedliska jest właściwy (FV), niezadowalający (U1), czy też zły (U2). Im bliżej wartości 1, tym siedlisko 

dla traszki grzebieniastej jest bardziej dogodne. Ocena ogólna jest tożsama z oceną stanu siedliska gatunku.  

 

Nietoperze: Stan zachowania zimowych populacji podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka Bechsteina oraz nocka dużego oceniono jako niezadawalający 

(U1), ze względu na to, że obiekty, które wykorzystywane są przez nietoperze w okresie hibernacji narażone są na niekontrolowaną penetrację ludzi. Pomimo to 

liczebność tych gatunków w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie a nawet wykazuje tendencję rosnącą.  

Stan zachowania zimowych populacji mopka oceniono na (XX), ze względu na niewystarczającą ilość danych i niską liczebność okresie zimowym.  

Stan zachowania i ochrony letnich populacji gatunków będących przedmiotem ochrony w Obszarze jest bardzo słabo poznany. W szczególności dotyczy to takich 

gatunków jak: podkowiec mały oraz nocek orzęsiony, które nigdy do tej pory nie zostały stwierdzone w okresie letnim na terenie Obszaru. Letnie obserwacje 

mopka i nocka Bechsteina mają charakter incydentalny. Nie potwierdzono istnienia dwóch znanych z literatury kolonii rozrodczych nocka dużego w kościołach 

w Okrzeszynie oraz Chełmsku Śląskim. Na pięciu nowych stanowiskach zarejestrowano pojedyncze przeloty nocków dużych.  
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Ssaki (poza nietoperzami): Siedliska gatunku zachowane w różnym stopniu, generalnie jednak niskiej jakości ze względu na znaczne przekształcenia 

morfologii skarp brzegowych. Obecne są jednak fragmenty pozbawione zabudowy hydrotechnicznej lub renaturalizujące się umożliwiające 

lokalizowanie kryjówek naziemnych (gęste zarośla wierzbowe, łęgi o bogatym podszycie i roślinności zielnej) i podziemnych (naturalne skarpy 

brzegowe, korzeń drzew na skarpach brzegowych).  

 

 

4 ANALIZA ZAGROŻEŃ 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

{57cfac41-5baa-4f67-a991-8fb64856a997} X Brak zagrożeń 

H01 zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

 

 

J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

 

H01- Dalsze 

pogarszanie jakości wód 

(eutrofizacja) sprzyjać 

będzie wkraczaniu 

gatunków 

ekspansywnych 

mogących wypierać 

włosieniczniki, które 

wykazują tylko 

umiarkowaną tolerancję 

na zanieczyszczenia 

wód. 

 

 

J02.03 Przeprowadzenie 

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 

występowania siedliska. 

 6190 Murawy {0de66963-4c9a-4df2-b587-46bef143d043} X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń W trakcie prac 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

pannońskie 

(Stipo-

Festucetalia 

pallentis) 

{6c5ab448-1803-4b5a-9b7b-45754b4c7c37} terenowych nad planem 

zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń. 

1 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco–

Brometea) – 

priorytetowe są 

tylko murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

{2882bd8f-b397-4b0b-9a7a-efdde9939180} 

{530a2b5a-9f08-4fad-8c7f-db87067417bd} 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

X Brak zagrożeń 

A04.03, A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

K02.02 Nagromadzenie 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska 

{dc5d0b01-b15c-4fe2-827f-fe9f72aa734b} 

{9915db18-cb65-4872-9425-dc1937403a08} 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 
X Brak zagrożeń 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

{e0300794-7d1b-4780-8c2e-a0eac0e3889c} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

X Brak zagrożeń 

A04.03, A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

{62525145-7445-4fb6-b865-3d3c353b3a71} 

{2916973a-a779-4546-8dfb-f77b860eb22c} 

X Brak zagrożeń 
K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.01 Nieużytkowanie 

kolejnych płatów 

siedliska skutkować 

może sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

{4d4f71de-ca65-4f97-85b5-3e4724e546de} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

X Brak zagrożeń 

A04.03, A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

K02.02 Nagromadzenie 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska 

 

{bb89984c-9eb5-4e78-b21f-59ebbae35d32} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

X Brak zagrożeń 

A04.03, A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

{140e41db-c8aa-48cb-9be5-f09f9ddc70a8} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

X Brak zagrożeń 

A04.03, A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowane 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

Wszystkie płaty siedliska  

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

 

 

A04.03, A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

innych działek 

(koszenie, wypas) z 

siedliskiem w obszarze 

powodować będzie 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i 

następnie jego zanik w 

wyniku sukcesji drzew i 

krzewów. 

 

2 

6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe  

Nardion 

{4c25f0f2-2b4e-4274-906f-b783d918fa64} 

 
X Brak zagrożeń 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

K02.01  

Nieużytkowanie płatu 

siedliska skutkować 

może sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

{fd286924-e7b1-4006-87e4-4a713a4ac024} 

{a77ad716-2c10-40a8-afb9-02883aa89c84} 

{9d62e5ee-8143-4a33-81fe-c37b4acf9834} 

{8331823a-7f66-4d3c-9b42-15d61d31857c} 

{8f3f6d7d-d106-4c2d-a99a-50541c1ff55e} 

X Brak zagrożeń 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

{5d03386e-b752-4c20-864a-3e3ac586440d} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 
X Brak zagrożeń A04.03, A03.03  
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie części płatów 

siedliska powoduje 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i 

zanik gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

{51f1f701-5c6e-4e4b-9938-7c942d687212} 

{cb06a9e5-22ca-4144-99d7-445c2b417c0d} 

{e55fed71-091b-4e58-8ad7-bed7ef67cd8f} 

{8153ad8c-fcf1-4eee-b137-543cba3bd568} 

{6b22845b-8414-410c-997f-a02238fcd8c3} 

{5d40ad0c-4548-4acd-9068-ca83fc52d8f2} 

{bbb267a4-aacf-4bd5-bea2-4a870d4768a8} 

{7d72807b-96ed-4fa9-a846-14e10f007b77} 

{e514c507-e4c4-4252-bc92-85c59de346b8} 

{2028fcb9-3b1a-495e-a65a-d4c2a2b458ab} 

{55418a31-a179-49eb-be38-a1ffc2977b38} 

{921651df-4ffe-4f67-9db5-260584f2dea6} 

{231a05d7-2914-4556-b596-3fb740b23858} 

{cf539c40-727e-4b8c-a9be-d7b3fc46de9c} 

{fc67a1f9-c901-496b-821c-85a40a935d61} 

{485642f7-8053-4807-a581-1b991d4761aa} 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

A04.03 A03.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{a29e4849-34da-42f1-a362-9a720c836b12} 

{5784d555-bef1-412d-a1a0-1bf0ef8d0644} 

{c458772e-5374-4179-a55b-1790d791893e} 

{d08c93e4-385e-45b3-a8a2-1f76c1ea7bf2} 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 

{c935b10c-1f6d-4650-8194-7f63ef3e6e77} 

{dd084df2-9deb-4618-9942-8a9ae9dd2b0d} 

 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

K02.02 Nagromadzenie 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska. 

 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

 

{6f7d698a-83be-4f27-bb11-22803f88ad4a} 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

X Brak zagrożeń 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

K02.01 Nieużytkowany 

płat siedliska  podlega 

sukcesji drzew i 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

krzewów, co skutkuje 

zanikaniem siedliska. 

 

{f1d4a1f0-b19a-4a41-8060-1ee598c3265c} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

X Brak zagrożeń 

A04.03 A03.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie części płatów 

siedliska powoduje 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i 

zanik gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

 

K02.02 Nagromadzenie 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

{1d0b3f90-c36d-4a9b-94a8-ec44799ab4d6} 

{f59700e5-ee9c-48f3-8d1a-b60bd1020899} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

X Brak zagrożeń 

A04.03 A03.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie części płatów 

siedliska powoduje 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i 

zanik gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

 

{e272ca3d-7a8a-46a8-b996-10f2bb59f5e9} 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 
X Brak zagrożeń 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

Wszystkie płaty siedliska X Brak zagrożeń 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

A04.03 Zarzucenie 

użytkowania płatów 

siedliska (koszenie, 

wypas) z siedliskiem w 

obszarze powodować 

będzie stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i następnie 

jego zanik w wyniku 

sukcesji drzew i 

krzewów. 

 

3 

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

{a3d9d860-bab5-4264-8159-84af4614ba7f} 

{98b89479-877e-4225-9a31-e180c04d6dd4} 

{4396369d-1959-4db7-a13a-8bdadd5fafef} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

A04.03 A03.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie płatów siedliska 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska 

 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 

 

Wszystkie płaty siedliska X Brak zagrożeń 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

A04.03 A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie płatów siedliska 

powodować będzie 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i 

następnie jego zanik w 

wyniku sukcesji drzew i 

krzewów. 

{19fc0dfa-d8b3-4c73-8757-ae44ec54098b} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

K02.01 sukcesja 

X Brak zagrożeń 

A04.03 A03.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie płatu siedliska 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 231 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

 

 

{f47db6a1-78f0-4dc2-bc38-24d95cfadfe3 

{8110fc15-1e49-4028-b92b-be9f750d0f21} 

{8110fc15-1e49-4028-b92b-be9f750d0f21} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

 

K02.01 sukcesja 

A04.03 A03.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie płatów siedliska 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 

{ea195bac-2051-4834-ab01-2a9416a9bfbd} 
K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 
K02.01 sukcesja 

K02.02 Nagromadzenie 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

płatów powoduje 

eutrofizację i 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska. 

 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatu siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska 

 

{346dd420-ed5e-48db-acca-79baa22f2eca} 

{26fe8aa3-4b60-45e2-8d64-3e0dba8b52e2} 

{db1d8f46-4cf8-4958-82aa-76fc757644e5} 

{6454606b-0c19-48b1-8229-34290a5d7401} 

 

X Brak zagrożeń 
K02.01 sukcesja 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska  

4 

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

 

{23c3a674-8741-49e9-800b-b4268283d590} 

{eb56f96c-e292-4d33-8fac-8fc2151d8e79} 

{eb56f96c-e292-4d33-8fac-8fc2151d8e79} 

{c32c07f9-6db2-4504-bd81-efd6045db38c} 

{adb02d09-ac99-416a-957f-f6c9fd09e762} 

{d7a419c4-af3e-49f4-90c5-f1e3f01f5bdd} 

{695c7dd5-b084-4c6e-91cb-9b63519287f4} 

{6b6a3046-3bcc-49fc-a190-cc991d2ac7c6} 

{ac0c195b-334d-45e1-ac57-0e347023bfbb} 

 

X Brak zagrożeń J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

J02.03 Przeprowadzenie 

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 

występowania siedliska. 

{8f78c497-00f7-43ab-b8b1-59b1af03fab9} X Brak zagrożeń J02.03 Regulowanie J02.03 Przeprowadzenie 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{d2f9abed-c5a0-4ede-82bc-c501683ebda7} 

{a419f658-aacf-4bd5-baf2-ab071cc350cc} 

 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych  

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 

występowania siedliska. 

{013977cc-8daa-408f-8ac7-fdaaf1c40969} 

{35a109ce-8ea9-42f3-89b0-c00195d1bef1} 

 

X Brak zagrożeń J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych  

J02.03 Przeprowadzenie 

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 

występowania siedliska. 

{63cc6b0b-437e-41fe-a837-801159e80217} 

 

X Brak zagrożeń J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych  

J02.03 Przeprowadzenie 

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 

występowania siedliska. 

{34209fef-b6e0-4287-b3bf-efec8fb6e51e} 

 

X Brak zagrożeń 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

I01 Zagrożeniem jest 

ekspansja gatunków 

obcych w płaty siedliska 

(rdestowiec 

ostrokończysty 

Reynoutria japonica). 

(mogąca odbywać się 

wzdłuż cieków. 

 

J02.03 Przeprowadzenie 

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 234 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

występowania siedliska. 

{206f11a8-3557-479e-9f25-c35b49bce759} 

{5f1d6890-b5c0-4de3-9f6c-e367b65c2688} 

{cd347e6a-4775-426b-a445-334c51ba9b1f} 

{a95904cf-71e6-43c5-bba7-ea41bafb60ee} 

 

X Brak zagrożeń 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

I01 Zagrożeniem jest 

ekspansja gatunków 

obcych w płaty siedliska 

(rdestowiec 

ostrokończysty 

Reynoutria japonica). 

(mogąca odbywać się 

wzdłuż cieków. 

 

J02.03 Przeprowadzenie 

prac polegających na 

utwardzeniu dna i skarp 

brzegowych cieków 

spowoduje zanik 

warunków do 

występowania siedliska. 

 

5 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

{8f3061c7-1d14-4318-bcfb-b70eab493d92} 

{149997c1-bccb-42ca-bf72-564ac8dad356} 

{e2ccbb32-30ec-4ab1-b6f1-d2c64bd765a0} 

{b8ec4f27-8e57-4239-b8b2-bd9a692779e7} 

{de231c99-4aaa-4308-9277-d7b7460b1dd5} 

{be524270-b80f-4910-8edc-15c645e24f89} 

{b87f48dc-930d-435d-ac2f-7bb55a6632e5} 

{bb6cf53d-23e8-4d77-8e91-777f05834f21} 

{2e3150f3-93a7-414b-a937-d099077fe41e} 

{2f0ff657-1507-44ed-a323-29ee772e792c} 

{a5d582bb-b971-4533-89c3-be5878bd45a8} 

{703ecd12-bc2f-4f5a-841f-252475a9f1e3} 

{d32eed86-640e-4f57-94a7-9a796a435c4f} 

{3aaf5287-a069-47a3-ad67-5ad53d43a71b} 

{d4771ee0-94e9-4170-aad1-2b724fe56a54} 

{2abced59-654a-4482-b39c-eb05a4cddbb0} 

{9c610fd1-3689-45ab-b0a6-92e12ef5a705} 

X Brak zagrożeń 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

 

 

 

 

 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 

 

A03.03 A04.03   

Zarzucenie użytkowania 

płatów siedliska 

(koszenie, wypas) w 

obszarze powodować 

będzie stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i następnie 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{42064a06-3088-4ae1-9ce5-56c2e1ca2a66} 

{d6bed830-89d7-4e23-b65f-cc4a398789cd} 

{1f0bdb30-f3ad-4f48-8833-25e90f624885} 

{ac3a2119-d200-44f7-8987-997f6eea88e6} 

{1c41f085-debc-46d2-8097-4c9aa5f08000} 

{57ca74bc-6e36-4fc1-b0f3-29fdfe1c3b59} 

{cdbf4ae6-b1f8-418e-b75a-a18b62efd98f} 

{e565b021-9b10-4677-9a16-6ce0caca417e} 

{3de58edf-c37c-4a47-913e-8aefef21eafb} 

{116404e2-5cc3-46a2-83eb-8c6ab44e1daa} 

{59900bb4-5f9a-4dc4-a5c4-e5a3c6f80a52} 

{2f1e4031-7cdc-497c-9f18-9a42393f6662} 

{4e3c9910-3a92-4d2d-959a-de4450d53ee2} 

{63053209-d5c3-4073-bda2-8048b5e50bfd} 

{791875fc-f7e7-498f-ba26-876c03c25033} 

{9d092458-fd72-4b86-9aa7-6c973500e0ad} 

{67dc046c-dc4a-4d90-8878-9dafb4064fb7} 

{810d0f88-3995-430f-8bc6-91a94fc6a906} 

{abae5840-566a-4712-9cef-f53730c6d582} 

{22a883ba-7edf-4f68-8d1c-9ba5a128e504} 

{6e8a3a4c-22d1-49e2-af8c-105a065933d7} 

{43a439f8-4afe-462e-a3ae-08f284fa7604} 

{6216c8e4-5eb5-4f0b-92a8-68e1ad5c44fb} 

{b99adea3-13cd-41a3-98cf-7e0a7b76bd98} 

{e02e2850-de85-4cf1-b822-6b4794febc70} 

{0086ce79-6f4b-41ad-a4e9-e41d9ca076ec} 

{a75cd1d3-d95e-4c3b-bcd2-696e6cc9ffff} 

{c9823555-abf3-4014-bbe8-dfd2c685b794} 

{ef6bf400-c035-4beb-bcc5-1d69a6b86084} 

{3218a8ff-eb17-43c9-a8da-a8032f864df1} 

{97f49e05-89e5-4a7d-9190-c76b76a3f63b} 

{b6e82efa-7255-4fd4-8723-f586c31ce1b7} 

{e3288323-c642-48a4-a0fd-3b4cca421da5} 

{ed02c333-159c-4fad-868c-4c4e2b2870b6} 

{6f77fb48-e91e-4556-8638-b1f8b550dad4} 

jego zanik w wyniku 

sukcesji drzew i 

krzewów. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{c8f1f54d-c986-48d5-9f79-4ef8d7746c60} 

{d200751a-4ffb-4662-82c7-2389c59ba751} 

{8483c19c-7a33-45fc-bff3-edd76cb1b02e} 

{01725a5c-dc31-4aad-9237-9c9d76abeb46} 

{7648293c-730e-4602-ad18-85ddb63efdf2} 

{9d25f3d7-31b4-4db1-8aab-737fe2b2c73a} 

{7e49e71a-d964-4acb-a82e-72069b5b3ddf} 

{c418e48a-8f7a-4b25-87c9-f9b94132fa73} 

{c7f5fff8-a0ed-4044-ae02-4a86f863eb7b} 

{7c04012b-a772-4091-8be3-266c79e4443e} 

{d2cbbc85-e23f-4330-b965-49ba0ce7a957} 

{4203121a-f6bc-439b-a101-9e47611f452d} 

{324a3333-5e4d-4202-9ef9-b9857f908e68} 

{4a5a8c75-a11c-4d90-bae6-4df3a9156dbc} 

{481a2bb8-cbee-484c-8301-5d0599cbedfc} 

{c6419b6a-296f-4129-b160-e47c6b273458} 

{57c68836-1a73-4240-97c2-5ed8a4376888} 

{1bfb0794-8ab4-4352-81f2-196299397893} 

{8b1bc8a3-7cfb-4b26-b77f-8d5fc878e389} 

{d615f898-31c4-42c7-9e89-02ec90d32b86} 

{859cdee8-6264-4b55-b934-4d406c34aff8} 

{30207853-da73-465b-9b6e-c84533ee3695} 

{d8a673d4-f4d0-48f2-a6e7-8c7cb3d826f7} 

{dab73160-5a39-443e-a576-bc33c87c7fdf} 

{ac696368-a5e3-43de-8532-ebbe86942e17} 

{84380693-cefe-417c-8f97-8371c56edef5} 

{df38ff41-5278-40e1-b363-9b64063c7392} 

{d043ef2f-3257-450e-bf9e-a8b5536b2899} 

{25339211-3f91-47c9-b592-5f6c2b0d425e} 

{806fa26c-22e5-4389-9a45-854278288327} 

{ca11e9aa-1224-490c-8633-9e86ec981523} 

{a23a5a51-777a-44bc-b548-6fd6f4778476} 

{08137338-4575-45e9-9fe2-52f7718efc14} 

{1ffb1a58-c7be-49cd-9f3a-1e24a0d88b0c} 

{011e8c59-0717-464b-a2d0-1f92cedcb5cb} 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{1422e26a-67a7-457a-9ccd-273293a5521d} 

{4eb0b90e-2583-426e-a871-c7f1b5cf11c0} 

{cba7c789-a574-4075-a349-538690be4abe} 

{9e7dcafb-c08b-4029-942c-9c876d042c24} 

{a2ccb09c-57f1-4b71-8276-3b54411697b0} 

{4cad6bc7-331f-4909-80da-a2ba3cc94d23} 

{878c48a9-7710-4214-91f6-8ea16120c7e3} 

{d788fb57-5bca-4398-a5e4-23bc24022074} 

{68b419e5-2f7e-4fe1-96c8-9178f7d73ff5} 

{1717dcfb-c1f4-4ec9-bc79-363e257fbe30} 

 

{e1935cef-6c12-4739-8044-acbdfe01086a} 

{90fe3d11-69fb-44f2-bdc9-d02d5dcca1c5} 

{fdaa5628-c6c2-4caa-aff8-e5d0732d1f61} 

{71c37fa2-582c-4a1e-8f83-417404db8de8} 

{d19569cf-e3c5-4092-8842-0b9bc56049d5} 

{5e222f93-057a-470c-a4b7-f5173d3321de} 

{b266bef8-6b2b-4db4-a7dd-cf28b8f2e12e} 

{585e5387-0791-4f36-9004-a76d9370b4b3} 

{6b310495-713b-4cb1-b795-09d6a153b2ca} 

{329b5d1e-ebc3-4818-9fd2-50f5c6d1c5e5} 

{ead04a70-6064-4d64-90ef-31d36580577b} 

{ec5670bb-274a-4034-8719-76a5cc98ada5} 

{74a3467e-8be6-418f-aa01-ffc05c0f5ef8} 

{b8f60c54-1523-4060-95ba-b4fd8ed20ebf} 

{5a474636-b171-45a7-a9f2-df32b37e1159} 

{e0c82568-df01-4383-a16e-2ae348b95b5c} 

{6912c4a3-8847-4bb7-a86f-3f6a09f6737b} 

{8c56f0c7-9624-4b57-a76d-18ecfe35df09} 

{f8349a30-9b28-4613-a5b7-c06509aeff5e} 

{f2203007-7fbb-48f5-b7d9-0555e8c1af51} 

{b085936b-ef57-4bdf-acbc-814e2d3987ff} 

{fe859926-ba7a-4758-80da-cfc6a4ebdd70} 

{f34124f8-379f-43a6-a312-8dcbdf14a3b1} 

{26352dec-97dd-40c9-bf01-5b55854e580e} 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

A03.03 A04.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) w 

obrębie płatów siedliska 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{479b720c-619f-4531-b5bb-a58a531d610e} 

{9307fc57-2b1a-4ff0-a5a6-40c15b746967} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

A03.03 A04.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

A04.01.01 Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych. 

 

K02.01 

Nieużytkowanie płatu 

siedliska skutkować 

może sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

{da56fc02-835c-4a91-836f-29212b185319} 

{b34d6d4a-f35b-48ae-98c3-57509a155046} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

X Brak zagrożeń 
A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

 

{9e74b205-796b-43a5-8ad5-b52a330bbf9f} 

{6c6bc1eb-66a8-4525-b921-7c229c846803} 

{d3e15937-62ba-4d7a-84a4-3114e0dcb6a8} 

{7bdfc426-3055-4cb0-8ca3-13086044df11} 

{de7fdcb6-d38a-4fb3-b89c-d9b98006802d} 

{be85dbd8-ad6d-4d8e-9cfd-95eb3b0d7d87} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

K02.01 sukcesja 

X Brak zagrożeń 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

płatów siedliska 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

{ba05c6f9-ee03-490e-bd55-8e7ac725ba17} 

{d30f85e1-a4e4-4018-945f-029748e77199} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

K02.01 sukcesja 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska 

 

{18575b40-f464-4dfd-a0f7-1b3cba72e62a} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) sukcesja 

X Brak zagrożeń A03.03 A04. 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

{4f5354d9-13d3-411c-9196-4821c2213cba} 

{6066ad5c-7ade-4940-a711-d144c2b10af0} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

X Brak zagrożeń A03.03 A04.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

{a538e58d-4e8a-415d-a90d-17003303e771} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

X brak zagrożeń 

A03.03 A04.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

{e6b1ce97-19e5-4d65-a9bc-46efac6ce79a} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

X Brak zagrożeń 

A03.03 A04.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I02 Brak wypasu i 

koszenia prowadzi do 

dominacji gatunków 

ekspansywnych (np. 

śmiałek darniowy 

Deschampsia 

caespitosa, mietlica 

pospolita Agrostis 

capillaris). 

 

K02.02 Nagromadzenie 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

eutrofizację i 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska. 

 

 

{53b675bd-cd3e-4e93-8a15-cdda3117c35f} 

{4074ba06-5396-4ee3-acf5-9db1b8137f7b} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

X Brak zagrożeń A03.03 A04.03  

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

K02.01 Nieużytkowane 

płaty podlegają sukcesji 

drzew i krzewów, co 

skutkuje zanikaniem 

płatów siedliska. 

 

 

K02.02 Nagromadzenie 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 

eutrofizację i 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska. 
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ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{740f6f11-0eac-4583-8bae-2c5b629a91a0} 

 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

sukcesja 

A04.01.01Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatu siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

6 

6520 Górskie 

łąki konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie  

Polygono–

Trisetion 

 

Wszystkie płaty siedliska  

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

 

 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powodować będzie 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i 

następnie jego zanik w 

wyniku sukcesji drzew i 

krzewów. 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 246 

L.p. 
Przedmiot 
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Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

{712fbba7-6202-4be9-9549-84ae40cf1c58} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I01 obce gatunki inwazyjne 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

K02.02 Nagromadzenie 

wojłoku w obrębie 

nieużytkowanych 

płatów powoduje 

eutrofizację i 

niekorzystne zmiany w 

strukturze i składzie 

gatunkowym siedliska. 

 

{66140663-3693-47c1-86e4-c29adfe38be1} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 
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ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatu siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska.  

{4ee2b6a6-5daa-4857-88cc-d554d5328ef4} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

X Brak zagrożeń 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

{a7a880ca-3d93-4f01-a3dc-9e0b35564672} 

{45fb23bf-1064-4dae-8d09-66359aad0ede} 

{efb8a036-5405-435e-a379-a3b0504d5413} 

 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

X Brak zagrożeń 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowana 

płaty siedliska podlega 

sukcesji drzew i 

krzewów, co skutkuje 

zanikaniem siedliska. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

{fed825b1-cec8-4b55-a496-4efe9d5515d2} 

{00f89465-9146-44d2-9476-7840fed685d8} 

{27987d96-713a-4375-9a01-a1041427687c} 

{ddc5eb41-e315-4e1c-b8c6-cf5430fd86bb} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

płatów siedliska 

skutkować może 

sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 

 

{14369325-0337-4b1e-a862-b37245d0ccaa} 

 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 
X Brak zagrożeń 

A04.01.01Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych. 

 

 

{327752a3-12b1-4588-bc9d-bdc59163ee87} A03.03 zaniechanie/brak koszenia K02.01 Zmiana składu A03.03 A04.03 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{dee889ad-75f6-4f97-ac03-29dfb13299af} 

{0f805065-b2a5-4652-81d6-0486c1e8fd0b} 

 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

 

gatunkowego (sukcesja) Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 

 

K02.01 Nieużytkowanie 

kolejnych płatów 

siedliska skutkować 

może sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 

{e621394c-78d5-46f4-8a5a-bd253513e7e4} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

X Brak zagrożeń 

A03.03 A04.03 

Zarzucenie użytkowania 

(koszenie, wypas) 

powoduje stopniową 

zmianę struktury 

siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do 

pogorszenia stanu 

zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni siedliska. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

. 

 

I01 W płatach 

występują inwazyjne 

gatunki obce m.in. łubin 

biały Lupinus albus 

negatywnie wpływający 

na strukturę siedliska i 

skład gatunkowy. 

 

{62e0a38b-dfbc-409a-a76f-5ac2b30ae6be} 

{fd8ba253-6019-4c0b-94ab-d7a875acf5df} 

{a0a93506-8c88-4acd-9f1e-7f251cdfb47a} 

{95502827-bd28-4324-ac4c-8397385c2ae4} 

{e50f4ea6-a315-46b0-b8c4-8e74135123e4} 

{bed4267c-12a2-4a2a-bb83-370a89b18653} 

{c42aece0-7bfa-4c82-a219-749361597569} 

{bf20201f-2109-4264-81ec-c9b00d96edb1} 

{6611527a-92c2-448f-abbc-4c0ddc035169} 

{a5d4d783-3940-467e-b404-d9ba0caaf27e} 

{2e1928e5-3f58-484e-996a-374add8f0c2a} 

{163f791a-6663-4ca8-abb0-729b9fc381ee} 

{8b412575-f3ce-4b25-bbea-51d8b74b40dc} 

{f1706074-6af5-4ade-950c-f4c229aeabc5} 

{b0882ef7-e27e-4998-814b-469ffc11a75f} 

{5393eaf9-cf06-47a1-b384-4fd86174e2a7} 

{d4c30135-72d3-4834-a6b0-13c2a191a719} 

{330439bc-1bf8-4618-96e7-6ff501054ebc} 

{3e5d7494-253c-414c-8635-59acb5db7264} 

{6fc1eeca-7ba3-4670-998b-9a3d98309299} 

{440ecdc4-af99-4798-92fb-5234d74c2b5d} 

{4a89024e-0316-429f-b590-f8330fcc96ca} 

{0dcb7098-404d-44a9-905a-0bf38058a78d} 

{fa08605e-99f0-49b9-b30d-33b46661b91a} 

{e05f6004-c1c5-4bab-a137-716a6778e30e} 

X Brak zagrożeń 
K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.01 Nieużytkowanie 

kolejnych płatów 

siedliska skutkować 

może sukcesją drzew i 

krzewów i w 

konsekwencji 

zanikaniem płatów 

siedliska. 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{7aa390d7-a157-42fa-b997-53f7d03622c1} 

{55b8bb2f-b4bb-478a-a892-e4f6747d01ad} 

{1f5791ab-44ed-45a2-9a55-5477e34d4e37} 

{cc2f2825-12c3-4557-8fae-9743430c1709} 

{efd95583-f0b6-4592-bd9f-d3ef4669176b} 

{c0f11ebf-1059-4689-b5a4-c388c6d5961c} 

{09730ca1-3ef6-4eb4-8ada-27bd44124b81} 

{d13b9136-e1ff-4067-bd2e-5ae95a75d419} 

{59d7a1b3-954f-497d-bd07-de1de6243b69} 

{1c084bcc-35df-43c0-b1b4-a17e7c39d21a} 

{bdedaa35-2d11-42e9-8b8e-765a9555b499} 

{96fc672e-13a3-4709-b188-24ce70baffd4} 

{3691c981-817f-4c99-8ca1-77761e9e5000} 

{3bef21a6-9df4-458a-884b-835f96ac4a29} 

{063d4416-252b-41d7-aa7f-41893c978621} 

{4e339c3d-36a4-4fdc-95ef-49d240ea0852} 

{aaa21722-7e31-4327-8ada-4434d08c8b58} 

{4f14f55e-de5a-4207-b839-19a14e057c29} 

{5d9edb4b-b7ac-4168-84ce-d44022f44a0f} 

{1d3f1ecf-714f-4980-8ed2-cb585543880e} 

{8e27cfdb-d217-4ffe-9107-ae7e94b37624} 

{923e8377-5cb2-47fc-a076-71b7aa7188e1} 

{3c82f4a6-9277-4f29-8000-b209f8343ed8} 

{bf997ebd-1d5b-4c80-9a75-3605ac0502cb} 

{2e58aef5-840a-437e-acb1-40b549a09686} 

{476efbd6-79f4-46fd-9da9-725d3278193f} 

{d69749c3-156e-42d2-a045-811ec835d84e} 

8 

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska  

Scheuchzerio–

Caricetea 

Wszystkie płaty siedliska  

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

J02 Zmiany stosunków 

wodnych w obrębie 

płatów siedliska, jak i 

bezpośrednim otoczeniu 

mogą wpłynąć 

negatywnie na warunki 

hydrologiczne w 

obrębie torfowiska 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

warunkujące jego 

właściwy stan ochrony. 

9 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

{226310c2-f1cc-4021-a979-e276625a1000} 

{1201da5f-256c-4130-a9bb-802d1ef9053f} 

 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

 

 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

A03.03 Zaprzestanie 

ekstensywnego 

użytkowania płatów 

siedliska często 

współwystępujących z 

płatami łąk prowadzi do 

zmiany struktury 

siedliska, eutrofizacji i 

zarastania krzewami. 

 

J02 Zmiany stosunków 

wodnych w obrębie 

płatów siedliska, jak i 

bezpośrednim otoczeniu 

mogą wpłynąć 

negatywnie na warunki 

hydrologiczne w 

obrębie torfowiska 

warunkujące jego 

właściwy stan ochrony. 

10 

8220 Ściany 

skalne i urwiska 

krzemianowe  

Androsacion 

vandelii 

{076365e3-7a50-49bc-afc9-ce146f29c28b} 

{5a3f257e-d9f3-435d-a261-cc8bb72db951} 

{223240d2-c2db-4b15-912f-e23811005ad0} 

{56e6bb11-9002-401e-b18c-89494b9b9624} 

{cc252be7-8536-496d-bae3-f74fde4ec0ae} 

{46275b57-b539-49ba-aac0-9c11fcb88104} 

{ef637e88-8110-40c4-9f70-6b0e5b88aaab} 

{e02d0b61-689f-453f-956b-3a9d23f04c51} 

{8146ec1b-ad58-4522-b042-ba35017666b6} 

{d29d9d30-ab93-4a46-aaef-2b3d33e30aaa} 

{d6446fb7-a9ce-4986-ab8c-e15ecb2b490d} 

{e92148fc-2b92-4e7e-9447-6c59b6835c39} 

{1350874c-99e3-4389-a70f-1b37b89dacf0} 

 

 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.01 Zmiana 

warunków 

siedliskowych 

(eutrofizacja i zanik 

gatunków 

charakterystycznych) w 

wyniku oddziaływania 

otaczających płaty 

powierzchni leśnych 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{b3453af0-ac89-4c96-98cb-c39d591fd74b} 

{4f8ec8f3-6998-42be-a43d-6aef595112ee} 

{c0efc2db-2c1f-4051-8c4a-d4653b8dfbc4} 

{d6c42653-b526-4a32-8e63-bc4bc7c8879a} 

11 

8150 

Środkowoeurope

jskie wyżynne 

piargi i 

gołoborza 

krzemianowe 

{02830cef-dc9b-4e4e-85ee-e6c4d1c819cc} 

{06444dd5-42c2-4a7c-ae7c-674441650645} 

{e3eadf57-a034-4e09-80e0-64a709e54666} 

{8c5d06e8-aae5-4065-a43f-4ebae31f5e9b} 

{c69883c9-1073-41cc-8cb1-fa7f267febeb} 

 
K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02 Możliwe stopniowe 

zanikanie płatów 

siedlisk w wyniku 

wkraczania zbiorowisk 

leśnych na powierzchnie 

rumowisk skalnych. 

 

8310 Jaskinie 

nieudostępnione 

do zwiedzania 

dce996fe-fcb7-41a6-8713-a10fd955682e 
U nieznane zagrożenia 

 
 

Nie zidentyfikowano 

zagrożeń, ponieważ nie 

weryfikowano siedliska 

w tracie badań 

terenowych i nie 

oceniono jego stanu 

zachowania. 

 

11 

9110 Kwaśne 

buczyny Luzulo –

Fagenion 

 

{7293798c-2302-4d7f-bde8-ca9d9feb5e8f} 

{7d5d590b-0348-4554-a84c-c9fa7a20ee3c} 

{08486b48-4b2f-41c1-a827-84da32d120b1} 

{94e627b0-7f40-4532-96e6-95348d52f0d0} 

{bd91b4d5-6d03-4a4b-8229-c41e438f260d} 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje ograniczenie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

 

{d3b13f50-2e1d-42ea-bfe1-37dce8bbeacd} 

{f4deb870-17b1-441f-93c8-c53a36eb29b5} 

{be77c535-ccab-4386-9031-8c1026682cfc} 

{f73e2db6-a25d-4dce-97b1-f83a4ca58a86} 

{665f8f77-d7c6-4fb6-b0ed-0882157ea388} 

{928e505e-b29a-4fa9-a02e-012a4e5d2eca} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 
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Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{b1e4ff78-e27b-4580-bb95-3a957859a14c} 

{cbec0437-19e1-4b1a-97a9-cf907f03645f} 

{0291ad38-2d15-497f-b9f1-cf32a84b462c} 

{46f2f822-decd-4ee2-9642-c504d5d5d7d8} 

{cff906b0-50d0-4833-8274-3bf5e6167c8f} 

{0ddade0f-077e-424b-8055-eeaae28292fc} 

{673f4e57-38a5-41f7-8ada-dd3627f8e704} 

{cb928724-4f7e-484e-b1d0-511678e0ce39} 

{c53982c6-8042-457c-9efd-c62a75aee0ae} 

{6d04ce78-2b01-4e46-a46d-fb636de09a87} 

{4854b233-3ad6-4adf-8629-c4129b541b86} 

{78fb2a45-481a-4309-9248-c6144c1fb6f7} 

{e38f122c-6f02-4bc8-a17a-b7a3c2e6c970} 

{f21da5d5-f9d0-4ea8-94ec-f2df445e2420} 

 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych 

bezkręgowców. 

 

B02.04 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych 

bezkręgowców. 

 

 

{9755bd34-5648-4183-bdf8-32b4c43b99f3} 

{9007ab48-d8c7-4c38-b442-e0befac5f7e3} 

{9238d4f1-8ff9-45e6-996a-4cd0b4c68a18} 

{18329bf3-c27c-4cf5-ac73-fff6d232f3ee} 

{26be354a-076a-4f7d-860d-95830d76536a} 

{612c9153-7093-4667-8cbf-89d7fdfc34b8} 

{5f7e3d65-d9ea-4564-a3a5-40be65318873} 

{75aab750-1e53-49ed-8089-b1dacea7e94a} 

{7dfd0987-e348-47dd-9850-3809d787beb9} 

{187dbf87-33e6-45d8-99cb-d8a1f9c2ea1f} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

I01 obce gatunki inwazyjne 

X Brak zagrożeń 

I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 

powszechność 
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Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{6e3d752d-170b-4e8e-b464-521416a7a09a} 

{b28509a7-5882-48f3-87bc-bb71660f8127} 

{46962703-1a8c-402c-8091-eeffb390ee56} 

{f87cf9c6-4e42-45a8-b173-e23194a1c1c0} 

{bd5e7aad-e9d1-4375-a824-b73a5c0a3f96} 

{46c679fa-84f5-4e87-bb57-45f0ae992665} 

{80e8decd-b10f-4d13-8e1f-7660c9b3a1cc} 

{86b24adc-5923-478c-9d94-ed68e274cb94} 

{07348973-83f9-430f-a138-43c1f4e3869e} 

{3a707451-5c11-4e2d-8481-81b77a797746} 

{af776262-35e7-48f8-8735-ef0cca6189e3} 

{e0d026db-5116-4a1f-91e2-a07afce2c250} 

{76e4fcb8-1460-4a70-935b-1dff78ba9e78} 

{619eb2f1-26fd-42d6-b6a5-f1f1e4733185} 

{34660920-4994-44fd-a06a-b048b2872811} 

{6b4172f4-b1a3-4939-8b98-04ad790c72b1} 

{7af9c92e-23ef-492e-aa9a-1b814ad809f4} 

{af403881-8a88-414d-8502-1c07d0810730} 

{b512942b-3153-4bf9-9218-2cad7dd169c4} 

{f9df3744-a119-400b-9dbc-39a7914ff837} 

{9c9cfc2e-d19d-42bd-8782-37e8d2865fc3} 

{f3b21bc2-1c82-4a96-a798-be88e4cdfeac} 

{0f209b80-6ea2-4dbd-9e79-845ca29d8084} 

{e9eeb7aa-5270-4d42-9949-c0fb1d198fe7} 

{cfa72841-b266-476a-8acc-d20073635032} 

{f88efab1-be16-45d7-83df-41e3d86e826c} 

{e2cdc777-a681-4595-bdf6-5307490bcdcc} 

{5d7a00bb-a74b-4b22-83d2-f878c99a23a6} 

{b1d9f7ee-a477-4bd3-9903-3279bcad2f54} 

{ca0de1ff-e590-4725-bcec-71b2812a07b0} 

{f258ac29-67a8-46de-9d3c-1b776ca2faa0} 

{78c34d35-bfee-440d-845c-12c1add276e3} 

{4fcc1beb-8295-4bc8-8937-7cb7fb14787e} 

{294c8089-9d33-409c-ae43-201ff1f077c4} 

{38c0e48d-e4f4-48d9-bb8a-f6bdbc282a57} 

występowania gatunku) 

 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{1ab5aa6b-8501-4081-a36d-bcf3246477c4} 

{115cf0b5-1709-4aff-86ca-85f06a902113} 

{f5f03b60-e4de-49d0-a8d4-337d65b3eb47} 

{ac17a35e-eb54-4eb0-be89-a4325e4f4a48} 

{a883d735-5b23-4c7c-90bc-19ff07d46237} 

{59c8cb72-7286-4280-baef-39425697bb5a} 

{f464f3c1-f08d-492b-a57a-71b69f42d1bc} 

{1d86ddec-5c32-48e3-b2ca-bb163edd282b} 

{4972d50b-ad09-4bd0-a9ab-82be2314bb74} 

{753cf056-5557-4e27-8d9a-f9e364143f48} 

{765f6d98-23bd-4685-adb0-d73fef45bc40} 

{049af358-d058-4fc1-a2e5-d84f20803c51} 

{b8c6e965-e9a8-44cc-8907-261356c82198} 

{c093f89e-efba-46f6-aac4-19af291d54d4} 

{60e9ca9e-6400-4ed1-b198-f4ad5132538a} 

{05ac86d8-d9d9-4ae7-9bec-8145202ab215} 

{c2e9683e-c2a7-48b5-b340-c15268c840b9} 

{92cfcf58-d28a-48d2-8792-44a247292055} 

{e843f049-e0b3-4420-ba0d-9dc8a750152c} 

{1af665a4-8937-4533-8acf-5f7ae11e558a} 

{95a70dc9-abf6-4a9c-a3ed-5cd454f19dfe} 

{0e00069e-2316-41a0-a6db-cc3c44673d1c} 

{1fccc13a-6b31-40a7-8d92-ffce7b2f1bd9} 

{c8564156-f5ad-4c39-8a85-5fb24b9d4baf} 

{27a52ef4-b6ac-4fa2-a4be-7b1f6c82f1b2} 

{11f3b55c-d2c3-4129-a232-f947bcdda4ee} 

{367596c6-5d27-4de2-973f-2a291bb10af3} 

{055d1de8-c354-4092-b96e-1a477de57067} 

 

{687d71d0-cde8-481e-b9a5-3313e3297260} 

{4a801328-241d-41c0-844b-37104fe248e4} 

{7cf67ee4-fad0-420f-aff5-7e4d331ee874} 

{5d1b84b4-e6ec-44be-921c-fc268601bffc} 

{3faa36be-fe6e-4438-bb62-dfcd4efa9a67} 

{96b4daa1-636d-490f-b067-0d272eb7b9d1} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
X Brak zagrożeń 

Część płatów cechuje 

się zbyt ujednoliconą 

strukturą wiekową. 

Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{0fef26bd-ca9e-4653-8618-bc7305b3a4bf} 

{e5878328-effa-4d53-9960-6250a853e1ad} 

{70f706b0-8001-4bf8-b483-b81856f694f4} 

{50ca5120-f6dd-4978-be17-fbfe1becc269} 

{1fd3709c-e88e-4c6d-b1a8-9e6193362c49} 

{6aa4c11a-df62-4b0e-85cb-eb69540713e2} 

{8177534f-07d8-4d5e-a361-dba9f6ed8c36} 

{4dd53103-b886-4ea3-8c75-24e848470167} 

{8cc2c206-c16e-4682-87d9-572a38d602c5} 

{dad0bd58-acd1-4607-b1d1-881a8ab9cb25} 

{4d91a962-f894-4933-bca5-9638009d49d1} 

{3a837fb3-3537-4d2b-b475-a1ec810d9cab} 

{d87fbd90-1358-4f07-8167-362dec5e47b6} 

{7d4c769b-d48d-4f45-ad32-009b09613a4f} 

{24bf9c7f-162d-4dab-b3c4-2cdda2b9b406} 

{4ab11f7b-c6d5-4845-a850-75a4a353ceeb} 

{5820b3d4-901a-447d-9cb0-05d9506a1b67} 

{15fa8f0c-4703-48d5-8134-26d1a01eb438} 

{e427d26c-56cf-4a79-8c31-7f8eec45e6f6} 

{391a3ced-c12b-40ff-a597-8ff7fe6c9603} 

{9107b3a1-6e53-4679-896d-09a3b01df49d} 

{9c8745df-9074-4d8c-8623-0e22b470c4f2} 

{bfe189ab-76a4-453e-8ed5-37ad5b806f43} 

{5f24b060-55d8-45fc-a2c5-d75acb8c1a97} 

{f0157fe7-80ea-41c0-b835-f3c68ffa2fd3} 

{dd6d516e-5361-4898-8257-a6b5fe290401} 

{188cafca-91b5-4588-b482-f39afe232187} 

{09738fa7-e62e-485a-8973-1dd9836daccb} 

{cbdbc8db-9f68-4c76-b3c4-4785e3da6139} 

{9ed85eab-8b8b-4718-8e76-f8028e8dbf95} 

{053b6da1-dd76-40cb-9c2e-5abfa4ad8a88} 

{21bf4e11-d540-43ec-9dfe-996510728304} 

{3cfcefae-529a-4b92-87cb-0b743b6231af} 

{b50d6b4a-971e-4370-b701-63ecdd00a352} 

{877d0b6b-bf8e-4a8e-8b26-df6228b76f5e} 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{c8450a3f-9d26-4a77-b06c-50f3eb16e4a5} 

{aca39bf7-ea88-45e5-a534-71f6779b5666} 

{692d265e-4397-4747-b875-c041cf28124a} 

{70608383-c5fc-42a9-bb1e-443e59fdaa73} 

{b0ef60da-65f3-4c20-903e-2beaff0024b5} 

{208ab3c7-9d48-424e-99f0-3f42869bb1e3} 

{ae0c412a-4f48-4bc9-b051-0b542f8ccad3} 

{55017fc9-afff-4b54-a527-7e1e91583800} 

{04e5e7ee-acec-4709-84e0-c2846802cdc9} 

{e228bd42-b9b7-4f7b-a903-6c9db1df4bcd} 

{0227791d-1448-4478-840b-74cf4df869a4} 

{96f31f79-b233-4663-99e5-b48f897d3bf8} 

{e7333b43-08a1-4f2d-a857-09c45b076a31} 

{cc78df44-01c1-49e4-a815-b695c566afda} 

{edf1a73b-9d56-4ba8-b53c-833cf6397b95} 

{c632fa1e-31ba-41b7-adc1-c553f7f1e728} 

{e296ba05-17e1-495c-96f6-3c795bde7a21} 

{10cd0380-8aba-4460-9a2f-21ce9b9cc2bc} 

{d503b9f3-307f-4eda-823a-6b146fdfc3a1} 

{736349fa-1396-4a08-a32b-d7ee86db7230} 

{7a42e6fe-bd06-4f07-ad84-81b200215787} 

{7364d4cf-7e6a-4c39-ba22-01c5c9bdbd7f} 

{67ab3204-d4f3-4e87-b68d-f2214f72ea4b} 

{ba2b45ae-a4d0-4028-825d-896ed3d7d709} 

{a3a0a92e-9d6a-49cf-b769-ad207dfbf833} 

{ac6906b5-5ce5-403f-a1af-6e1e4d628b12} 

{069c3955-b469-4402-b951-bf6e372f8dab} 

{e4a561b2-a010-4c78-ab9a-070d1305319f} 

{06bd3c32-1b6b-4ee0-9774-12500e7ce38a} 

{8496a1e6-1622-4592-880f-91ab41a797ef} 

{fc44ff16-8b12-4809-a1bd-5b72f01c4749} 

{d9a87866-d4a1-4c36-a77c-42ddb7a8b261} 

{b420b5e8-51e7-48c7-9ebf-900e92da9664} 

{ba606afd-72e6-4b45-a005-b3be02f3ca51} 

{607291dd-4c63-43e5-97bf-fa8c20dcfc5d} 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{d1f70cc9-17f5-4755-bb78-eb4772ebf740} 

{e1316999-92d1-461b-9741-6dcc4f15b38e} 

{27f8684f-9003-4afa-99a2-577bb5a81a3b} 

{4fcc1beb-8295-4bc8-8937-7cb7fb14787e} 

 

{30363646-b5a7-4d03-9a21-d7702a7e9b19} 

{dad1edfc-a859-4af3-8b29-88d5cfab8bb0} 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

X Brak zagrożeń 

I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 

powszechność 

występowania gatunku) 

 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

 

{8c8b6858-8e90-4cab-b00d-4a3bccdaa607} 

{36e99a51-3073-4794-b0af-a6addce52b08} 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 

powszechność 

występowania gatunku) 

 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 

powszechność 

występowania gatunku) 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

12 

9130 Żyzne 

buczyny 

Dentario 

glandulosae–

Fagenion, Galio 

odorati–

Fagenion 

{2203417b-30d5-4c8a-935c-5b901ae5e1d6} 

{78e38b63-79de-4c7e-b1e2-4438bf337ede} 

 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
X Brak zagrożeń 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

Wszystkie płaty siedliska  
B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B02.04 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych 

bezkręgowców. 

 

{4231a58d-fce9-4f52-a668-b466d17b799b} 

{d0eca41e-488a-47a7-b363-6646b203f401} 

{3be38ac9-8e25-4eea-8489-1f5ead434f16} 

 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
X Brak zagrożeń 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych 

bezkręgowców. 

 

{ab041a2e-d591-4820-93e0-8d17881b3bef} 

 
 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B02.04 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych 

bezkręgowców. 

 

{86be4afc-1c1b-4480-8b31-57fee7befc1b} 

{682c4043-d156-4903-9fb8-90b5adb859bb} 

{39ae2d64-8fa0-4c25-b52e-b4252dee83f6} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{b0e65765-18c3-4c85-a0e0-0a724844a2a8} 

{3efcdc27-4015-4f69-9336-aaaed09a6417} 

{bf999c76-0aae-48a1-a6c7-c188b5d4bea1} 

{2c6ef369-0db0-4015-b440-ef11b088fab3} 

{4ee2f5f3-2199-4a32-85ba-d9e46d962e2f} 

{f2c697bb-c1f3-47b1-9406-2f742afd195a} 

{c34a5841-203e-4fe9-b98a-34f52dd17f41} 

{7580a4ed-a8d0-48d4-abb1-ceb8a928533c} 

{9de0c695-0b0b-4c21-b004-f52f018d33f5} 

{08208c37-03f8-4bfd-b459-eca4b6905961} 

{8da5335e-a240-4063-8bdc-2255d04dd96b} 

{c98999e8-3675-4d23-90b7-a540f5aa9d63} 

{3c57c133-fa97-4ab4-b6e2-1444f9930682} 

{32c6e29b-24b8-430b-af4b-275c47be8c0e} 

{f40cf129-ca77-4b2c-a986-9a6b416c8fd0} 

{5d180519-4b5e-4250-b5e2-764f0e9d2440} 

{f980eabc-beb4-43d6-8a74-5de3b1e61541} 

{441fac5a-96b5-451a-bf37-0edabe351d15} 

{e37ae766-372d-4102-b2cb-56f080989b37} 

{f519c1eb-2f30-4cbd-a8ce-ff9e1c7ae2a1} 

{7dbbd961-b978-45a9-892d-e0ddfe564d6a} 

{a686e78a-2d5e-48bf-9cf1-521001ebc3bd} 

{c55e4c6d-7b7d-443a-bcc4-a0933db8af4e} 

{d05b887f-6cd2-4726-9657-04cf1e5d65bf} 

{c04749c1-4de7-405e-9183-911182c156c0} 

 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

oraz zanik siedlisk 

saproksylicznych 

bezkręgowców. 

 

{eaa5da0e-fcd4-4bca-a381-33567607aa11} 

{0a63c1d6-c47c-430e-aac7-860116458b17} 

{d8005005-3727-4e4c-88e3-1e6e2a42d899} 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

X Brak zagrożeń I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

powszechność 

występowania gatunku) 

 

 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

{57fe6d65-2121-4049-94ef-0b2e3f6891e2} 

{4218f40a-1853-47b4-90f2-471e6eb3c755} 

{782ac256-ca6c-423f-b071-e520ff0e864c} 

{52819baa-22d0-434b-908b-32ed695b8470} 

{7f76d719-2265-47dd-9ea6-7a969ee4ebbe} 

{026d80ba-87c1-41d6-934f-131a71981785} 

{a0fc7e7f-0146-41c4-a7f2-bb117e08b570} 

{9f9b2422-5b74-41df-a491-3bc91783586b} 

{5692e38e-d75f-4ae1-968c-370d43772163} 

{6dbcfaac-394e-4727-8e62-0d68a42b700f} 

{b9725806-e71f-49b3-a366-77ff179dd915} 

{1302579f-1733-42b5-be60-9f8b9e018c99} 

{42844fca-c09b-42fc-b698-b4ab1fc4f3e1} 

{b8dba362-b16c-4a7f-a095-73389eaba771} 

{1bb60f23-070b-4bb4-b544-01a94a13406c} 

{b018ccad-0f7d-4416-b96d-c54b32b70091} 

{c0745588-f3f3-401c-9f52-8c267bba1a62} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

X Brak zagrożeń 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{778c36dd-209e-4161-81b6-05597535be55} 

{6de6d328-c52a-4e21-a2fd-3430c8a05aff} 

{be4857f6-0950-4b52-95a2-0565f61ffd1e} 

{d39c4103-fcff-4b4c-95be-f02b53d074d0} 

{f0cc504a-7e98-42d2-a460-af48be80be82} 

{295ba401-7007-4796-982b-4eef60f895fa} 

{c9bd835f-e20c-4099-87c3-4960169acff5} 

{1d20abf2-ab01-4805-9429-66450c59e5d2} 

{c96b3c59-4f99-4a33-a34d-a80df0a2ed61} 

{eec257d4-43b5-41c2-9d28-e9fbab196f23} 

{4b69583e-787c-4238-9623-7c0040e58ec7} 

{9df2db18-6e08-40a6-adb5-7cf91a139502} 

{29e3f7d0-fa4d-488a-93cf-6ce2917ff4f2} 

{18d133ec-2f53-480f-9a0f-a5f59669f629} 

{ee4502c0-b5e0-43d8-b661-22054289e19b} 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentalny 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

 X Brak zagrożeń 

 

 

 

X Brak zagrożeń 

Nie analizowano 

zagrożeń dla siedliska z 

uwagi na nieznaczące 

występowanie siedliska 

w obszarze. 

13 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo–

lipowe na 

stokach i 

zboczach  Tilio 

plathyphyllis–

Acerion 

pseudoplatani 

{ffd0e42b-cba7-4fd6-b9f9-827f6c014404} 

{9977f78c-529c-4765-b75d-66280f5e0c61} 

 

X Brak zagrożeń 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

 

B02.04 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

{c1fe300d-859a-40d0-9083-a8106d12b239} 

{f3267f5d-5bd4-4850-9122-77022db6a380} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{fb55338f-9865-472d-b89e-97ffa1e3719a} 

{afbaa53b-e7b7-438d-a625-c5ab7d041228} 

{38cf84b1-d268-4b20-a7b7-6ef8a0ef18a6} 

{ac1b42d0-d49d-433c-9511-31be5a93e47f} 

{c913ddcb-2593-4b02-812e-bfeaa7eb822c} 

{dd9992f9-21c0-40e4-b089-eb2537f3ff2b} 

{a858af36-a28f-4bab-84e6-dff1f4d26b83} 

{fb7d0e58-0988-4263-8ccc-0be509b4243d} 

{30ed0a8b-489c-4a18-b5ab-912b5851f4e9} 

{a42dde2f-f8da-4160-afc6-6435bd7a2d2e} 

{62af1657-e3ad-4dfc-ab9d-06feab4a01b1} 

{2d2b4445-2bb6-4e52-b140-341a918eaf8b} 

{88ee3d53-ddcd-49a7-b501-157d82dfcd23} 

{185ab400-c354-47fb-87dc-1db6ab4a4583} 

{672139f5-99c1-4b7b-b65d-3db44f75daac} 

{f08665b4-d615-4211-9f1b-cfa7e20238f1} 

{d335d630-01bc-40f4-8443-eb81d6a07f1c} 

{0d3aa02b-bbd3-4784-81dd-25644bef39ff} 

{112ba9d0-62ec-44a5-b250-9143fb9d6302} 

 

 ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto zbyt 

mała ilość stojących lub 

leżących martwych lub 

obumierających drzew 

w części płatów 

siedliska powoduje 

ograniczenie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

B02.04 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

{bc3ff699-681c-4e7f-a8b3-8c782ec8067d} 

{b31c4adc-e8ac-402d-bc46-b9c5aa3262a8} 

 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

 

I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 

powszechność 

występowania gatunku) 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

{cbe36a05-1218-49ba-b463-924beedd5f04} 

{2f77da10-7a96-4c77-b218-d149b918a91b} 

{5f3f08a2-9fc2-4a0b-ad1b-8ea4eb36f58b} 

{63f38122-6b19-475d-ba9c-2b1ba9b2e07c} 

{5373e3a4-72d8-43f8-a655-2b1822bfe89f} 

{8d846811-0c04-4e5d-9bf9-73315357f747} 

{1d3300b0-ed4a-476f-a132-0db9f297c9cd} 

{fcca84e6-7298-459a-974d-f748efdf0c65} 

{f2d69f7c-5e4c-4778-88bc-9ed3a8fb28ca} 

{7ebcbeb2-bdc9-4bb2-b1b1-9355be26d242} 

{def5bad8-42a3-4719-9024-13a5affd9968} 

{010ba77c-3154-40aa-9390-a616a3223503} 

{82bd84d8-0202-4afc-9e3a-a99705f1f399} 

{bd862bbb-5701-482a-b058-a0e47232f1eb} 

{6dfcce5f-6331-49fc-a993-49148a6d23ce} 

{8fb570d0-7173-41e3-b29b-3e7ac49f4c27} 

{cbe80347-876b-439f-befa-77b37855033a} 

{ad44e885-ddd6-4d51-a956-661eab36c85e} 

{2a3b14fc-d8fb-4d0e-9dea-19c758c72828} 

{9e2ccc94-c71a-4e91-a962-8c1cf9686c2c} 

 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

{f6cf2ada-e320-46f3-8680-42b58eaf1582} 

 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

X Brak zagrożeń 

I01 W runie siedliska 

obecny obcy gatunek 

niecierpek 

drobnokwiatowy 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Impatiens parviflora 

(zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do 

wyeliminowania z 

uwagi na biologię i 

powszechność 

występowania gatunku) 

 

 

J03.01 Część płatów 

cechuje się zbyt 

ujednoliconą strukturą 

wiekową. Ponadto 

zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej 

14 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo–

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinosae, olsy 

źródliskowe) 

Wszystkie płaty siedliska  

J02.03 regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

J02.03 Regulowanie 

koryt rzecznych i 

zabudowa 

hydrotechniczna 

brzegów powoduje 

bezpośrednie niszczenie 

pokrywy roślinnej oraz 

degradację roślinności 

w wyniku zmiany 

stosunków wodnych na 

terenach przyległych. 

{53b9afa5-387d-4b7a-a1d9-f61ef01347a7} 

{225d3cd1-b1ca-4205-974f-efa702a5a04b} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

X Brak zagrożeń J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{37d4af21-2352-46bd-b4cc-abd8ec6730d8} 

{7214d282-a488-4e8c-84ab-6955c2dfa56b} 

 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

{8b384e2a-4362-40c1-aed0-17209f76b7c6} 

{9c3fe972-4800-4ff9-b46a-b21428bbda68} 

{cb220ec2-0a52-400f-b31b-001e4c5e174b} 

{28913900-48c4-4ed9-a215-ee1726c65009} 

{0d523f31-e0d9-4a15-ba28-61761a9da5bc} 

{7897f12e-fa39-4dbb-a4d2-237a35e86c12} 

{f3afd5ec-faa4-4b17-a0f4-6a6aafc68e2f} 

{ded3a8fa-53fb-4e49-adad-242efb0a9ff0} 

{b82e98c2-a835-4d2b-962e-9e193a825c6d} 

{bff18485-6aa9-4848-b712-025893bcc3ef} 

{c2630a3b-38d0-4f3d-b7db-f69bbb28dab9} 

{46725065-5bc8-4c09-bc70-dadb4689992a} 

{739a5412-88db-4063-b13d-3098999b5ab0} 

 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

X Brak zagrożeń J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

{bbebd2ef-f392-4bc9-a761-a3fb1fe27801} 

{0ba54266-fb5f-4fb5-8f73-844643d97d11} 

{19941ba1-09ee-43f4-bfdd-c6bca57bd3ce} 

{fdd7be68-c0ba-4762-a9dd-2da5068e29b2} 

{2e3ba320-0716-4df4-baca-1f6c0c795950} 

{b8efcfab-e6b3-4372-b9e6-7291e41aa5a9} 

{7ee8c7cb-6653-454a-b8a0-f7e94973739d} 

{427af963-206b-4ba6-a5f3-b0a4a2bcafe1} 

{d9f033cc-3657-431c-8edc-bf4859b8b27e} 

{37424356-47f2-43ec-9568-20b4a7b1dd49} 

{ba2998fa-f66b-4346-b94c-524038393bc6} 

{a64f5c76-b2c9-4a11-88bb-a4d3630d43dd} 

{03adb470-8751-4697-af60-fb6eb557ad56} 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

X Brak zagrożeń 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{e7b08bec-fc39-4cad-8fe4-97bbe8f0324b} 

{40dfd333-f6f4-419f-b313-af35762f390a} 

{b9bbe524-2ac8-4a85-a155-9d00dc51ae3b} 

{7547ba57-a80f-44f1-b6f5-6e2b1933855b} 

{5f7eed97-767f-43e6-9c29-f89b1dae9dd4} 

{b2fa74d9-c54b-4e75-9818-81860e4b922f} 

{fb509743-4b13-426c-8476-1c2f4bfe2f06} 

{fd2b6097-1fc4-4fbc-a072-7e0059f9d88a} 

{28e202a7-a389-4bc9-af03-ba10d8f6f28f} 

{d48d2458-4121-41f0-96a9-e27906d9872a} 

{7a2b6708-3ac5-4f37-8e89-6155a9b541dd} 

{0e697992-f0f2-4889-95eb-cb6359fcb9f0} 

{dec5d332-4a62-4738-b4f8-4856fff5b387} 

{a0a44ff5-a4df-47a6-a3a7-a1d31074fdff} 

{9e126363-a10e-4d86-bd23-50291a24be46} 

{4ce861c8-1141-4f59-97bb-00d2d97d96e7} 

{768efd42-3631-4d48-8f2c-077dae6fb147} 

{ee6ee033-655b-49f0-b67e-1c93479168b6} 

{bd6e9983-c143-48f8-bf03-c3ad662677f4} 

{89da0ec2-38de-4b43-b7ea-bc7b707a8134} 

{11d65d08-343d-4cc2-a740-af6468fc71b9} 

{4fd5a8e2-db6e-4f90-864b-47c4d8b823c2} 

{d794501e-67ee-45a4-9061-c5d4838eb31f} 
J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
X Brak zagrożeń 

J03.01 Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących 

martwych lub 

obumierających drzew 

powoduje zubażanie 

różnorodności 

biologicznej siedliska i 

ujednolicanie jego 

struktury przestrzennej. 

 

15 

91D0 Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

{652fa54e-37ac-4615-906b-1acb8f0ae408} 

{3b451b6c-e86f-4c9b-95c1-001ed7427a6c} 

{91c734fb-35ab-4d16-a57b-aa6d9b8f049c} 

Zagrożenia istniejące: 

U nieznane zagrożenia 

 

 

Nie zidentyfikowano 

zagrożeń, ponieważ nie 

weryfikowano siedliska 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

{f00b5725-4ec1-49b4-8b5b-02ad46c329ab} 

{7d5a4f84-a733-47ab-b7db-82f2008a3d16} 

{2c368308-621f-4329-af8b-f5c66a0556bb} 

{c3bf928b-fb11-485a-9bcb-5684f66fa8a4} 

{f839d079-8ce1-4872-a1bc-c46abf85f914} 

{47c65ed9-cc8c-46c2-ab49-7a3c36580da5} 

{cf66e47e-a632-4ab2-bf82-3d7cdf33da6a} 

{cce29796-788f-4312-bd59-ac5a4e8f0545} 

{7987c08c-4359-4486-9a67-52fc1e4a44fe} 

{e813337c-d415-4f30-b6bf-134ebb317fd9} 

 

w tracie badań 

terenowych i nie 

oceniono jego stanu 

zachowania. 

. 

 

16 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dispar 

 

77f3af69-8676-45aa-ab33-ad5e15a802ce} 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

 

G01.08 Inne rodzaje sportu i 

aktywnego wypoczynku, 

narciarstwo, w tym poza 

trasami. 

 

A03.03 A04.03 

Rezygnacja z wypasu i 

koszenia powoduje 

stopniową zmianę 

struktury siedliska i zanik 

gatunków 

charakterystycznych, co 

prowadzi do pogorszenia 

stanu zachowania i 

zmniejszenia 

powierzchni. 

 

 

G05.08 Bliskość szlaku 

turystycznego oraz częste 

biwakowanie, rozpalanie 

ognisk. Możliwość 

zadeptywania.  

{8ad3d993-f245-4128-8753-7a0ae149eabd}  D01.02 drogi, autostrady. A08 Nadmierne 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

A08 Nawożenie/nawozy 

sztuczne. 

użyźnienie siedliska 

poprzez nawożenie 

powoduje jego 

degenerację i 

wycofywanie się roślin 

żywicielskich gatunku. 

 

D01.02 Bliskość dróg 

polnych jako traktów dla 

maszyn i pojazdów do 

prac leśnych stwarza 

możliwość rozjeżdżania 

siedliska gatunku. 

{2ae2b193-bd0e-480c-8143-40ebb6bedd58}  

A08 nawożenie/nawozy 

sztuczne 

J02 spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 

 

A08 Nadmierne 

użyźnienie siedliska 

poprzez nawożenie 

powoduje jego 

degenerację i 

wycofywanie się roślin 

żywicielskich gatunku. 

 

J02 Wykonanie nowych 

systemów melioracji 

osuszającej lub 

niewłaściwie 

przeprowadzony 

remont/modernizacja 

systemów istniejących 

może skutkować 

niekorzystnym dla 

siedliska gatunku 

obniżeniem poziomu wód 

gruntowych. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{2ae2b193-bd0e-480c-8143-40ebb6bedd58} D01.02 drogi, autostrady. 
A08 nawożenie/nawozy 

sztuczne 

A08 Nadmierne 

użyźnienie siedliska 

poprzez nawożenie 

powoduje jego 

degenerację i 

wycofywanie się roślin 

żywicielskich gatunku. 

 

D01.02 Bliskość dróg 

polnych jako traktów dla 

maszyn i pojazdów do 

prac leśnych stwarza 

możliwość rozjeżdżania 

siedliska gatunku 

17 

6177 

Modraszek 

telejus 

Phengaris 

teleius 

 

{c757bd69-91f8-46ca-ad7b-789725f63644} 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 

 

E01 tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

 

 

 

 

 

 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

 

 

 

J02 spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 

 

 

 

 

A04.01.01 Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych 

 

E01 Dla wybranych 

stanowisk (położonych w 

bezpośredniej bliskości 

zabudowań) zagrożeniem 

może być pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych. Zagrożeniem 

dla części stanowisk 

może być także 

zabudowa rekreacyjna, 

mieszkaniowa. 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

 

D01.02 Drogi, autostrady 

 

 

 

 

B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

 

A03.03 Zaniechanie 

koszenia i wypasu 

spowodować może  

zmiany składu 

gatunkowego siedliska 

gatunku i wycofywanie 

się roślin żywicielskich 

modraszka. 

 

J02 Wykonanie nowych 

systemów melioracji 

osuszającej lub 

niewłaściwie 

przeprowadzony 

remont/modernizacja 

systemów istniejących 

może skutkować 

niekorzystnym dla 

siedliska gatunku 

obniżeniem poziomu wód 

gruntowych. 

 

D01.02 Bliskość drogi 

asfaltowej, może 

powodować zniszczenie 

siedliska gatunku w 

przypadku niewłaściwie 

prowadzonych pracach 

remontowych i 

konserwacyjnych. 

 

B01 Możliwe zalesienie 

siedlisk łąkowych 

stanowiących miejsce 

występowania gatunku. 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

18 

6179 Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

{4c6af4c1-27d5-4f5d-8764-819c05feccb5} 

{9f11aa0e-1c40-4f3b-af77-b13ad75a6f4e} 

{c2f6fa6f-ec89-442c-8975-ff308a404f4f} 

{c77631df-9874-4493-a257-d6feff3c1fea} 

{17c1b05f-88ee-430e-810c-46facf4174ac} 

{5b262e1d-7e26-4295-bc25-f517b4e8b64c} 

{4b983881-4394-4e03-b537-a67585007d69} 

{12c0984f-4ca3-46f3-9c68-3b4efbb76063} 

{cf81ecad-eae2-4e65-8284-94c6f7ab9336} 

 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 

A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu. 

 

B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

 

E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

 

J02 Wykonanie nowych 

systemów melioracji 

osuszającej lub 

niewłaściwie 

przeprowadzony 

remont/modernizacja 

systemów istniejących 

może skutkować 

niekorzystnym dla 

siedliska gatunku 

obniżeniem poziomu wód 

gruntowych. 

 

A03.03 A04.03 

Zaniechanie koszenia i 

wypasu spowodować 

może  zmiany składu 

gatunkowego siedliska 

gatunku i wycofywanie 

się roślin żywicielskich 

modraszka. 

 

B01 Możliwe zalesienie 

siedlisk łąkowych 

stanowiących miejsce 

występowania gatunku. 

 

 

E01 Dla wybranych 

stanowisk (położonych w 

bezpośredniej bliskości 

zabudowań) zagrożeniem 

może być pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

domowych. 

 

 

{4c6af4c1-27d5-4f5d-8764-819c05feccb5} 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 

 

E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane. 

A04.01.01 Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych. 

 

E01 Dla wybranych 

stanowisk (położonych w 

bezpośredniej bliskości 

zabudowań) zagrożeniem 

może być pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych. 

 

{9f11aa0e-1c40-4f3b-af77-b13ad75a6f4e} 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 

 

 

A04.01.01Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych.. 

{c2f6fa6f-ec89-442c-8975-ff308a404f4f} 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła 

 

 

A04.01.01 Zbyt 

intensywne użytkowanie 

w formie wypasu 

skutkuje eutrofizacją, 

uproszczeniem struktury 

siedliska i zanikaniem 

gatunków 

charakterystycznych  
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

{c77631df-9874-4493-a257-d6feff3c1fea} X brak zagrożeń 
D01.02 Drogi, autostrady, 

 

D01.02 Bliskość drogi 

asfaltowej, może 

powodować zniszczenie 

siedliska gatunku w 

przypadku niewłaściwie 

prowadzonych pracach 

remontowych i 

konserwacyjnych. 

 

{17c1b05f-88ee-430e-810c-46facf4174ac} X brak zagrożeń 
D01.02 Drogi, autostrady, 

 

D01.02 Bliskość drogi 

asfaltowej, może 

powodować zniszczenie 

siedliska gatunku w 

przypadku niewłaściwie 

prowadzonych pracach 

remontowych i 

konserwacyjnych. 

 

{5b262e1d-7e26-4295-bc25-f517b4e8b64c} X brak zagrożeń 
D01.02 Drogi, autostrady, 

 

 D01.02 Bliskość drogi 

asfaltowej, może 

powodować zniszczenie 

siedliska gatunku w 

przypadku niewłaściwie 

prowadzonych pracach 

remontowych i 

konserwacyjnych. 

 

{4b983881-4394-4e03-b537-a67585007d69} X brak zagrożeń  X brak zagrożeń  

{12c0984f-4ca3-46f3-9c68-3b4efbb76063} X brak zagrożeń X brak zagrożeń  

{cf81ecad-eae2-4e65-8284-94c6f7ab9336} X brak zagrożeń X brak zagrożeń . 

 

*1084 Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

 X brak zagrożeń X brak zagrożeń 

Nie analizowano 

zagrożeń dla gatunku z 

uwagi na nieznaczące 

występowanie gatunku w 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

(Osmoderma 

barnabita) 

obszarze. 

19 

1303 Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

{e290dd64-4c14-454d-9d83-3488f123ed31} 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

G01.04 Zwiększona 

penetracja Obszaru, w 

tym zimowisk nietoperzy 

powoduje niepokojenie 

nietoperzy w okresie 

hibernacji, a w skrajnych 

przypadkach śmierć 

osobników. 

 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

G05.04 Wandalizm 
X Brak zagrożeń 

 

G05.04 Niszczenie 

obiektów powoduje 

pogorszenie warunków 

zimowania nietoperzy. 

Może powodować 

przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe czy 

celowe zabijanie 

hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku 

sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może 

prowadzić do śmierci 

nietoperzy 

E03.01 Pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych 

X Brak zagrożeń 

 

E03.01 Wykorzystywanie 

zimowisk jako miejsc 

nielegalnego składowania 

śmieci powoduje 

pogorszenie się 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

warunków bytowania 

nietoperzy, zwłaszcza w 

okresie hibernacji 

 

20 

1308 mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{f16be0ac-6690-4d49-84d8-630d76a4e7d2} 

X Brak zagrożeń 

A10.01 Usuwanie żywopłotów 

i zagajników lub roślinności 

karłowatej 

 

A10.01 Redukcja 

liniowych elementów 

krajobrazu stanowiących 

korytarze ekologiczne, 

wzdłuż których 

przemieszczają się 

nietoperze między 

kryjówkami 

letnimi/dziennymi a 

zimowiskiem 

X Brak zagrożeń 

B02.02 Wycinka lasu; B02.03 

usuwanie podszytu 

B02.02, B02.03 Wycinka 

drzew powodująca 

odsłonięcie wejścia do 

obiektu utrudnia dolot do 

zimowiska i może 

powodować wzrost presji 

drapieżników.  

X Brak zagrożeń 

D01.02 Drogi, autostrady 

D01.02 Budowa nowych 

dróg może powodować 

zwiększoną śmiertelność 

wśród osobników 

przelatujących na 

żerowiska, migrujących 

do lub z zimowiska oraz 

godowiska, a także 

fragmentację tras 

przelotów oraz żerowisk. 

 

X Brak zagrożeń 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

X Brak zagrożeń 

D02.01 Linie energetyczne i 

telefoniczne 

D02.01 Fragmentacja tras 

przelotów oraz żerowisk 

poprzez budowę 

liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm 

wiatrowych. 

X Brak zagrożeń 

E06.02 Odbudowa, remonty 

budynków 

E06.02 Remonty 

budynków prowadzone w 

niewłaściwy sposób lub w 

niewłaściwym okresie, 

mogące spowodować 

zniszczenie stanowiska 

i/lub śmierć nietoperzy 

guid {f6219d70-722c-474d-b614-14dfeef24cb5} 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

G01.04 Zwiększona 

penetracja Obszaru, w 

tym zimowisk nietoperzy 

powoduje niepokojenie 

nietoperzy w okresie 

hibernacji, a w skrajnych 

przypadkach śmierć 

osobników. 

 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

G05.04 Wandalizm 
X Brak zagrożeń 

 

G05.04 Niszczenie 

obiektów powoduje 

pogorszenie warunków 

zimowania nietoperzy. 

Może powodować 

przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe czy 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

celowe zabijanie 

hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku 

sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może 

prowadzić do śmierci 

nietoperzy. 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

G01.04 Zwiększona 

penetracji Obszaru, w 

tym zimowisk nietoperzy 

powoduje niepokojenie 

nietoperzy w okresie 

hibernacji, a w skrajnych 

przypadkach śmierć 

osobników. 

 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

G05.04 Wandalizm 
X Brak zagrożeń 

 

G05.04 Niszczenie 

obiektów powoduje 

pogorszenie warunków 

zimowania nietoperzy. 

Może powodować 

przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe czy 

celowe zabijanie 

hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku 

sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może 

prowadzić do śmierci 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

nietoperzy 

X Brak zagrożeń 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

J03.01 Niszczenie 

schronień dziennych 

nietoperzy w obrębie 

zamierających lub starych 

drzew.  

21 

1323 Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

{cdf59478-57ae-40e8-a4f7-7d77fda3ddff} 

X Brak zagrożeń 

A10.01 Usuwanie żywopłotów 

i zagajników lub roślinności 

karłowatej 

 

A10.01 Redukcja 

liniowych elementów 

krajobrazu stanowiących 

korytarze ekologiczne, 

wzdłuż których 

przemieszczają się 

nietoperze między 

kryjówkami 

letnimi/dziennymi a 

zimowiskiem 

X Brak zagrożeń 
B02.02 Wycinka lasu; B02.03 

usuwanie podszytu 

B02.02, B02.03 Wycinka 

drzew powodująca 

odsłonięcie wejścia do 

obiektu utrudnia dolot do 

zimowiska i może 

powodować wzrost presji 

drapieżników.  

X Brak zagrożeń 
D02.01 Linie energetyczne i 

telefoniczne 

D02.01 Fragmentacja tras 

przelotów oraz żerowisk 

poprzez budowę 

liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm 

wiatrowych. 

X Brak zagrożeń D01.02 Drogi, autostrady 

D01.02 

Budowa nowych dróg 

może powodować 

zwiększoną śmiertelność 

wśród osobników 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

przelatujących na 

żerowiska, migrujących 

do lub z zimowiska oraz 

godowiska, a także 

fragmentację tras 

przelotów oraz żerowisk. 

Głównym zagrożeniem 

może by tutaj droga nr 33 

Kłodzko - Międzylesie 

X Brak zagrożeń 

E06.02 Odbudowa, remonty 

budynków 

E06.02 Remonty 

budynków prowadzone w 

niewłaściwy sposób lub w 

niewłaściwym okresie, 

mogące spowodować 

zniszczenie stanowiska 

i/lub śmierć nietoperzy 

X Brak zagrożeń 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

{574afb35-c867-4379-baaf-c7de32ff2bba} 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

 

G01.04 Zwiększona 

penetracja Obszaru, w 

tym zimowisk nietoperzy, 

powoduje niepokojenie 

nietoperzy w okresie 

hibernacji, a w skrajnych 

przypadkach śmierć 

osobników. 

 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

G05.04 Wandalizm 
X Brak zagrożeń G05.04 Niszczenie 

obiektów powoduje 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 285 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

pogorszenie warunków 

zimowania nietoperzy. 

Może powodować 

przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe czy 

celowe zabijanie 

hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku 

sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może 

prowadzić do śmierci 

nietoperzy 

E03.01 Pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych 

X Brak zagrożeń E03.01 Wykorzystywanie 

zimowisk jako miejsc 

nielegalnego składowania 

śmieci powoduje 

pogorszenie się 

warunków bytowania 

nietoperzy zwłaszcza w 

okresie hibernacji 

 

 

22 

1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

{957a017d-0b7c-4d32-b438-4d89be8b1235} 

X Brak zagrożeń 

 

A10.01 Usuwanie żywopłotów 

i zagajników lub roślinności 

karłowatej 

 

 

A10.01 Redukcja 

liniowych elementów 

krajobrazu stanowiących 

korytarze ekologiczne, 

wzdłuż których 

przemieszczają się 

nietoperze między 

kryjówkami 

letnimi/dziennymi a 

zimowiskiem 

X Brak zagrożeń B02.02 Wycinka lasu; B02.03 B02.02, B02.03 Wycinka 
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Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

usuwanie podszytu drzew powodująca 

odsłonięcie wejścia do 

obiektu utrudnia dolot do 

zimowiska i może 

powodować wzrost presji 

drapieżników.  

X Brak zagrożeń 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

X Brak zagrożeń 

D02.01 Linie energetyczne i 

telefoniczne 

D02.01 Fragmentacja tras 

przelotów oraz żerowisk 

poprzez budowę 

liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm 

wiatrowych. Lokalizacja 

farm wiatrowych w 

promieniu 3 km od 

sztolni może powodować 

zwiększoną śmiertelność 

wśród osobników 

migrujących do lub z 

zimowiska 

X Brak zagrożeń 

E06.02 Odbudowa, remonty 

budynków 

E06.02 Remonty 

budynków prowadzone w 

niewłaściwy sposób lub w 

niewłaściwym okresie, 

mogące spowodować 

zniszczenie stanowiska 

i/lub śmierć nietoperzy 

X Brak zagrożeń 

D01.02 Drogi, autostrady 

D01.02 Zwiększona 

śmiertelność wśród 

osobników przelatujących 

na żerowiska, 

migrujących do lub z 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

zimowiska oraz 

godowiska. Fragmentacja 

tras przelotów oraz 

żerowisk. Powstanie 

bariery ekologicznej. 

Głównym zagrożeniem 

może by tutaj droga nr 33 

Kłodzko - Międzylesie 

{a524004e-40f8-49f0-b596-ef6f5608fa84} 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

G01.04 Zwiększona 

penetracji Obszaru, w 

tym zimowisk nietoperzy 

powoduje niepokojenie 

nietoperzy w okresie 

hibernacji, a w skrajnych 

przypadkach śmierć 

osobników. 

 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu. 

G05.04 Wandalizm 

K03.03 Zawleczenie choroby 

 

 

G05.04 Niszczenie 

zabezpieczeń obiektu 

powoduje pogorszenie 

warunków zimowania 

nietoperzy. Może 

powodować 

przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe czy 

celowe zabijanie 

hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku 

sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

prowadzić do śmierci 

nietoperzy 

 

K03.03 Spadek 

liczebności populacji np. 

w wyniku zarażania się 

osobników licznie 

zimujących w jednym 

obiekcie. W przypadku 

nocka dużego obecność w 

populacji grzyba 

Geomyces destructans, 

który może potencjalnie 

powodować śmierć 

osobników i zmniejszenie 

liczebności populacji 

E03.01 Pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych 

X Brak zagrożeń 

 

E03.01 Wykorzystywanie 

zimowisk jako miejsc 

nielegalnego składowania 

śmieci powoduje 

pogorszenie się 

warunków bytowania 

nietoperzy zwłaszcza w 

okresie hibernacji 

 

1321 Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginatus 

1321-02 guid {43872b6e-5db3-4743-afd1-

6df71817375f} 

E03.01 Pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych 

 

G01.04 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

 

G05.04 Wandalizm 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

E03.01  

Wykorzystywanie 

zimowisk jako miejsc 

nielegalnego składowania 

śmieci powoduje 

pogorszenie się 

warunków bytowania 

nietoperzy zwłaszcza w 

okresie hibernacji 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

G01.04  Zwiększona 

penetracji Obszaru, w 

tym zimowisk nietoperzy 

powoduje niepokojenie 

nietoperzy w okresie 

hibernacji, a w skrajnych 

przypadkach śmierć 

osobników. 

 

G05.04  Niszczenie 

zabezpieczeń obiektu 

powoduje pogorszenie 

warunków zimowania 

nietoperzy. Może 

powodować 

przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe czy 

celowe zabijanie 

hibernujących nietoperzy. 

Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku 

sztolni również powoduje 

płoszenie oraz może 

prowadzić do śmierci 

nietoperzy. 

 

F03.02.03 Bezpośrednia 

redukcja liczebności 

nietoperzy, powodowanie 

stresu, dodatkowych 

nakładów energetycznych 

w okresie hibernacji. 

23 
1355 Wydra 

Lutra lutra 
-1e70, -2882, -4dda 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

i zmiana przebiegu koryt 

J03.01 Utrata w obrębie 

części dostępnych 

siedlisk kluczowych cech 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

rzecznych 

 

warunkujących 

występowanie gatunku, 

takich jak nieumocnione 

skarpy brzegowe 

porośnięte roślinnością 

wysoką (w obrębie 

których zwierzęta 

zakładają kryjówki). 

 

 

 

J02.03 Stan siedliska 

gatunku może zostać 

istotnie pogorszony w 

przypadku 

przeprowadzenia robót 

polegających na 

umacnianiu skarp 

brzegowych i wycince 

drzew porastających 

skarpy. 

-26df X Brak zagrożeń 
F03.02.03 Kłusownictwo 

 

Gatunek wykorzystuje 

stawy hodowlane, w 

związku z tym istnieje 

niebezpieczeństwo 

kłusownictwa na 

osobnikach gatunku. 

  -1e70 X Brak zagrożeń D01.02 Drogi, autostrady 

 

Bliskość dróg może 

powodować 

podwyższoną 

śmiertelność zwierząt – w 

miejscach gdzie obiekty 

mostowe, przepusty 

utrudniają ich pokonanie 

wzdłuż koryta cieku. 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 291 

 

 

Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 to  

A. dla siedlisk leśnych 

Na badanych terenie prowadzona jest w większości ekstensywna gospodarka leśna zgodna z wiedzą z tego zakresu wiedzy o hodowli lasu. Jej efektem jest 

obecny stan zróżnicowania oraz zachowania siedlisk leśnych, który w wielu wypadkach nie jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi utrzymania 

korzystnego stanu ochrony tych siedlisk. Do wyjątków należy zaliczyć drzewostany rozwijające się na stromych stokach i rumowiskach skalnych, np. na 

Stożku wielkim, koło Rogowca i w niektórych partiach Dzikowca, gdzie siedliska leśne zachowane są w stopniu dobrym (FV).  

Podstawowe niezgodności z dobrym stanem zachowania siedliska leśnych w rozumieniu przyrodniczym oraz nauk leśnych, to z punktu widzenia tych 

pierwszych: 

 Niedobór martwego drewna, szczególnie martwych pni stojących i leżących o średnicy powyżej 40 cm 

 Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów (wysoki udział świerka w buczynach lub też podsadzanie na siedliskach buczyn jawora i Jesiona).  

 Melioracje odwadniające, przebudowa cieków i budowa zbiorników małej retencji (dla siedlisk 91E0 oraz 91D0) 

 

W celu poprawy stanu siedlisk leśnych wskazane są więc stopniowa deregulacja struktury poziomej i pionowej drzewostanów, wzrost udziału martwego 

drewna - szczególnie martwych pni leżących i stojących o średnicy powyżej 40 cm. W drzewostanach o zaburzonej strukturze gatunkowej podczas cięć i 

trzebieży należy w pierwszym rzędzie zmniejszać udział gatunków niebędących dominantami w siedlisku, z założeniem, że ostatecznie uzyskiwane 

drzewostany bukowe powinny być wielogatunkowe, wielowiekowe i mieć znaczący udział gatunków domieszkowych (w tym świerka oraz jodły).  

 

B Dla siedlisk wodnych i od wód zależnych 

Podstawowe zagrożenie dotyczą wód Ścinawki oraz Zadrnej, w mniejszych stopniu dotyczą także drobnych cieków płynących prze tereny rolne. Zaliczamy 

tu przede wszystkim: 

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

 Prace hydrotechniczne związane z niszczeniem brzegów i struktury siedlisk 3260, 6430 oraz 91E0 

 Inwazję gatunków obcych geograficznie (Reynoutria sachalinensis, R. japonica, Impatiens glandulifera, I. parviflora)  

 Synantropizacja i eutrofizacja 

 

C Dla torfowisk: 

Podstawowe zagrożenia to  
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 Osuszanie lub inne zaburzenia w systemie hydrologicznym (np. nadmierny pobór wód do celów bytowych) w bezpośrednim otoczeniu siedlisk 

torfowiskowych 

 Nadmierny wypas powodujący eutrofizację i inwazję gatunków nitrofilnych 

 Nadmierne użytkowanie kośne (7230) 

 Sukcesja naturalna (7230) 

 

C. Dla zbiorowisk naskalnych 

Zagrożenie dotyczą głównie niektórych płatów siedliska 8220 – większość stanowisk siedlisk naskalnych nie jest zagrożona wskutek oddziaływań 

antropogenicznych. Potencjalnie ryzykowne są pojawiające się natomiast coraz częściej wskutek zmian klimatycznych susze oraz opady nawalne, które 

powodują znaczne straty w pokryciu roślinności naskalnej na eksponowanych, odkrytych skałach, szczególnie o wystawie południowej. 

Do mniej znaczących zagrożeń należy zaliczyć: 

 Wydobycie kopalin  

 Sukcesja naturalna (głownie w starych kamieniołomach) 

 

B. Dla siedlisk półnaturalnych 

 Nadmierne koszenie niezgodne z wymaganiami siedliska 6410 lub 6230. 

 Intensyfikacja produkcji łąkarskiej (podsiewanie koniczyną, trawami pastewnymi)  

 Eutrofizacja łąk (6510, 6520) wskutek nadmiernego wypasu i/lub nawożenia (np. nawozami mineralnymi lub gnojowicą) 

 Zaorywanie i przekształcanie w pola uprawne 

 Zaprzestanie użytkowania i wypasu (wszystkie typy siedlisk półnaturalnych) 

 Sukcesja naturalna, powodująca zarastanie łąk nieużytkowanych 

 Zabudowa siedlisk półnaturalnych 

 Inwazję gatunków obcych geograficznie (Lupinus polyphyllus, Solidago serotina. S. canadensis)  

 

Najczęściej obserwowane w trakcie prac terenowych były zagrożenia związane z sukcesją, ponieważ w dalszym ciągu znaczne powierzchnie łąk w obszarze 

nie są użytkowane i stopniowo zarastają, w niektórych płatach ich odtworzenie już obecnie wymagałoby karczowania młodych drzew brzozy i innych 

gatunków lekko nasiennych oraz krzewów (róża dzika, jeżyny, głogi i tarnina) na znacznych powierzchniach.  

Z pozostałych zagrożeń istotne dotyczą także muraw kserotermicznych (w większości nieużytkowanych i stopniowo podlegających eutrofizacji) oraz łąk 

zmiennowilgotnych i towarzyszących im młak, które są koszone dwukrotnie w ciągu roku na wzór łąk świeżych.  
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Regularne koszenie i prawidłowe użytkowanie łąk powinno natomiast w szybkim tempie ograniczyć zasięg i wielkość populacji gatunków inwazyjnych, 

ponieważ źle reagują one na koszenie.  

 

 

 

 

Nietoperze: 

Podstawowym, rzeczywistym zagrożeniem dla gatunków zimujących w Obszarze jest niepokojenie nietoperzy w zimowiskach oraz niszczenie zimowisk. 

Penetracja obiektów w okresie hibernacji powoduje wzrost częstości wybudzeń nietoperzy, co może doprowadzić do przedwczesnego wyczerpania się 

zapasów tłuszczowych a tym samym śmierci nietoperzy. Niewykluczone są również przypadki celowego zabijania zwierząt. Populacja nietoperzy 

zimujących w sztolniach i jaskiniach utrzymuje się jednak na stałym poziomie a nawet wykazuje tendencję wzrostową.  

 

Zagrożeniem dla wszystkich gatunków mogą być również kopalnie odkrywkowe, które mogą prowadzić do redukcji powierzchni leśnych żerowisk. 

 

Sztolnia w Uniemyślu – za domem oraz Jaskinia z Filarami wykorzystywane są jako miejsca nielegalnego składowania śmieci w tym eternitu, co negatywnie 

wpływa na jakość warunków bytowania nietoperzy w tych obiektach.  

 

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

polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew (B02.04) oraz wycince drzew i 

podszytu(B02.02, B02.03) prowadzonej w okresie rozrodu nietoperzy. Wszystkie wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni 

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

w ich ciele. 

 

Ssaki (poza nietoperzami):  

Zagrożenia związane przede wszystkim z prowadzonymi pracami polegającymi na umacnianiu skarp brzegowych i związanej z tym stabilizacji brzegów i 

usuwania roślinności wysokiej.  
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5 CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1) przy utrzymaniu 

istniejącej powierzchni. 

10 lat 

6190 Murawy pannońskie (Stipo-

Festucetalia pallentis) 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
FV 

Zachowanie siedliska w obszarze we 

właściwym (co najmniej FV). 
10 lat 

6210 Murawy kserotermiczne Festuco–

Brometea 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U2 

Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej 

niezadowalającego (co najmniej U1). 

Utrzymanie związanej z siedliskiem 

różnorodności florystycznej i faunistycznej. 

10 lat 

6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe  Nardion 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej 

niezadowalającego (co najmniej U1). 

Utrzymanie związanej z siedliskiem 

różnorodności florystycznej i faunistycznej. 

10 lat 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Molinion 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U2 

Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej 

niezadowalającego (co najmniej U1). 

Utrzymanie związanej z siedliskiem 

różnorodności florystycznej i faunistycznej. 

10 lat 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej 

niezadowalającego (co najmniej U1). 

Utrzymanie związanej z siedliskiem 

różnorodności florystycznej i faunistycznej. 

10 lat 

6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie Polygono–

Trisetion 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej 

niezadowalającego (co najmniej U1). 

Utrzymanie związanej z siedliskiem 

różnorodności florystycznej i faunistycznej. 

10 lat 

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska  Scheuchzerio–Caricetea 

 

 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze we 

właściwym stanie ochrony (FV). 
10 lat 

7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe  Androsacion vandelii 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne 

piargi i gołoborza krzemianowe, 

 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

8310 Jaskinie nieudostępnione do 

zwiedzania 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
XX 

Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, 

identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony 

oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

9110 Kwaśne buczyny Luzulo –Fagenion 
Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Poprawa stanu siedliska (w zakresie 

wskaźnika: martwe drewno) lub zachowanie 

siedliska w niepogorszonym stanie (co 

najmniej niezadowalającym U1). 

10 lat 

9130 Żyzne buczyny Dentario 

glandulosae–Fagenion, Galio odorati–

Fagenion 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Poprawa stanu siedliska (w zakresie 

wskaźnika: martwe drewno) lub zachowanie 

siedliska w niepogorszonym stanie (co 

najmniej niezadowalającym U1). 

10 lat 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach Tilio plathyphylli–

Acerion 

 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe Salicetum albo–

fragilis, Populetum albae, Alnenion 

 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio 

uliginosi–Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi –Pinetum, Pino 

mugo–Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii–Piceetum i brzozowo–

sosnowe bagienne lasy borealne 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
XX 

Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, 

identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony 

oraz propozycja działań ochronnych. 

10 lat 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontytnentalny  

Nie analizowano celów działań ochronnych dla siedliska z uwagi na nieznaczące występowanie siedliska w obszarze 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar 
Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

6179 Modraszek nausitous Phengaris 

nausithous 
Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

1308 Mopek Barbastella barbastellus Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

1321 Nocek orzęsiony Myotis 

emarginatus 
Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

1323 Nocek Bechsteina Myotis 

bechsteinii 
Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

1324 Nocek duży Myotis myotis Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

1303 Podkowiec mały Rhinolophus 

hipposideros  
Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 
U1 

Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

1355 Wydra Lutra lutra Wszystkie wystąpienia siedliska 

w obszarze 

U1 
Zachowanie siedliska gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co najmniej 

niezadowalającym U1). 

10 lat 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma 

eremita 
Nie analizowano celów działań ochronnych dla gatunku z powodu planowanej aktualizacji 

Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania gatunkowi oceny D – populacja nieznacząca. 

 

Głównym celem działań ochronnych jest poprawa ich stanu do FV. W przypadku niektórych siedlisk (np. 6190 murawy naskalne z kostrzewą 

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

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

U1. Celami pośrednimi jest utrzymanie lub przywrócenie użytkowania na siedliskach antropogenicznych, niedopuszczenie do zacienienia oraz 

mechanicznego uszkodzenia muraw oraz zachowanie naturalnego charakteru pozostałych siedlisk. 

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

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

wód w zbiorniku może wpłynąć negatywnie na atrakcyjność żerowiska. 

 

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

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

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

6 USTALENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

*6110 Skały 

wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Zmiana SDF Propozycja aktualizacji SDF 

poprzez przygotowanie 

wniosku do GDOŚ w celu 

Obszar Natura 2000 (SDF)   Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

pionierską 

(Alysso-

Sedion) 

usunięcia siedliska z listy 

przedmiotów ochrony; w 

trakcie prac terenowych 

wszystkie płaty siedliska 

zaliczone zostały do 

siedliska 6190. 

6230 Górskie 

i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe  

Nardion 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

 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. 

Wszystkie płaty siedliska 6230: 

6230 ID 0 {060e323a-9cb8-4c4d-8865-c9f2a26a14dd} 

6230 ID 0 {15bfa3d6-106a-4c32-af7d-90a58e0c881b} 

6230 ID 0 {2dab741d-b151-4844-bdf7-b656da937374} 

6230 ID 0 {3634d979-3988-4346-bb31-f74ccb59bdb0} 

6230 ID 0 {4b32c6a6-5a2e-47c9-aeb9-51c0c825da15} 

6230 ID 0 {5081be38-d5a2-4f4b-9eaf-6a3f534d233c} 

6230 ID 0 {584bc058-b7a1-43e3-a4cb-7c494fe1303c} 

6230 ID 0 {690e3794-15c8-43eb-b5a3-ba7686062c83} 

6230 ID 0 {6b4a5007-68bd-4447-ab53-4ade74755fa0} 

6230 ID 0 {7b299529-4c51-4eb7-af0b-fbfd9fa490ad} 

6230 ID 0 {806e1b2d-a966-47e8-8987-311b4822a595} 

6230 ID 0 {ad089e62-464f-4b60-a88d-b6f777d970eb} 

6230 ID 0 {af4bc3b4-667c-4c6a-a13b-aa970b19b95c} 

6230 ID 0 {b285855c-5f26-44c9-a508-47f906aea457} 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6230 ID 0 {bc2331a4-8bcb-40a3-a3fd-73ae350db5e7} 

6230 ID 0 {d18b9225-f1ed-49f6-8e53-458e84971373} 

6230 ID 0 {de547f36-3e11-456b-b8bc-9b3f3525b909} 

6230 ID 0 {e0e88caa-6fc1-4f10-850e-be3e18b793db} 

6230 ID 0 {e3840790-276b-4142-ab40-21d4a2f9f225} 

6230 ID 0 {f28b99f6-092a-4442-a4c5-bc9e5d6622e6} 

6230 ID 0 {f73052bb-5245-4c93-af23-95a4568868e5} 

6230 ID 0 {fa6742fd-0984-48a5-b959-be31b6eff54f} 

6230 ID 72 {e272ca3d-7a8a-46a8-b996-10f2bb59f5e9} 

6230 ID 101 {dd084df2-9deb-4618-9942-

8a9ae9dd2b0d}, adres leśny: 13-28-2-10-237   -b   -00 

6230 ID 160 {239b911d-b274-4442-af0d-d6359a94171a} 

6230 ID 160 {393d5535-cd8a-431e-9170-67787cff6f36} 

6230 ID 160 {a34cef2a-6fa9-474c-913a-7a528bf3758f} 

6230 ID 197 {10cc489c-ce50-44fb-954e-1275d343921e} 

6230 ID 204 {1d0b3f90-c36d-4a9b-94a8-ec44799ab4d6} 

6230 ID 216 {51f1f701-5c6e-4e4b-9938-7c942d687212} 

6230 ID 228 {6f7d698a-83be-4f27-bb11-22803f88ad4a} 

6230 ID 234 {1a89bd3e-c655-4ee6-aeb5-0f56825eaec0} 

6230 ID 248 {cb06a9e5-22ca-4144-99d7-445c2b417c0d} 

6230 ID 249 {386a8ea6-bd55-4136-9eff-42c6b3008e05} 

6230 ID 250 {e55fed71-091b-4e58-8ad7-bed7ef67cd8f} 

6230 ID 251 {f59700e5-ee9c-48f3-8d1a-b60bd1020899} 

6230 ID 252 {4e0b1ddc-9913-421e-b475-fce86ed6b9fe} 

6230 ID 274 {6fdb3818-4d98-43c8-9c50-42fa08fdf258} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6230 ID 275 {2bb2fcbc-2995-4376-b630-b2731341d0a8} 

6230 ID 276 {f1d4a1f0-b19a-4a41-8060-1ee598c3265c} 

6230 ID 291 {8153ad8c-fcf1-4eee-b137-543cba3bd568} 

6230 ID 301 {6b22845b-8414-410c-997f-a02238fcd8c3} 

6230 ID 381 {5d40ad0c-4548-4acd-9068-ca83fc52d8f2} 

6230 ID 386 {5d03386e-b752-4c20-864a-3e3ac586440d} 

6230 ID 398 {bbb267a4-aacf-4bd5-bea2-4a870d4768a8} 

6230 ID 548 {7d72807b-96ed-4fa9-a846-14e10f007b77} 

6230 ID 552 {e514c507-e4c4-4252-bc92-85c59de346b8} 

6230 ID 554 {2028fcb9-3b1a-495e-a65a-d4c2a2b458ab} 

6230 ID 558 {55418a31-a179-49eb-be38-a1ffc2977b38} 

6230 ID 560 {921651df-4ffe-4f67-9db5-260584f2dea6} 

6230 ID 562 {231a05d7-2914-4556-b596-

3fb740b23858} 

6230 ID 563 {cf539c40-727e-4b8c-a9be-d7b3fc46de9c} 

6230 ID 564 {fc67a1f9-c901-496b-821c-85a40a935d61} 

6230 ID 572 {485642f7-8053-4807-a581-1b991d4761aa} 

6230 ID 59 {b74463f7-9561-40f6-bbdd-74f4bab3733b} 

6230 ID 679 {a29e4849-34da-42f1-a362-9a720c836b12} 

6230 ID 680 {5784d555-bef1-412d-a1a0-1bf0ef8d0644} 

6230 ID 738 {c458772e-5374-4179-a55b-

1790d791893e} 

6230 ID 743 {d08c93e4-385e-45b3-a8a2-1f76c1ea7bf2} 

6230 ID 93 {cb14ec22-ca21-461e-8f83-219527d221d9} 

6230 ID 99 {c935b10c-1f6d-4650-8194-7f63ef3e6e77} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 Działania fakultatywne 

2 Wycinka drzew 

i krzewów 

 

Wycinka drzew i krzewów 

zarastających płaty muraw 

bliźniczkowych (stan U2) z 

usunięciem biomasy poza 

obręb siedliska  

Płaty siedliska 6230 ocenione na U2 

 

Dz. ew. 431, obręb Grzmiąca, gmina Głuszyca; dz. ew. 

135, obręb Łączna, gmina Mieroszów; dz. ew. 18, 

obręb Grzędy, gmina Czarny Bór. 

Poza 

sezonem 

wegetacyjn

ym w 

trakcie 

obowiązyw

ania planu 

zadań 

ochronnyc

h  

7 Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 

3 Ekstensywna 

gospodarka 

pastwiskowa 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

Wszystkie płaty siedliska 6230 
Maj-

paździer-

500-

700zł/ha 

Właściciele 

lub posiadacze 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6230  

Na zachowanych 

powierzchniach kontynuacja 

wypasu, zaś na 

powierzchniach 

odtworzonych jego 

wznowienie. (dopuszczony 

wypas całoroczny.) 

Dopuszczalne obsady od 1 

do 5 DJP/ha – konieczny jest 

wypas rotacyjny (w tym 

kwaterowy i na uwięzi), w 

różnych obsadach na 

różnych powierzchniach, z 

okresowym pozostawianiem 

na rok poszczególnych 

powierzchni bez wypasu. 

nik w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

W wypasie preferowane 

stada mieszane – wskazany 

udział owiec i kóz. 

 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

4 Monitoring  Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5- 

10% powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne. 

w 3, 6 i 9 

roku 

obowiązyw

ania planu 

zadań 

ochronnych 

4 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 

6210 Murawy 

kserotermiczn

e (Festuco–

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Brometea) – 

priorytetowe 

są tylko 

murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

 

1 Zachowanie 

siedlisk 

przyrodniczych i 

siedlisk 

gatunków 

stanowiących 

przedmioty 

ochrony, 

położonych na 

trwałych 

użytkach 

zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Wszystkie płaty siedliska 6210: 

6210 ID 0 {05e32ee5-e365-4867-9b04-abe22360b638} 

6210 ID 0 {0aee50e2-cb9b-463c-a505-98118e38e73e} 

6210 ID 0 {499af769-cd6d-419d-85dc-f7c9c450855a} 

6210 ID 0 {4cf9f80a-c436-41fc-a288-625034b2cb66} 

6210 ID 0 {8f969f93-bc8f-4095-806e-68553cd136d3} 

6210 ID 0 {9fd3ceea-6705-4456-9ca0-79a2a162d81c} 

6210 ID 0 {b78dc194-704e-49d8-9960-1c7c152e8e53} 

6210 ID 0 {e4964fb0-dd6a-4fa9-bad9-d33ade108bd8} 

6210 ID 206 {4d4f71de-ca65-4f97-85b5-3e4724e546de} 

6210 ID 269 {e0300794-7d1b-4780-8c2e-a0eac0e3889c} 

6210 ID 342 {bb89984c-9eb5-4e78-b21f-59ebbae35d32} 

6210 ID 388 {140e41db-c8aa-48cb-9be5-f09f9ddc70a8} 

6210 ID 550 {5727a88c-61c3-42b9-97ee-c3a31a021d34} 

6210 ID 551 {2467214d-34f9-4ba0-b711-f2875c058324} 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

 Działania fakultatywne 

2 Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

Wszystkie płaty siedliska 6210 
Stale w 

okresie 

obowiązy

wania 

 Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

pastwiskowa 

 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6210. 

Na zachowanych 

powierzchniach wznowienie 

wypasu, (1DJP/na, 

okresowo do 5 DJP/ha). Z 

uwagi na zły stan 

zachowania konieczna jest 

regeneracja płatów poprzez 

wypas, najlepiej 

rozpoczynający się już w 

maju. 

W przypadku braku 

możliwości wypasu 

stosować koszenia raz w 

roku ze zbiorem biomasy, o 

ile nie wystąpią 

przeciwwskazania z uwagi 

na występowanie innych 

przedmiotów ochrony (np. 

bezkręgowce) lub ptaki 

lęgowe wymagające 

późniejszych terminów 

PZO umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

koszenia (derkacz). W takim 

wypadku wszystkie 

powierzchnie należy w 1 

roku po 1 wykoszeniu 

zwłókować, w terminie do 

15 kwietnia. 

Koszenie prowadzić do 2-3 

lata, jednak musi być ono 

uzupełnione wypasem. 

W latach kolejnych wypas 

lub (w przypadku 

niemożności – koszenie) 

oraz nie stosowanie 

nawozów mineralnych, nie 

dosiewanie traw lub 

mieszanek pastewnych. 

Nie stosowanie nawozów 

mineralnych, nie dosiewanie 

traw lub mieszanek 

pastewnych. 

3 Wycinka 

drzew i 

krzewów 

Wycinka drzew i krzewów 

zarastających płaty muraw 

kserotermicznych (np. 

skarpa koło Różanej), z 

Wszystkie płaty siedliska 6210 
 

 Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 
usunięciem biomasy poza 

obręb siedliska i 

wykorzystaniem jej np. jako 

surowca opałowego. 

Możliwe jest pozostawienie 

pojedynczych krzewów 

(tarnina, róża dzika, głogi, 

szakłak, dereń) w mozaice z 

murawą kserotermiczną 

zajmujących do 10% 

powierzchni, jednak w tym 

przypadku konieczny jest 

wypas, ograniczający 

ponowną ekspansję 

krzewów. 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 

 
Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

4 Monitoring  Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5- 

10% powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne. 

w 3, 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

planu 

zadań 

4 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

ochronnyc

h 

6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

trzęślicowe 

(Molinion) 

 

 Zachowanie 

siedliska  

 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Wszystkie płaty siedliska 6410: 

6410 ID 0 {22f4558f-2665-41c6-aa80-7cdb5a026e28} 

6410 ID 0 {3ad66b50-eeec-44a7-bc9a-93737720e893} 

6410 ID 0 {78ced394-ab36-4afe-9e67-d6fa7d89ba32} 

6410 ID 0 {ab5d6088-a2bf-427d-93a7-22c9ad6dcfb0} 

6410 ID 0 {d603ffd5-1bab-447e-b94d-3356d4d6533a} 

6410 ID 273 {a3d9d860-bab5-4264-8159-84af4614ba7f} 

6410 ID 298 {516c8fd0-bc8e-47e8-850a-c22b9d6e3fbb} 

6410 ID 313 {f17e9f0e-29b0-494c-bf11-290fdfa9c9fb} 

6410 ID 315 {f47db6a1-78f0-4dc2-bc38-24d95cfadfe3} 

6410 ID 316 {ea195bac-2051-4834-ab01-2a9416a9bfbd} 

6410 ID 318 {8110fc15-1e49-4028-b92b-be9f750d0f21} 

6410 ID 335 {98b89479-877e-4225-9a31-

e180c04d6dd4} 

6410 ID 336 {4396369d-1959-4db7-a13a-8bdadd5fafef} 

6410 ID 337 {19fc0dfa-d8b3-4c73-8757-ae44ec54098b} 

6410 ID 365 {68489ff3-ba96-4bb1-a42c-106328e6a65e} 

Stale w 

okresie 

obowiązy-

wania PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 Działania fakultatywne 

2 Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

pastwiskowa 

 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6410 

Wykaszanie 1 raz w roku 

lub co 2–3 lata (pożądane) 

w terminie jesiennym (pokos 

15 września–30 

października) ze zbiorem 

pokosu i usunięciem (w 

ciągu 2 tygodni od pokosu) 

poza obręb siedliska w celu 

wykorzystania jako biomasy 

lub do ściółkowania. 

Wysokość koszenia powyżej 

10 cm. 

Rezygnacja ze zmian 

stosunków wodnych, 

intensywnego wypasu oraz 

nawożenia nawozami 

Wszystkie płaty siedliska 6410 Stale w 

okresie 

obowiązy-

wania PZO 

700-800 

zł/ha 

Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

mineralnymi lub gnojowicą. 

3 Eliminacja 

gatunków 

ekspansywnyc

h 

 

Wycinka drzew i krzewów 

zarastających płaty siedliska 

Gm. Mieroszów, obr. Mieroszów 1, dz. ew. 4 Poza 

sezonem 

wegetacyj

nym, w 

okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

3 Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 4 Monitoring  Monitoring realizacji Wybrane płaty siedliska stanowiące 5- Raz na 5 4 Sprawujący 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

działań ochronnych 10% powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne. 

lat w 

okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuleta

lia sepium) 

 

 Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

  Monitoring siedliska w celu 

określenia stopnia 

inwazyjności gatunków 

rdestowców. W przypadku 

stwierdzenia ich ekspansji 

należy zastosować metody 

chemiczne (mazaki 

herbicydowe) w celu 

powstrzymania 

rozprzestrzeniania się 

gatunków. 

Wszystkie płaty siedliska 6430: 

6430 ID 0 {0639321e-db87-489e-9081-b40a89da633b} 

6430 ID 0 {09c6bed4-ba6c-4ece-87dd-25e1c526e562} 

6430 ID 0 {14b643c1-c009-4f74-aae6-236fd66ff6bd} 

6430 ID 0 {1a33a3fd-02fc-44bf-9683-8fe80f1f14c2} 

6430 ID 0 {1e931966-05a0-4e93-aa5d-fdb4ecf7f56d} 

6430 ID 0 {2132d799-2d03-41e3-b59a-14ce0db6d59e} 

6430 ID 0 {2b5df4d8-6e24-4df4-ba27-a66baefac94a} 

6430 ID 0 {2edaf498-7147-44bd-9b21-d59b67557be8} 

6430 ID 0 {431aa865-a392-42ba-9f94-a21406f742a1} 

6430 ID 0 {48ee66d7-2e65-4334-a366-c7e018e1c0be} 

6430 ID 0 {4e113957-28e4-4b6b-a5f1-c32ee4dcc397} 

6430 ID 0 {54baca77-36ef-42e5-9884-bf0ec9ece320} 

 8-10 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6430 ID 0 {5930cac6-4bdf-4e5b-82ff-964c18c1777f} 

6430 ID 0 {5a913f56-c744-4036-a538-fa979d5a2f15} 

6430 ID 0 {68a9e30f-cea6-481c-a2b3-2e8aeb0c0398} 

6430 ID 0 {6dc78525-9028-4f37-bc11-da6e45c5233a} 

6430 ID 0 {73e4cbfb-dc97-4ced-b007-e6cfd5661039} 

6430 ID 0 {750f1085-7b7e-4212-aba4-4e1325052483} 

6430 ID 0 {777290cb-bd12-4103-aaf9-7464aec8f791} 

6430 ID 0 {7cd7405e-db91-4681-91ad-ad1e6898fbcd} 

6430 ID 0 {a743e112-4e79-4b38-93df-696b6566409e} 

6430 ID 0 {a8d9ce67-f543-4040-b279-f49b4fed5884} 

6430 ID 0 {b6333be1-e5e0-47ca-8cdd-c8a1edc2d530} 

6430 ID 0 {bc381c4f-83ef-48b3-9081-0890c2f063b0} 

6430 ID 0 {bd6e6c1f-eadd-4c19-8c01-0fca0259ec4f} 

6430 ID 0 {c15b09ce-2f3c-429a-bae4-de2c942e8aae} 

6430 ID 0 {c4002875-a871-4b97-9f86-d26041cbf2c1} 

6430 ID 0 {ccd550e1-d290-452d-ac64-ad937657e23e} 

6430 ID 0 {d8cf9d3f-4c4b-405a-bc7e-4b46734b630f} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6430 ID 0 {f9e2d7bd-84fe-4c4d-ba4a-493d90488ebd} 

6430 ID 131 {a473c89f-e33f-4ab6-921a-21046b551b29} 

6430 ID 133 {3689d5c0-3b69-498b-9251-

20b3ab667d6e} 

6430 ID 136 {a419f658-aacf-4bd5-baf2-ab071cc350cc} 

6430 ID 137 {a08670fd-41cf-4ad1-884f-0db08028278a} 

6430 ID 146 {182a5c66-9d6d-4abb-b1e3-bbfae3252c3a} 

6430 ID 151 {adf5fec3-2558-472b-b9a3-ac1d6db09203} 

6430 ID 152 {d552a44e-65a8-41b3-99f4-85aa1db0c31b} 

6430 ID 153 {9675c8dd-7546-400c-94ca-

8741a1e821be}, adres leśny: 13-28-2-12-317   -f   -00 

6430 ID 154 {7647881e-59e9-4265-af48-0c60f10ebb41}, 

adres leśny: 13-28-2-12-317   -b   -00 

6430 ID 155 {ac0c195b-334d-45e1-ac57-0e347023bfbb} 

6430 ID 159 {206f11a8-3557-479e-9f25-c35b49bce759} 

6430 ID 162 {c696b955-5cd3-494f-9d10-e4f9a7dd707d} 

6430 ID 185 {5f1d6890-b5c0-4de3-9f6c-e367b65c2688} 

6430 ID 236 {48f49277-c1ac-49c7-a28a-a7df33ad296b} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6430 ID 237 {b7d80a1e-13fa-44e9-a2a7-8c3577f7b503} 

6430 ID 319 {63cc6b0b-437e-41fe-a837-801159e80217} 

6430 ID 322 {34209fef-b6e0-4287-b3bf-efec8fb6e51e} 

6430 ID 324 {cd347e6a-4775-426b-a445-334c51ba9b1f} 

6430 ID 349 {00ef54f1-4387-4e4e-87d9-606337d13af6} 

6430 ID 349 {8f72acda-3e03-46db-9227-

d03971e9a970}, adres leśny: 13-28-2-12-313   -a   -00 

6430 ID 349 {bd391735-bcbc-431e-9df9-50731feb00e5} 

6430 ID 350 {013977cc-8daa-408f-8ac7-fdaaf1c40969} 

6430 ID 351 {bc457567-b89c-4675-b1fa-c3b82e2b6180} 

6430 ID 352 {8b102ba2-58b4-4579-b630-f186008df0f6} 

6430 ID 353 {35a109ce-8ea9-42f3-89b0-c00195d1bef1} 

6430 ID 361 {f956b05d-a7de-4fba-a1ac-432172a7c6b9} 

6430 ID 363 {0a8e8763-9a20-4453-9254-aa3cd8ee665e} 

6430 ID 366 {e690b48e-7700-4c00-a7bb-ef9ab27d06eb} 

6430 ID 402 {a95904cf-71e6-43c5-bba7-ea41bafb60ee} 

6430 ID 580 {4e4757d5-a958-4d40-8d25-ba3cfaf1214e}, 

adres leśny: 13-28-2-12-313   -g   -00 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6430 ID 62 {23c3a674-8741-49e9-800b-b4268283d590} 

6430 ID 686 {7f30783d-af83-431e-afde-380eda44e540}, 

adres leśny: 13-28-2-12-333   -b   -00 

6430 ID 73 {695c7dd5-b084-4c6e-91cb-9b63519287f4} 

6430 ID 73 {adb02d09-ac99-416a-957f-f6c9fd09e762} 

6430 ID 73 {c32c07f9-6db2-4504-bd81-efd6045db38c} 

6430 ID 73 {d7a419c4-af3e-49f4-90c5-f1e3f01f5bdd} 

6430 ID 73 {eb56f96c-e292-4d33-8fac-8fc2151d8e79} 

6430 ID 74 {6b6a3046-3bcc-49fc-a190-cc991d2ac7c6} 

6430 ID 820 {d7e5d157-5c25-44d5-8733-

3e73b1197a0d}, adres leśny: 13-12-2-15-250   -b   -00 

6430 ID 957 {dac03266-79a9-4306-9be6-d2e16aaf15fd}, 

adres leśny: 13-12-2-16-321A  -i 

6430 ID 976 {0f650759-c467-496c-a9a5-5c41eda901d0}, 

adres leśny: 13-12-2-17-235   -c   -00 

6430 ID 997 {cce6b6a0-f5ce-4f2f-a630-2e2d80175f18}, 

adres leśny: 13-28-1-05-241   -b   -00 

6430 ID 998 {483fdbcd-6265-4b87-babd-18efa1779e3a}, 

adres leśny: 13-28-1-05-241   -b   -00 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6430 ID 1000 {d6df6cba-6481-4e85-9186-

116e46c7539b}, adres leśny: 13-28-1-05-242   -c   -00 

6430 ID 1013 {27936ecc-9303-4fe3-aa1a-

c422bb16ee68}, adres leśny: 13-28-1-06-237   -g   -00 

6430 ID 1015 {772096b9-6d8f-46d2-a0ca-

d2523e78b90b}, adres leśny: 13-28-1-06-314   -f   -00 

6430 ID 1016 {5174372e-9f78-4ec3-a17a-

292ab7a26431}, adres leśny: 13-28-1-06-314   -f   -00 

6430 ID 1017 {e4b108fa-bfad-4b12-8b30-fc017fe9a97e}, 

adres leśny: 13-28-1-06-315   -c   -00 

6430 ID 104 {8f78c497-00f7-43ab-b8b1-59b1af03fab9} 

6430 ID 105 {d2f9abed-c5a0-4ede-82bc-c501683ebda7} 

6430 ID 1055 {a69cfe1f-9714-4fb2-8e77-8a9b95bfac99}, 

adres leśny: 13-28-2-10-223   -m   -00 

6430 ID 1058 {cfa326e0-fae5-4cd5-b1aa-

9e7708f78365}, adres leśny: 13-28-2-10-224   -a   -00 

6430 ID 1087 {5f7c1030-392b-4fa2-89ea-

63c4b1d0ffe9}, adres leśny: 13-28-2-12-303   -z   -00 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 

 

 Działania obligatoryjne 

1   

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Wszystkie płaty siedliska 6510: 

6510 ID 0 {01420ca1-ef10-4a9c-8c66-20056096a707} 

6510 ID 0 {02ea70d1-ec05-4ab3-b1f6-8ca702cdb7cb} 

6510 ID 0 {104547f7-522e-42d6-ae0a-d0233b68d32c} 

6510 ID 0 {1e9d21ff-abe9-4cac-a73d-8f3fa8710d1b} 

6510 ID 0 {2223d185-76e2-4715-b791-7d9a0f5d0848} 

6510 ID 0 {25057489-c294-4e9d-9eb1-f4a31641a11d} 

6510 ID 0 {2a807c5f-100b-4d25-a6b3-906576b258a6} 

6510 ID 0 {2b744e99-22dd-4d83-a370-ebbf340e48ab} 

6510 ID 0 {2d8eb9e0-8a57-449d-92fc-3a4714793722} 

6510 ID 0 {2f333290-ad44-40b1-916f-cc1be779a13c} 

6510 ID 0 {31a7992d-b373-4c14-a1bd-27bdc593f7ad} 

6510 ID 0 {321c49ac-3d95-4e73-a3d0-9e427ffe4aba} 

6510 ID 0 {33b8251d-c075-467b-a42d-4cd1820b6ed5} 

6510 ID 0 {34726f95-8a62-40e1-9797-38e155bed667} 

6510 ID 0 {38289566-a030-402e-8a04-06c1df43ef11} 

6510 ID 0 {396adcf8-e135-45a4-9e57-ee5078eb1634} 

6510 ID 0 {3b57f18b-49ae-407a-ab91-ac37a8a18fdf} 

Stale w 

okresie 

obowiązy-

wania PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 
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a 
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(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 0 {3c828421-4d4b-473e-acbb-b8b55cfb2bd3} 

6510 ID 0 {467e0a8a-ea7d-47fa-8d1f-348810b112b0} 

6510 ID 0 {5511526e-cc98-41c7-8ad8-110bb8b6fb6b} 

6510 ID 0 {61e00ecd-abed-486e-acfc-52770f3ac186} 

6510 ID 0 {7b61b844-0215-4b11-9993-2ed3c979521b} 

6510 ID 0 {7f8d3aba-6863-42bb-a400-8c7e2192b136} 

6510 ID 0 {82467bc2-394b-4170-908f-c43c34d47efd} 

6510 ID 0 {8c393fa7-7c44-47af-b7e3-417b6df11db4} 

6510 ID 0 {8f677135-613e-467b-9b5d-b670f2a9ebbb} 

6510 ID 0 {912be278-ad75-40ae-b76c-fc7ad6956809} 

6510 ID 0 {92870e36-ae9b-45ed-9dc1-8e732999b71f} 

6510 ID 0 {9b422966-025b-4811-a0f6-6714ebb69467} 

6510 ID 0 {9c9d554c-5287-4053-aa1f-8f4ad6279da1} 

6510 ID 0 {a13fb6c6-8111-4086-b6c6-8a0ff4c22485} 

6510 ID 0 {a19b6e65-9f39-47b8-9ddf-ad36535f2b5e} 

6510 ID 0 {a4d61bac-66d6-437a-8773-328b62b40222} 

6510 ID 0 {a9dfea08-e4bd-4c10-8612-26a38dd3243e} 

6510 ID 0 {af1360d6-7508-4eeb-aa3b-c89eb5ae115a} 

6510 ID 0 {bb721fde-2f6d-4f0e-ab6a-840a16ec492c} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 0 {bd43d366-9e83-4ced-9530-29b978fc0e5a} 

6510 ID 0 {bec3f1d8-5806-46c7-97ee-ac0841e8d157} 

6510 ID 0 {c08dca52-7133-4f5c-88f3-61829e7f0e2f} 

6510 ID 0 {c0b80999-e459-48b8-a153-cc91c776c7d5} 

6510 ID 0 {c196c329-1109-4188-b1a7-7879ac11d182} 

6510 ID 0 {ccb519bf-5363-4c40-9aa2-aaf7340b4334} 

6510 ID 0 {d4a32bfe-b8c4-4531-9e9a-26cc8585922f} 

6510 ID 0 {d8819dc2-ce14-45a3-8961-408ffdd8a698} 

6510 ID 0 {db51f47c-9b41-4804-b651-3f246f277716} 

6510 ID 0 {e062209e-464f-4b93-9f8f-afe83648c9f9} 

6510 ID 0 {e0b371e3-2ce0-48ef-94ee-196a0b864d69} 

6510 ID 0 {f2311ca1-f644-4929-b043-49c8a5f275c6} 

6510 ID 0 {f89a5e81-af7e-4e26-97c2-6e045d4be835} 

6510 ID 0 {fa1640fa-e7e5-4426-8e1a-4bb23e3bdf65} 

6510 ID 107 {71c37fa2-582c-4a1e-8f83-

417404db8de8}, adres leśny: 13-28-2-08-167   -l   -00 

6510 ID 116 {2e3150f3-93a7-414b-a937-

d099077fe41e} 

6510 ID 118 {0695f07c-8bf5-4b98-9bb9-

5d124ad39813} 
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Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 
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wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 120 {d19569cf-e3c5-4092-8842-

0b9bc56049d5} 

6510 ID 121 {5e222f93-057a-470c-a4b7-

f5173d3321de} 

6510 ID 122 {e6b1ce97-19e5-4d65-a9bc-46efac6ce79a} 

6510 ID 123 {ba05c6f9-ee03-490e-bd55-

8e7ac725ba17} 

6510 ID 124 {2f0ff657-1507-44ed-a323-29ee772e792c} 

6510 ID 126 {a5d582bb-b971-4533-89c3-

be5878bd45a8} 

6510 ID 127 {b266bef8-6b2b-4db4-a7dd-cf28b8f2e12e} 

6510 ID 128 {585e5387-0791-4f36-9004-

a76d9370b4b3} 

6510 ID 132 {703ecd12-bc2f-4f5a-841f-252475a9f1e3} 

6510 ID 134 {a538e58d-4e8a-415d-a90d-

17003303e771} 

6510 ID 139 {d32eed86-640e-4f57-94a7-

9a796a435c4f} 

6510 ID 140 {6b310495-713b-4cb1-b795-

09d6a153b2ca} 

6510 ID 141 {329b5d1e-ebc3-4818-9fd2-
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wykonanie 

50f5c6d1c5e5} 

6510 ID 142 {9307fc57-2b1a-4ff0-a5a6-40c15b746967} 

6510 ID 143 {d30f85e1-a4e4-4018-945f-

029748e77199} 

6510 ID 148 {ead04a70-6064-4d64-90ef-

31d36580577b} 

6510 ID 150 {53b675bd-cd3e-4e93-8a15-

cdda3117c35f} 

6510 ID 163 {18575b40-f464-4dfd-a0f7-1b3cba72e62a} 

6510 ID 164 {9e74b205-796b-43a5-8ad5-

b52a330bbf9f} 

6510 ID 190 {97aa5c9c-6736-404f-a51d-0d146af56af4} 

6510 ID 191 {ec5670bb-274a-4034-8719-

76a5cc98ada5} 

6510 ID 194 {3aaf5287-a069-47a3-ad67-

5ad53d43a71b} 

6510 ID 198 {d4771ee0-94e9-4170-aad1-

2b724fe56a54} 

6510 ID 199 {2abced59-654a-4482-b39c-

eb05a4cddbb0} 

6510 ID 200 {9c610fd1-3689-45ab-b0a6-
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ny za 

wykonanie 

92e12ef5a705} 

6510 ID 207 {740f6f11-0eac-4583-8bae-2c5b629a91a0} 

6510 ID 209 {42064a06-3088-4ae1-9ce5-

56c2e1ca2a66} 

6510 ID 212 {6c6bc1eb-66a8-4525-b921-

7c229c846803} 

6510 ID 213 {6066ad5c-7ade-4940-a711-

d144c2b10af0} 

6510 ID 214 {65687b2a-8319-4a52-ba29-

d5500b0f3715} 

6510 ID 215 {d3e15937-62ba-4d7a-84a4-

3114e0dcb6a8} 

6510 ID 217 {b7931545-ff3d-4ec6-b444-

422946ea56c5} 

6510 ID 218 {32547c54-b228-425e-8c66-

d4a8099ee8a8} 

6510 ID 219 {5b155709-7343-4163-bcb0-

2ca6ec423855} 

6510 ID 220 {b62ac3ea-fadd-41cd-b037-

0bca2be0432a} 

6510 ID 221 {d832ab31-9e22-40d7-9585-

3d09a6d7cea1} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 222 {e0bb9546-406c-47e1-a84b-

250fd724ac97} 

6510 ID 223 {68fae173-23f9-444f-885d-93ed8fef8fd6} 

6510 ID 226 {0ed9435f-94b6-469e-b059-

c792841dd773} 

6510 ID 227 {89a23ce6-9736-4a35-95e8-

8ed577aff741} 

6510 ID 229 {db7e530d-8012-430d-a511-

bfbb609644b1} 

6510 ID 230 {75afa2da-ac9d-43a3-917e-

6e8bbb7c8513} 

6510 ID 233 {6dfa8ce2-de56-4bed-86cb-41aeff5ec0fd} 

6510 ID 235 {9b2f6d71-d66c-4716-b16a-

071cf412ce32} 

6510 ID 242 {d9eee1f2-5cb0-44fa-9caf-

2e85bd535131}, adres leśny: 13-12-2-15-257   -b   -00 

6510 ID 243 {1323008d-4e5a-417e-8ad4-

8be284b96ea4}, adres leśny: 13-12-2-15-257   -b   -00 

6510 ID 244 {5faa680e-9cb7-49ec-94d2-

c07165443ec9}, adres leśny: 13-12-2-15-257   -d   -00 

6510 ID 245 {6945cb31-3f54-42fe-a523-



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 327 

 

Przedmiot 
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odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

c77b390c7b84}, adres leśny: 13-12-2-15-258   -f   -00 

6510 ID 266 {9de4ab2c-5a1d-4c24-a529-

f96078dbbd4d} 

6510 ID 267 {6dd19e37-b890-4379-bd48-

74e5ecda08d0} 

6510 ID 268 {3a0b475a-126c-4175-98a7-

8c4b682e929a} 

6510 ID 271 {ec198aa8-8861-489d-8d8b-

05bcb8f804b5} 

6510 ID 277 {46a8d53b-3e8b-437c-aae3-

fcee1b65bb8c} 

6510 ID 278 {5a590db0-adbf-4b96-8286-

143bcc43773b} 

6510 ID 279 {51e3e4b2-c459-419c-8302-

b51657cc5bc9} 

6510 ID 280 {8215d4a6-b0d4-47b8-b958-

f11bc931484a} 

6510 ID 281 {c5015e0e-185c-4376-859d-

081a39dcb4bf} 

6510 ID 282 {d812c95d-b30c-4ffb-bd85-

4e8bd0eba30d} 

6510 ID 283 {0d8c3e5e-8f58-434d-a853-
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Podmiot 
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ny za 

wykonanie 

c5a01750c53a} 

6510 ID 284 {2f1e4031-7cdc-497c-9f18-9a42393f6662} 

6510 ID 285 {4e3c9910-3a92-4d2d-959a-

de4450d53ee2} 

6510 ID 286 {5a963099-9984-452e-b765-

6f7c8aa1232f} 

6510 ID 288 {f785efa5-27df-4df2-80b2-d1ba561f73f8} 

6510 ID 289 {a146fc33-1875-420f-8585-

76903d5ea619} 

6510 ID 290 {d7e3b241-da22-4115-b337-

dcc2c83489ac} 

6510 ID 292 {1ec67b5e-69ac-405f-b7e4-43209e1081ff} 

6510 ID 293 {955912ab-b844-4b6d-bf60-

d71d5411ae7b} 

6510 ID 294 {9981eeb8-aa2f-4ba3-938a-

4b3188d74677} 

6510 ID 296 {074456e4-bdc2-489a-86dc-

a48292022d1a} 

6510 ID 297 {18ca14aa-20cd-49b4-bfcc-

66d2d79c3bce} 

6510 ID 299 {ac3a2119-d200-44f7-8987-
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Podmiot 
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ny za 

wykonanie 

997f6eea88e6} 

6510 ID 300 {1c41f085-debc-46d2-8097-

4c9aa5f08000} 

6510 ID 302 {57ca74bc-6e36-4fc1-b0f3-29fdfe1c3b59} 

6510 ID 303 {cdbf4ae6-b1f8-418e-b75a-a18b62efd98f} 

6510 ID 304 {e565b021-9b10-4677-9a16-

6ce0caca417e} 

6510 ID 305 {3de58edf-c37c-4a47-913e-8aefef21eafb} 

6510 ID 306 {90936333-5141-443e-9f33-

c6daef62b60a} 

6510 ID 311 {116404e2-5cc3-46a2-83eb-

8c6ab44e1daa} 

6510 ID 312 {59900bb4-5f9a-4dc4-a5c4-e5a3c6f80a52} 

6510 ID 317 {3b3c203e-5f8d-447a-a7b5-

430ac7ce21db} 

6510 ID 320 {2d328c9b-1720-41f5-9e3f-dc12ae7a3ac6} 

6510 ID 321 {68b419e5-2f7e-4fe1-96c8-9178f7d73ff5} 

6510 ID 325 {1717dcfb-c1f4-4ec9-bc79-363e257fbe30} 

6510 ID 326 {4a98f11f-6468-4cff-80f5-6b00a5aeb05e} 

6510 ID 327 {10ae8608-424b-41d9-9647-

94bea5eb2156} 
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a 
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Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 328 {45e92529-9999-47e5-af95-

f01e0122f395} 

6510 ID 329 {42ed4113-77f6-488b-8033-

965ce01d9edb} 

6510 ID 330 {b234b072-1e20-4496-b112-

3a45a1605f62}, adres leśny: 13-28-1-06-307   -a   -00 

6510 ID 331 {c6bd54f3-a5b6-46a5-abc6-

8f4b4c7a9544} 

6510 ID 332 {1a849be8-9917-4048-b4d0-

ab889dec1ed5} 

6510 ID 333 {3b45a58c-f47d-4ebc-909e-

94a4ba8287dd} 

6510 ID 334 {0335a978-5bd7-4168-b3f2-

5088cfdadac3} 

6510 ID 338 {8fe6f7c4-ca67-4bf9-a824-8cecdb41883e} 

6510 ID 343 {63053209-d5c3-4073-bda2-

8048b5e50bfd} 

6510 ID 344 {791875fc-f7e7-498f-ba26-876c03c25033} 

6510 ID 359 {9d092458-fd72-4b86-9aa7-

6c973500e0ad} 

6510 ID 362 {4074ba06-5396-4ee3-acf5-



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 331 

 

Przedmiot 
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ny za 

wykonanie 

9db1b8137f7b} 

6510 ID 368 {d6bed830-89d7-4e23-b65f-

cc4a398789cd} 

6510 ID 369 {1f0bdb30-f3ad-4f48-8833-25e90f624885} 

6510 ID 376 {2cb7e38b-8609-48b4-8566-

51950892f630} 

6510 ID 377 {cbc5d2e4-5c57-4976-aeb7-

81d55eafd950} 

6510 ID 378 {7cf50b32-9937-4c6c-8ab3-

3727719f1f76} 

6510 ID 379 {4abfb3f2-e96f-43a0-8b64-93483bc9dc04} 

6510 ID 380 {5e7c7acb-548d-4e51-9e55-

b11f839cd379} 

6510 ID 384 {7bdfc426-3055-4cb0-8ca3-

13086044df11} 

6510 ID 385 {de7fdcb6-d38a-4fb3-b89c-

d9b98006802d} 

6510 ID 387 {be85dbd8-ad6d-4d8e-9cfd-

95eb3b0d7d87} 

6510 ID 389 {74a3467e-8be6-418f-aa01-ffc05c0f5ef8} 

6510 ID 390 {b8f60c54-1523-4060-95ba-
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b4fd8ed20ebf} 

6510 ID 391 {5a474636-b171-45a7-a9f2-

df32b37e1159} 

6510 ID 392 {e0c82568-df01-4383-a16e-

2ae348b95b5c} 

6510 ID 393 {6912c4a3-8847-4bb7-a86f-

3f6a09f6737b} 

6510 ID 396 {8c56f0c7-9624-4b57-a76d-18ecfe35df09} 

6510 ID 397 {f8349a30-9b28-4613-a5b7-c06509aeff5e} 

6510 ID 399 {f2203007-7fbb-48f5-b7d9-0555e8c1af51} 

6510 ID 401 {b085936b-ef57-4bdf-acbc-814e2d3987ff} 

6510 ID 403 {fe859926-ba7a-4758-80da-cfc6a4ebdd70} 

6510 ID 404 {f34124f8-379f-43a6-a312-8dcbdf14a3b1} 

6510 ID 405 {26352dec-97dd-40c9-bf01-

5b55854e580e} 

6510 ID 406 {479b720c-619f-4531-b5bb-

a58a531d610e} 

6510 ID 407 {8f2dc50b-2ee7-4038-a617-

a6fe6556d130} 

6510 ID 416 {67dc046c-dc4a-4d90-8878-

9dafb4064fb7}, adres leśny: 13-28-1-05-248   -d   -00 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 333 

 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
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6510 ID 417 {810d0f88-3995-430f-8bc6-

91a94fc6a906}, adres leśny: 13-28-1-05-248   -f   -00 

6510 ID 418 {abae5840-566a-4712-9cef-

f53730c6d582}, adres leśny: 13-28-1-05-248   -i   -00 

6510 ID 426 {22a883ba-7edf-4f68-8d1c-

9ba5a128e504}, adres leśny: 13-28-1-06-301   -k   -00 

6510 ID 46 {8f3061c7-1d14-4318-bcfb-b70eab493d92} 

6510 ID 47 {149997c1-bccb-42ca-bf72-564ac8dad356} 

6510 ID 48 {e1935cef-6c12-4739-8044-acbdfe01086a} 

6510 ID 49 {e2ccbb32-30ec-4ab1-b6f1-d2c64bd765a0} 

6510 ID 53 {c1ba5905-eac1-424f-a871-e67f51f7330b} 

6510 ID 546 {6e8a3a4c-22d1-49e2-af8c-

105a065933d7} 

6510 ID 547 {43a439f8-4afe-462e-a3ae-08f284fa7604} 

6510 ID 549 {6216c8e4-5eb5-4f0b-92a8-

68e1ad5c44fb} 

6510 ID 55 {230c9176-9bf5-48c7-a2a1-c87132cf9f46} 

6510 ID 55 {7d4fcca4-fbf5-4397-bfa7-0f81cdebe961} 

6510 ID 553 {b99adea3-13cd-41a3-98cf-

7e0a7b76bd98} 

6510 ID 555 {e02e2850-de85-4cf1-b822-
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wykonanie 

6b4794febc70} 

6510 ID 556 {0086ce79-6f4b-41ad-a4e9-

e41d9ca076ec} 

6510 ID 557 {a75cd1d3-d95e-4c3b-bcd2-696e6cc9ffff} 

6510 ID 559 {c9823555-abf3-4014-bbe8-

dfd2c685b794} 

6510 ID 56 {da56fc02-835c-4a91-836f-29212b185319} 

6510 ID 561 {ef6bf400-c035-4beb-bcc5-

1d69a6b86084} 

6510 ID 565 {3218a8ff-eb17-43c9-a8da-a8032f864df1} 

6510 ID 566 {97f49e05-89e5-4a7d-9190-

c76b76a3f63b} 

6510 ID 567 {b6e82efa-7255-4fd4-8723-f586c31ce1b7} 

6510 ID 568 {e3288323-c642-48a4-a0fd-

3b4cca421da5} 

6510 ID 569 {ed02c333-159c-4fad-868c-

4c4e2b2870b6} 

6510 ID 57 {de231c99-4aaa-4308-9277-

d7b7460b1dd5} 

6510 ID 570 {6f77fb48-e91e-4556-8638-

b1f8b550dad4} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 571 {c8f1f54d-c986-48d5-9f79-4ef8d7746c60} 

6510 ID 58 {be524270-b80f-4910-8edc-15c645e24f89} 

6510 ID 60 {fdaa5628-c6c2-4caa-aff8-e5d0732d1f61} 

6510 ID 61 {b87f48dc-930d-435d-ac2f-7bb55a6632e5} 

6510 ID 629 {d200751a-4ffb-4662-82c7-

2389c59ba751}, adres leśny: 13-12-2-11-83    -m   -00 

6510 ID 63 {bb6cf53d-23e8-4d77-8e91-777f05834f21} 

6510 ID 630 {8483c19c-7a33-45fc-bff3-

edd76cb1b02e}, adres leśny: 13-12-2-11-84    -k   -00 

6510 ID 631 {01725a5c-dc31-4aad-9237-

9c9d76abeb46}, adres leśny: 13-12-2-11-84    -l   -00 

6510 ID 633 {7648293c-730e-4602-ad18-

85ddb63efdf2}, adres leśny: 13-28-2-12-333   -m   -00 

6510 ID 644 {9d25f3d7-31b4-4db1-8aab-

737fe2b2c73a}, adres leśny: 13-12-2-13-115   -i   -00 

6510 ID 645 {7e49e71a-d964-4acb-a82e-

72069b5b3ddf}, adres leśny: 13-12-2-13-115   -j   -00 

6510 ID 651 {c418e48a-8f7a-4b25-87c9-

f9b94132fa73}, adres leśny: 13-12-2-14-153   -a   -00 

6510 ID 652 {c7f5fff8-a0ed-4044-ae02-4a86f863eb7b}, 

adres leśny: 13-12-2-14-153   -b   -00 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 657 {7c04012b-a772-4091-8be3-

266c79e4443e}, adres leśny: 13-12-2-16-303   -i   -00 

6510 ID 66 {b34d6d4a-f35b-48ae-98c3-57509a155046} 

6510 ID 661 {d2cbbc85-e23f-4330-b965-

49ba0ce7a957}, adres leśny: 13-12-2-17-237A  -c   -00 

6510 ID 665 {4203121a-f6bc-439b-a101-

9e47611f452d}, adres leśny: 13-12-2-17-346   -a   -00 

6510 ID 666 {324a3333-5e4d-4202-9ef9-

b9857f908e68}, adres leśny: 13-12-2-17-346   -c   -00 

6510 ID 667 {4a5a8c75-a11c-4d90-bae6-

4df3a9156dbc}, adres leśny: 13-12-2-17-351A  -d   -00 

6510 ID 668 {481a2bb8-cbee-484c-8301-

5d0599cbedfc}, adres leśny: 13-12-2-17-351A  -f   -00 

6510 ID 669 {c6419b6a-296f-4129-b160-

e47c6b273458}, adres leśny: 13-12-2-17-351A  -g   -00 

6510 ID 670 {57c68836-1a73-4240-97c2-

5ed8a4376888}, adres leśny: 13-12-2-17-351A  -h   -00 

6510 ID 672 {1bfb0794-8ab4-4352-81f2-

196299397893}, adres leśny: 13-28-1-06-301   -l   -00 

6510 ID 673 {8b1bc8a3-7cfb-4b26-b77f-

8d5fc878e389}, adres leśny: 13-28-1-06-302   -b   -00 

6510 ID 674 {d615f898-31c4-42c7-9e89-
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

02ec90d32b86}, adres leśny: 13-28-1-06-302   -d   -00 

6510 ID 676 {859cdee8-6264-4b55-b934-

4d406c34aff8} 

6510 ID 677 {30207853-da73-465b-9b6e-

c84533ee3695}, adres leśny: 13-28-2-08-176   -c   -00 

6510 ID 678 {d8a673d4-f4d0-48f2-a6e7-

8c7cb3d826f7}, adres leśny: 13-28-1-06-292A  -d   -00 

6510 ID 679 {dab73160-5a39-443e-a576-

bc33c87c7fdf}, adres leśny: 13-28-1-06-292A  -f   -00 

6510 ID 680 {ac696368-a5e3-43de-8532-

ebbe86942e17}, adres leśny: 13-28-1-06-292A  -g   -00 

6510 ID 681 {84380693-cefe-417c-8f97-8371c56edef5} 

6510 ID 682 {df38ff41-5278-40e1-b363-

9b64063c7392} 

6510 ID 683 {d043ef2f-3257-450e-bf9e-

a8b5536b2899} 

6510 ID 684 {25339211-3f91-47c9-b592-

5f6c2b0d425e} 

6510 ID 687 {806fa26c-22e5-4389-9a45-

854278288327} 

6510 ID 688 {a23a5a51-777a-44bc-b548-

6fd6f4778476} 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6510 ID 688 {ca11e9aa-1224-490c-8633-

9e86ec981523} 

6510 ID 690 {08137338-4575-45e9-9fe2-

52f7718efc14} 

6510 ID 737 {1ffb1a58-c7be-49cd-9f3a-1e24a0d88b0c} 

6510 ID 739 {011e8c59-0717-464b-a2d0-

1f92cedcb5cb} 

6510 ID 740 {1422e26a-67a7-457a-9ccd-

273293a5521d} 

6510 ID 741 {4eb0b90e-2583-426e-a871-

c7f1b5cf11c0} 

6510 ID 742 {cba7c789-a574-4075-a349-

538690be4abe} 

6510 ID 760 {9e7dcafb-c08b-4029-942c-

9c876d042c24}, adres leśny: 13-28-2-12-291   -d   -00 

6510 ID 785 {a2ccb09c-57f1-4b71-8276-

3b54411697b0}, adres leśny: 13-28-2-08-180   -h   -00 

6510 ID 786 {4cad6bc7-331f-4909-80da-

a2ba3cc94d23}, adres leśny: 13-28-2-08-180   -j   -00 

6510 ID 850 {878c48a9-7710-4214-91f6-

8ea16120c7e3} 

6510 ID 851 {d788fb57-5bca-4398-a5e4-
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

23bc24022074} 

6510 ID 932 {a4bae173-6140-4dc1-a73e-

4ef4db5069f0}, adres leśny: 13-12-2-14-158   -f   -00 

6510 ID 933 {11879732-ac09-4bd4-aaa1-

f746daf6c1b3}, adres leśny: 13-12-2-14-158   -hx  -00 

6510 ID 968 {9d38f5c8-c26f-435b-9554-bfbc06b17ff8}, 

adres leśny: 13-12-2-17-228   -b   -00 

6510 ID 978 {c0d47831-6bbf-4b14-b0e9-

82d695d8dd6d}, adres leśny: 13-12-2-17-239A  -b   -00 

6510 ID 979 {4d376de2-0e14-41b4-a79c-

589352b2ccba}, adres leśny: 13-12-2-17-239A  -c   -00 

6510 ID 1018 {ed3a888e-9e37-4574-be6f-

788c46e2b367}, adres leśny: 13-28-1-06-317   -s   -00 

6510 ID 1052 {6ea25d3b-dea2-4714-a031-

2c3052179bd4}, adres leśny: 13-28-2-10-217   -c   -00 

 Działania fakultatywne 

2 Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

pastwiskowa 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

Wszystkie płaty siedliska 6510 

Stale w 

okresie 

obowiązy-

wania PZO 

500-700 

zł/ha 

Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6510 

Koszenie dwa razy w 

sezonie lub jeden pokos i 

następnie wypas. (pierwszy 

pokos: do 15.06 (obszary do 

wysokości 500 m n.p.m.) lub 

15.06-15.07 (obszary 

powyżej 500 m n.p.m); drugi 

pokos po 15 września) 

 

Wysokość koszenia 5-10 cm. 

Nie należy kosić okrężnie od 

zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. 

Usunięcie ściętej biomasy z 

terenu siedliska w ciągu 14 

dni, ( w przypadku 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych do 30 dni 

od skoszenia, siano przed 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

usunięciem powinno być 

złożone np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

 

Pozostawianie 5-10% działki 

nieskoszonej, co roku inny 

fragment. Na łąkach z 

chronionymi gatunkami 

motyli możliwe 

pozostawienie większych 

powierzchni niekoszonych w 

danym roku. 

Ekstensywne nawożenie. 

Możliwe nawożenie azotem 

do 60kg/ha/rok 

Dopuszczenie wypasu 

całorocznego – jedna z 

trzech kwater na całym 

obszarze wolna od wypasu w 

danym roku. 

Maksymalna obsada 1 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

DJP/ha 

 

3 Włókowanie 

lub bronowanie 

 

Włókowanie lub bronowanie 

w przypadku nadmiernego 

zwarcia darni i wytwarzania 

się wojłoku. 

Dz. ew.: 91 obręb Łomnica, gmina Głuszyca; 53/4, 

221, 292 obręb Grzmiąca, gmina Głuszyca; 104 obręb 

Golińsk, gmina Mieroszów; 152, 177, 180/1, 209/326 

obręb Kowalowa, gmina Mieroszów; 2, 21/1, 1/2, 100, 

5/6 obręb Mieroszów 1, gmina Mieroszów; 571/317 

obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów; 107 obręb 

Sokołowsko, gmina Mieroszów; 40/6 obręb Łączna, 

gmina Mieroszów; 304/1 obręb Uniemyśl, gmina 

Lubawka; 236/257 Obręb Lubawka 4, gmina Lubawka; 

129 obręb Dobromyśl, gmina Kamienna Góra, 100/1 

obręb Lipienica, gmina Kamienna Góra; 11/13, 290/1, 

obręb Kochanów, gmina Kamienna Góra; 17/1, 7, 265, 

obręb Olszyny, gmina Kamienna Góra; 30 obręb 

Błażejów, gmina Kamienna Góra; 109 obręb 

Gorzeszów, gmina Kamienna Góra; 10 obręb 

Krzeszówek, gmina Kamienna Góra;  2/12 obręb 

Grzędy Górne, gmina Czarny Bór 

W okresie 

obowiązy

wania 

PZO, poza 

sezonem 

wegetacyj

nym 

200zł/ha Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 

4 Eliminacja Na powierzchniach Dz. ew.: 133/4 obręb Łączna, gmina Mieroszów; 152, Stale w 500-700 zł Właściciele 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

gatunków 

ekspansywnych 

 

opanowanych przez łubin 

należy wykonywać wczesne 

koszenia przed zawiązaniem 

owoców (z reguły przed 15 

czerwca) i do czasu 

ustąpienia gatunku 

zrezygnować z nawożenia 

powierzchni (także 

obornikiem). 

183, 153/1 obręb Kowalowa, gmina Kamienna Góra; 

10 obręb Krzeszówek, gmina Kamienna Góra; 85/3 

obręb Łomnica, gmina Głuszyca  

okresie 

obowiązyw

ania PZO, 

aż do 

ustąpienia 

gatunku 

niepożądan

ego 

ha lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

5 Monitoring  Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5- 

10% powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym ze wskazanych 

Raz na 5 

lat w 

okresie 

4 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

terminów inne. obowiązyw

ania PZO 

2000 

6520 Górskie 

łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie  

Polygono–

Trisetion 

 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

1   

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Wszystkie płaty siedliska 6520: 

6520 ID 0 {048feb5f-7b96-4088-b5d6-3cbda58a59c8} 

6520 ID 0 {05b7cfc1-87c0-450d-a3f3-6091842b4880} 

6520 ID 0 {15a4323b-3e44-4393-867c-af2876be955b} 

6520 ID 0 {1a787611-b393-42ef-86a4-398d3edaa6f2} 

6520 ID 0 {1e561dd1-44a7-43be-af22-b19cb6c0b332} 

6520 ID 0 {22563cde-dcf6-496b-988b-2a0558e2908b} 

6520 ID 0 {269ac327-a51e-4eb4-be81-9b1116165b13} 

6520 ID 0 {26f89b9a-ea7d-48dc-8bcb-4aa5e2a3ad65} 

6520 ID 0 {2f64f8fb-515a-4f86-bdbb-828fc71567d4} 

6520 ID 0 {33eb892e-d71a-441f-81ab-88cd89d22d7b} 

6520 ID 0 {38c69abe-874b-4ce7-b31a-e64165af4897} 

6520 ID 0 {39139f82-2a3e-4c53-8c0b-8ba92b7fecfa} 

6520 ID 0 {39addb28-a665-4e3f-9aaf-6b670d011fd3} 

6520 ID 0 {44b94386-5286-491f-a804-b65899b038b3} 

6520 ID 0 {4e3b9dba-5479-4093-8a3b-7470d613cad4} 

6520 ID 0 {5a49413d-93bb-45c7-a00c-d35a7d060e82} 

6520 ID 0 {61ab8361-2021-4688-a70f-ddea742d2896} 

6520 ID 0 {659138ea-8a45-4b0d-a5b0-6cf7b7313257} 

6520 ID 0 {6cc31a83-5ed9-41d7-943a-74af70125ce3} 

Stale w 

okresie 

obowiązy-

wania PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

 Działania fakultatywne 

2 Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

pastwiskowa 

 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6520 

Wszystkie płaty siedliska 6520 Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

500-700 

zł/ha 

Właściciele 

lub posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Koszenie dwa razy w 

sezonie lub jeden pokos i 

następnie wypas. (pierwszy 

pokos: do 15.06 (obszary do 

wysokości 500 m n.p.m.) lub 

15.06-15.07 (obszary 

powyżej 500 m n.p.m); drugi 

pokos po 15 września) 

Dopuszczenie wypasu 

całorocznego – jedna z 

trzech kwater na całym 

obszarze wolna od wypasu w 

danym roku. 

Wysokość koszenia 5-10 cm. 

Nie należy kosić okrężnie od 

zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. 

Maksymalna obsada 1 

DJP/ha 

Usunięcie ściętej biomasy z 

terenu siedliska w ciągu 14 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

dni, ( w przypadku 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych do 30 dni 

od skoszenia, siano przed 

usunięciem powinno być 

złożone np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 3 Monitoring  Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5- 

10% powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każdym ze wskazanych 

terminów inne. 

Raz na 5 

lat w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

4 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 

7230 Górskie 

i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

1  Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Dz. ew.: 216/1, 346/186 obręb Jawiszów, gmina 

Kamienna Góra; 230/1 i 231 obręb Gorzeszów gmina 

Kamienna Góra 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

  

Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru 

Działania fakultatywne 

2 Wycinka Wycinka drzew i krzewów 
Gm. Kamienna Góra, obr. Jawiszów, dz. ew. 216/1. 

W okresie 
4 Właściciel lub 

posiadacz 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

drzew i 

krzewów 

zarastających płaty 

turzycowisk lub młak z 

usunięciem biomasy poza 

obręb siedliska. 

Dopuszczalne jest 

utrzymanie do 10% pokrycia 

drzewami i krzewami. 

obowiązyw

ania PZO, 

poza 

sezonem 

wegetacyjn

ym 

terenu 

3 Ekstensywny 

wypas 

 

Na siedliskach 

umiarkowanie zabagnionych 

okresowe ekstensywne 

użytkowanie zgodne z 

odpowiednim pakietem 

rolnośrodowiskowym w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 7230. 

Wypas w terminie od maja 

do września, w obsadzie nie 

większej niż 1 DJP/ha. 

Dz. ew.: 216/1, 346/186 obręb Jawiszów, gmina 

Kamienna Góra; 230/1 i 231 obręb Gorzeszów gmina 

Kamienna Góra 

 

Stale w 

okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

400-500 

zł/ha 

Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

wsparcia z 

tytułu utraty 

dochodowości, 

a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność 

Skarbu 

Państwa 

zarządca 

nieruchomości 

w związku z 

wykonywanie

m 

obowiązków z 

zakresu 

ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów 

prawa albo w 

przypadku 

braku takich 

przepisów, na 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 349 

 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000. 

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 4 Monitoring Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 20-30% 

powierzchni siedlisk w obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych terminów  inne. 

Raz na 5 

lat w 

okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

4 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000 

8310 

Jaskinie 

nieudostępni

one do 

zwiedzania 

 Uzupełnienie stanu wiedz 

 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 

stanie zachowania obiektu 

Gm. Kamienna Góra, obr. Kochanów, dz. ew. 2/12 W okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

2 000 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

9180 

Jaworzyny i 

 Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

lasy klonowo–

lipowe na 

stokach i 

zboczach  

Tilio 

plathyphyllis–

Acerion 

pseudoplatani 

 

1 Gospodarka 

leśna 

Preferowanie rębni 

stopniowej dla 

drzewostanów 

pozostających w 

użytkowaniu gospodarczym. 

We wszelkich cięciach 

rębnych pozostawienie 

biogrup 5% -10 

%powierzchni 

poszczególnych wydzieleń 

siedliska i nie mniej niż 0,05 

ha w płacie do naturalnej 

śmierci i rozkładu. 

 

Wydzielenia leśne zlokalizowane w granicach obszaru 

na terenie leśnictw:  

Błażejów, Dobromyśl, Grzędy, Krzeszów, Lubawka, 

Podlesie, Nadleśnictwo Kamienna Góra;  

Glinica, Glinik, Głuszyca, Jedlinka, Łomnica, 

Sokołowsko, Unisław, Nadleśnictwo Wałbrzych 

W 

okresie 

obowiąz

ywania 

PZO 

- Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

2 Powierzchnie 

bez wskazań 

Wyznaczenie powierzchni 

obejmujących 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze do pozostawienia 

bez wskazań gospodarczych 

w celu utrzymania 

naturalnych procesów 

siedliskotwórczych, w tym 

doskonale wykształconego 

zespołu jaworzyn, na górze 

Rogowiec. 

Płaty siedliska 9180 w obrębie góry Stożek 

(Nadleśnictwo Wałbrzych, leśnictwo Unisław Śląski): 

adresy leśne: 13-28-2-12-296-1-00, 13-28-2-12-290-c-

00, 13-28-2-12-290-b-00, 13-28-2-12-298-c-00. 

W 

okresie 

obowiąz

ywania 

PZO 

- Nadleśnictwo 

Wałbrzych 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

9110 Kwaśne 

buczyny 

Luzulo –

Fagenion 

9130 Żyzne 

buczyny 

Dentario 

glandulosae–

Fagenion, 

Galio 

odorati–

Fagenion 

 

 Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

1 Gospodarka 

leśna 

We wszelkich cięciach 

rębnych pozostawienie 

biogrup 5% -10 

%powierzchni 

poszczególnych wydzieleń 

siedliska i nie mniej niż 

0,05 ha w płacie do 

naturalnej śmierci i 

rozkładu.obszarze Natura 

2000. 

Wydzielenia leśne zlokalizowane w granicach obszaru 

na terenie leśnictw:  

Błażejów, Chełmsko, Czarny Bór, Dobromyśl, Grzędy, 

Krzeszów, Lubawka, Podlesie, Nadleśnictwo 

Kamienna Góra;  

Biały Kamień, Glinica, Glinik, Głuszyca, Jedlinka, 

Łomnica, Sokołowsko, Unisław, Nadleśnictwo Wałbrzych 

W okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

- Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

2 Powierzchnie 

bez wskazań 

Wyznaczenie powierzchni 

obejmujących 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze do pozostawienia 

bez wskazań gospodarczych 

w celu utrzymania 

naturalnych procesów 

siedliskotwórczych. 

Wydzielenia leśne zlokalizowane w granicach obszaru 

na terenie leśnictw:  

Błażejów, Chełmsko, Czarny Bór, Dobromyśl, Grzędy, 

Krzeszów, Lubawka, Podlesie, Nadleśnictwo 

Kamienna Góra;  

Biały Kamień, Glinica, Glinik, Głuszyca, Jedlinka, 

Łomnica, Sokołowsko, Unisław, Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

W okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

- Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

1 Powierzchnie 

bez wskazań 

Wyznaczenie powierzchni 

obejmujących 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze do pozostawienia 

Wydzielenia leśne zlokalizowane w granicach obszaru 

na terenie leśnictw:  

Błażejów, Chełmsko, Czarny Bór, Dobromyśl, Grzędy, 

Krzeszów, Lubawka, Podlesie, Nadleśnictwo 

Kamienna Góra,  

W okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

- Właściciel lub 

posiadacz 

terenu, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych, 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

jesionowe 

(Salicetum 

albo–fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinosae, 

olsy 

źródliskowe) 

 

bez wskazań gospodarczych 

w celu utrzymania 

naturalnych procesów 

siedliskotwórczych. 

Glinica, Glinik, Jedlinka, Łomnica, Sokołowsko, 

Unisław, Nadleśnictwo Wałbrzych 

Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra 

2 Zachowanie 

siedliska 

Pozostawianie istniejących 

nieużytkowanych pasm 

drzewostanów 

sklasyfikowanych jako 

siedlisko *91E0 po 20-30 m 

w każdą stronę od cieków. 

W miejscach gdzie są one 

węższe pozostawienie 

istniejącej szerokości pasm 

siedliska. 

Dz. ew.: 524 obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów; 

194/2, 40/3, 38/7, 38/3, 38/1, 40/1, 54/3, 82, 133, 

134/1, 72/2, 71, 70, 62-69, 73/3, 73/11 obręb 

Kowalowa, gmina Mieroszów; 73/15, 122, 74/1, 73/5 

obręb Sokołowsko, gmina Mieroszów 

 

W okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

- Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

*91D0 Bory i 

lasy bagienne 

Vaccinio 

uliginosi–

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi –

Pinetum, Pino 

mugo–

Sphagnetum, 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Uzupełnienie stanu wiedzy 

w zakresie stanu zachowania 

siedliska, aktualnie 

panujących warunków 

wodnych w obrębie płatów 

siedliska i w przypadku 

konieczności podjęcie 

działań ochronnych (w 

okresie obowiązywania 

PZO). 

Adresy leśne:  

Nadleśnictwo Wałbrzych, leśnictwo Łomnica 

Nadleśnictwo Kamienna Góra, leśnictwo Dobromyśl 

13-28-2-10-235-b-00, 

13-12-2-12-216-f-00, 

13-12-2-12-216-f-00, 

13-12-2-12-216-g-00, 

13-12-2-12-217-c-00, 

13-12-2-12-217-d-00, 

13-12-2-12-217-d-00, 

13-12-2-12-217-d-00, 

13-12-2-12-218-a-00, 

13-12-2-12-218-b-00, 

W okresie 

obowiązy

wania 

PZO 

 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Sphagno 

girgensohnii–

Piceetum i 

brzozowo–

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne 

13-12-2-17-242-a-00, 

Leśnictwo Chełmsko 13-12-2-17-237-a-00, 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Pozostałe 

siedliska 

nieleśne 

(8220, 7140) 

 

  Nie wymagają zabiegów 

ochrony czynnej, poza 

ochroną przed zniszczeniem, 

np. wskutek wydobycia 

kopalin (8220), zmianą 

stosunków wodnych (7140) 

 

8220 ID 14 {54ed558c-f430-4497-a181-43f79c9d6582} 

8220 ID 14 {c9bc136e-a005-429c-965d-bff5ed3c6813} 

8220 ID 25 {26fe8aa3-4b60-45e2-8d64-3e0dba8b52e2} 

8220 ID 263 {b3453af0-ac89-4c96-98cb-

c39d591fd74b} 

8220 ID 30 {46275b57-b539-49ba-aac0-9c11fcb88104} 

8220 ID 30 {ef637e88-8110-40c4-9f70-6b0e5b88aaab} 

dz. ew. 392/191, adres leśny: 13-28-2-08-191   -j   -00 

8220 ID 33 {e02d0b61-689f-453f-956b-3a9d23f04c51} 

8220 ID 34 {8146ec1b-ad58-4522-b042-

ba35017666b6} 

8220 ID 35 {d29d9d30-ab93-4a46-aaef-2b3d33e30aaa} 

8220 ID 42 {cc252be7-8536-496d-bae3-f74fde4ec0ae} 

8220 ID 264 {4f8ec8f3-6998-42be-a43d-6aef595112ee} 

8220 ID 238 {e92148fc-2b92-4e7e-9447-

6c59b6835c39} 

8220 ID 239 {1350874c-99e3-4389-a70f-

1b37b89dacf0} 

8220 ID 310 {c0efc2db-2c1f-4051-8c4a-d4653b8dfbc4} 

8220 ID 355 {d6c42653-b526-4a32-8e63-

bc4bc7c8879a} 

8220 ID 425 {223240d2-c2db-4b15-912f-

e23811005ad0}, adres leśny: 13-12-2-17-242   -l   -00 

8220 ID 655 {076365e3-7a50-49bc-afc9-

ce146f29c28b}, adres leśny: 13-12-2-15-292   -d   -00 

  Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

8220 ID 662 {5a3f257e-d9f3-435d-a261-

cc8bb72db951}, adres leśny: 13-12-2-17-237   -d   -00 

8220 ID 684 {56e6bb11-9002-401e-b18c-

89494b9b9624}, adres leśny: 13-28-2-08-170   -i   -00 

8220 ID 863 {05a6dfcc-4348-4e57-9e49-

51c4aeb869a2}, adres leśny: 13-12-2-11-77    -j   -00 

8220 ID 864 {2de49067-ace0-4530-adfe-

c3bc9c56a008}, adres leśny: 13-12-2-11-77    -k   -00 

8220 ID 868 {b882cf79-b27c-4135-8a01-

988f7f103c18}, adres leśny: 13-12-2-11-78    -i   -00 

8220 ID 89 {d6446fb7-a9ce-4986-ab8c-e15ecb2b490d} 

8220 ID 928 {873cd2fc-e8d1-4690-a121-

d518aaae7c8b} 

8220 ID 929 {66662c54-5db8-4e5d-ab0b-

488aa8415718}, adres leśny: 13-12-2-14-141   -d   -00 

8220 ID 937 {b309d6bf-b843-42c4-86aa-

5b68b1a800c6}, adres leśny: 13-12-2-15-262   -f   -00 

8220 ID 938 {fc408e3d-989c-4665-a170-

fb058678834a}, adres leśny: 13-12-2-15-265   -c   -00 

8220 ID 939 {2ec1c4be-55c9-4fa9-a229-

ac5acb284bc2}, adres leśny: 13-12-2-15-267   -b   -00 

8220 ID 953 {068af748-914d-4ecc-9c2c-

5837568e0412}, adres leśny: 13-12-2-16-316   -g   -00 

8220 ID 955 {83465b06-6e02-48c7-ab08-

a6d01e48a23a}, adres leśny: 13-12-2-16-316   -h   -00 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

8220 ID 958 {7c6453a8-1041-4c95-8f1f-

82b048423d3f}, adres leśny: 13-12-2-16-321   -a   -00 

8220 ID 960 {b67c8aef-f7bc-49e1-a8d9-

5943c4ba04b3}, adres leśny: 13-12-2-16-321   -f   -00 

8220 ID 969 {b7340f89-a035-4b57-8e12-

8b2d51f73702}, adres leśny: 13-12-2-17-231   -j   -00 

8220 ID 971 {62684be8-c613-4b3e-b55c-

9ebfe6213542}, adres leśny: 13-12-2-17-232   -w   -00 

8220 ID 972 {528cdca7-b428-42d2-84b6-

3b8543219998}, adres leśny: 13-12-2-17-233   -i   -00 

8220 ID 973 {64523e0c-860d-44c8-ae2a-

0e6e44d6d3e7}, adres leśny: 13-12-2-17-234   -a   -00 

8220 ID 974 {202d05c6-8c28-496f-bed0-

db4f46ee4d98}, adres leśny: 13-12-2-17-235   -a   -00 

8220 ID 980 {72cbc2ae-57f9-4920-8b98-

ad40e8c4bfb2}, adres leśny: 13-12-2-17-241   -a   -00 

8220 ID 981 {f84ddd7c-414b-470d-9dd9-

3260219fdcac}, adres leśny: 13-12-2-17-242   -c   -00 

8220 ID 983 {3f4711e0-da76-453c-a161-

cfd846ea37b3}, adres leśny: 13-12-2-17-242   -m   -00 

8220 ID 984 {230dfd3f-bfac-4124-8c66-

1f60954be568}, adres leśny: 13-12-2-17-242   -o   -00 

8220 ID 987 {559d999b-7746-41c6-a8e5-

9d0e78741616}, adres leśny: 13-12-2-17-329   -d   -00 

8220 ID 989 {2f8a0cd1-0023-4a05-b66a-
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

d750342dffe5}, adres leśny: 13-12-2-17-331   -a   -00 

8220 ID 993 {f2a39d59-2630-4eb7-9375-

2f34d5b88782}, adres leśny: 13-12-2-17-332   -b   -00 

8220 ID 994 {5f52ad3b-3c1b-4daa-8b3f-

db08daf02397}, adres leśny: 13-12-2-17-333   -b   -00 

8220 ID 995 {73fa6f32-63ba-425e-a3ca-

3d778a6882a9}, adres leśny: 13-12-2-17-333   -d   -00 

8220 ID 1002 {94f7e50f-80cf-4949-88fe-

7c6a745b5b26}, adres leśny: 13-28-1-05-255   -f   -00 

8220 ID 1006 {a4847427-34b9-4ea9-a71f-

4bbc315db798}, adres leśny: 13-28-2-13-362   -c   -00 

8220 ID 1019 {43200c0d-fbfd-4fe0-8dce-

2f471c1c2bfc}, adres leśny: 13-28-1-06-322   -c   -00 

8220 ID 1061 {fb3ecc18-987c-4c27-b49f-

f38fc9178039}, adres leśny: 13-28-2-10-234   -h   -00 

8220 ID 1062 {6ffef363-8a20-4d42-a98f-

519adfbd9c69}, adres leśny: 13-28-2-10-235   -a   -00 

8220 ID 1063 {742e9cc4-b0a6-4346-af24-

df3cf8847960}, adres leśny: 13-28-2-10-235   -b   -00 

8220 ID 1065 {915e98fe-a306-4a7c-8036-

12bad38f4a09}, adres leśny: 13-28-2-10-236   -c   -00 

8220 ID 1086 {6569459c-6d51-4532-a309-

6516748a9556}, adres leśny: 13-28-2-12-302   -a   -00 

8220 ID 1090 {d8af32b4-b8af-4177-b971-

c2bc25c66499}, adres leśny: 13-28-2-12-317   -n   -00 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

8220 ID 1103 {776a3018-1215-498e-9597-

2e65e5407a71}, adres leśny: 13-28-2-13-359   -n   -00 

8220 ID 1104 {c3647d72-15a8-47a1-bea1-

28ede99be06c}, adres leśny: 13-28-2-13-360   -b   -00 

8220 ID 1105 {07543de3-2020-4bc4-ab8a-

222e9a7f3fd5}, adres leśny: 13-28-2-13-360   -g   -00 

8220 ID 1116 {afe9e8f3-f474-4bcd-8217-

ffe6ec1f7c5a}, adres leśny: 13-28-2-13-377   -fx  -00 

8220 ID 1122 {92a8ca3b-e2fa-4b94-8db5-

4524cb3f745d} 

8220 ID 1126 {439e637e-0ab2-4a59-8563-

b7ab88e37911} 

8220 ID 1226 {ca074173-08a3-4a86-b9d8-

df114e48712d} 

7110 ID 205 {ef655b70-7536-4b33-9e4f-

9e1d4ffe07d8}, adres leśny: 13-12-2-17-234   -f   -00 

Gatunki zwierząt 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dispar 

 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

1 

Zachowanie 

siedliska 

gatunku 

 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Dz. ew.: 489/6 obręb Mieroszów, gmina Mieroszów; 

556/304 obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów; 129, 

183/5, 352 obręb Rybnica Leśna, gmina Mieroszów; 

128/254 obręb Sokołowsko, gmina Mieroszów 

 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

 

Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

Działania fakultatywne 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

2 

Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

pastwiskowa 

 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego 

w ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6520 i 

siedliska gatunków 1060  

Koszenie dwa razy w sezonie 

lub jeden pokos i następnie 

wypas. (pierwszy pokos: do 

15.06 (obszary do wysokości 

500 m n.p.m.) lub 15.06-

15.07 (obszary powyżej 500 

m n.p.m); drugi pokos po 15 

września) 

Dopuszczenie wypasu 

całorocznego – jedna z trzech 

kwater na całym obszarze 

wolna od wypasu w danym 

roku. 

Wysokość koszenia 5-10 cm. 

Dz. ew.: 489/6 obręb Mieroszów, gmina Mieroszów; 

556/304 obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów; 129, 

183/5, 352 obręb Rybnica Leśna, gmina Mieroszów; 

128/254 obręb Sokołowsko, gmina Mieroszów  

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

500-700 

zł/ha 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości.  
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Nie należy kosić okrężnie od 

zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. 

Pozostawianie 10–20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w innym 

miejscu, w tym 2–3 

metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. 

Usunięcie ściętej biomasy z 

terenu siedliska w ciągu 14 

dni, ( w przypadku 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych do 30 dni od 

skoszenia, siano przed 

usunięciem powinno być 

złożone np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 

W wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno–

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas zwierząt 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po pierwszym 

pokosie od 1 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 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym (jedna 

z trzech kwater na całym 

obszarze wolna od wypasu w 

danym roku). Przy działkach 

małych do 5,0 ha możliwy 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

stały wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. 

 

Dla wszystkich sposobów 

użytkowania. 

Przy pracach melioracyjnych 

i konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 50% 

roślinności w rowach i 

ciekach. 

Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. 

Nawożenia poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania 

gnojowicy, ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. 

Niestosowanie środków 

ochrony roślin poza 

mazaczami herbicydowymi 

do usuwania roślin 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się włókowanie i 

wałowanie całej powierzchni 

w terminie do 30 marca oraz 

w szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, jednak 

wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

Monitoring realizacji działań ochronnych 

3 

Monitoring 

działań 

ochronnych 

Kontrola siedliska gatunku 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych  

Wybrane stanowiska stanowiące łączenie 50% 

stanowisk czerwończyka nieparka 

Po 3 i 6 

obowiązyw

ania PZO 

3 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

6177 

Modraszek 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

telejus 

Phengaris 

teleius 

1 

Zachowanie 

siedliska 

gatunku 

 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Dz. ew. 79/1 obręb Rybnica Leśna, gm. Mieroszów 

 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

4 

Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

 

 Działania fakultatywne 

2 

Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

pastwiskowa 

 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego 

w ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6520 i 

siedliska gatunku  6177,  

Koszenie dwa razy w sezonie 

lub jeden pokos i następnie 

wypas. (pierwszy pokos: do 

15.06 (obszary do wysokości 

500 m n.p.m.) lub 15.06-

15.07 (obszary powyżej 500 

Dz. ew. 79/1 obręb Rybnica Leśna, gm. Mieroszów 

 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

500-

700zł/ha 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

m n.p.m); drugi pokos po 15 

września) 

Dopuszczenie wypasu 

całorocznego – jedna z trzech 

kwater na całym obszarze 

wolna od wypasu w danym 

roku. 

Wysokość koszenia 5-10 cm. 

Nie należy kosić okrężnie od 

zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. 

Pozostawianie 10–20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w innym 

miejscu, w tym 2–3 

metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Usunięcie ściętej biomasy z 

terenu siedliska w ciągu 14 

dni, ( w przypadku 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych do 30 dni od 

skoszenia, siano przed 

usunięciem powinno być 

złożone np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

 

W wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno–

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas zwierząt 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po pierwszym 

pokosie od 1 sierpnia, obsada 

do 1 DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym (jedna 

z trzech kwater na całym 

obszarze wolna od wypasu w 

danym roku). 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 50% 

roślinności w rowach i 

ciekach. 

Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 368 

 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Nawożenia poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania 

gnojowicy, ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. 

Niestosowanie środków 

ochrony roślin poza 

mazaczami herbicydowymi 

do usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się włókowanie i 

wałowanie całej powierzchni 

w terminie do 30 marca oraz 

w szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, jednak 

wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 

Monitoring 

działań 

ochronnych 

Kontrola siedliska gatunku 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych  

Dz. ew. 79/1 obręb Rybnica Leśna, gm. Mieroszów 
Po 3 i 6 

obowiązyw

ania PZO 

3 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

6179 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

1 

Zachowanie 

siedliska 

gatunku 

 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe, 

pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Dz. ew. 79/1, 129 obręb Rybnica Leśna, gmina 

Mieroszów; 2 obręb Mieroszów, gmina Mieroszów; 

556/304, 285, 577, 487, 129 obręb Unisław Śląski, 

gmina Mieroszów; 68/3 obręb Grzmiąca, gmina 

Głuszyca; 189 obręb Kuźnice Świdnickie, gmina 

Boguszów-Gorce;  9/303 obręb Lesieniec, gmina 

Boguszów Gorce 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

 

Właściciel lub 

posiadacz 

terenu 

 

 

 Działania fakultatywne 

  

2 

Ekstensywna 

gospodarka 

kośna lub 

kośno-

pastwiskowa 

 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego 

w ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6520 i 

siedliska gatunków 6179,  

Koszenie dwa razy w sezonie 

lub jeden pokos i następnie 

wypas. (pierwszy pokos: do 

15.06 (obszary do wysokości 

500 m n.p.m.) lub 15.06-

15.07 (obszary powyżej 500 

Gm. Mieroszów obr . Rybnica Leśna, dz. ew. 79/1, 129; 

obr. Mieroszów, dz. ew. 2; 

Gm. Głuszyca, obr. Grzmiąca, dz. ew. 68/3; 

Gm Boguszów-Gorce, obr. Kuźnice Świdnickie, dz. ew. 

189; 

obr. Lesieniec, dz. ew. 9/303; 

Gm. Mieroszów, obr.  Unisław Śląski, dz. ew. 556/304, 

285, 577, 487, 129. 

 

Stale w 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

500-700 

zł/ha 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

m n.p.m); drugi pokos po 15 

września) 

Dopuszczenie wypasu 

całorocznego – jedna z trzech 

kwater na całym obszarze 

wolna od wypasu w danym 

roku. 

Wysokość koszenia 5-10 cm. 

Nie należy kosić okrężnie od 

zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. 

Pozostawianie 10–20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w innym 

miejscu, w tym 2–3 

metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. 

Usunięcie ściętej biomasy z 

programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

terenu siedliska w ciągu 14 

dni, ( w przypadku 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych do 30 dni od 

skoszenia, siano przed 

usunięciem powinno być 

złożone np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

 

W wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno–

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i warunkach 

jak powyżej, wypas zwierząt 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po pierwszym 

pokosie od 1 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 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem 

stosowania wypasu 

naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym (jedna 

z trzech kwater na całym 

obszarze wolna od wypasu w 

danym roku). 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 50% 

roślinności w rowach i 

ciekach. 

Zachowanie zadrzewień i 

zakrzaczeń wzdłuż dróg, 

rowów, cieków. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Nawożenia poniżej 60 kg 

N/ha/rok bez stosowania 

gnojowicy, ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. 

Niestosowanie środków 

ochrony roślin poza 

mazaczami herbicydowymi 

do usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. 

Dopuszcza się włókowanie i 

wałowanie całej powierzchni 

w terminie do 30 marca oraz 

w szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, jednak 

wyłącznie w miejscach gdzie 

zostaną udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
Monitoring 

działań 

ochronnych 

Kontrola siedliska gatunku 

zakresie wykonanych działań 

ochronnych  

Wybrane stanowiska stanowiące łączenie 50% 

stanowisk modraszka nausitous  

Po 3 i 6 

obowiązyw

ania PZO 

3 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

1303 

Podkowiec 

mały 

{e290dd64-

4c14-454d-

9d83-

3488f123ed31} 

 Działania związane z ochroną czynną 

1 

Poprawa stanu i 

konserwacja 

zabezpieczenia 

otworu 

zimowiska 

Poprawa stanu i konserwacja 

zabezpieczenia otworu 

zimowiska: zabezpieczenie 

otworu przed zasypaniem i 

ewentualne wstawienie kraty 

Dz. ew.: 269/4 (adres leśny: 13-12-2-17-237-n-00), 338 

(adres leśny: 13-12-2-17-238A-c-00), 340/1, obręb 

Uniemyśl, gmina Lubawka 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

20 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dz

ierżawcą terenu 

2 

Usuwanie 

śmieci 

Usunięcie śmieci z obiektów Dz. ew. 308 (adres leśny: 13-12-2-17-237-g-00) obręb 

Uniemyśl, gmina Lubawka 

Maj- 

październik 

w okresie 

obowiązyw

ania PZO 

3 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dz

ierżawcą terenu, 

Nadleśnictwo 

Kamienna Góra 

1308  

Mopek 

{f16be0ac-

6690-4d49-

84d8-

630d76a4e7d2

} 

 Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa stanu 

i konserwacja 

zabezpieczenia 

otworu 

zimowiska 

Poprawa stanu i konserwacja 

zabezpieczenia otworu 

zimowiska: zabezpieczenie 

otworu przed zasypaniem i 

ewentualne wstawienie kraty 

Dz. ew.: 2/5, 2/12 obręb Kochanów, gmina Kamienna 

Góra 

Cały okres 21 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/d

zierżawcą 

terenu 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

1321 

Nocek 

orzęsiony 

{43872b6e-

5db3-4743-

afd1-

6df71817375f

} 

 Działania związane z ochroną czynną 

1 Poprawa stanu 

i konserwacja 

otworu 

zimowiska 

Poprawa stanu i konserwacja 

zabezpieczenia otworu 

zimowiska: zabezpieczenie 

otworu przed zasypaniem i 

ewentualne wstawienie kraty 

Dz. ew. 338 (adres leśny: 13-12-2-17-238A-c-00), 

269/4 (adres leśny: 13-12-2-17-237-n-00), 340/1, obręb 

Uniemyśl, gmina Lubawka 

1 maj – 31 

lipiec 

20 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/d

zierżawcą 

terenu, 

Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra 

2 Usuwanie 

śmieci 

Usunięcie śmieci z obiektów Dz. ew. 338 (adres leśny: 13-12-2-17-238A-c-00) obręb 

Uniemyśl, gmina Lubawka 

Maj- 

październi

k w 

pierwszych 

2 latach od 

zatwierdze

nia PZO 

3 Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/d

zierżawcą 

terenu, 

Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra 

1323 

Nocek 

Bechsteina 

{cdf59478-

 Działania związane z ochroną czynną 

 – – – – – – 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

57ae-40e8-

a4f7-

7d77fda3ddff} 

1 Utrzymanie 

gospodarki 

leśnej na 

obecnym 

poziomie -  

zachowanie 

starodrzewu i 

dziuplastych 

drzew 

Utrzymanie gospodarki 

leśnej na obecnym poziomie 

-  zachowanie starodrzewu i 

dziuplastych drzew. 

Część leśna obszaru Cały okres  Nadleśnictwo 

Wałbrzych, 

Nadleśnictwo 

Kamienna 

Góra 

1324 – 2 

Nocek duży 

{a524004e-

40f8-49f0-

b596-

ef6f5608fa84} 

 Działania związane z ochroną czynną 

1 Zabezpieczenie 

otworu 

zimowiska 

Zabezpieczenie otworu przed 

niekontrolowaną penetracją 

ludzi w okresie hibernacji 

nietoperzy 

Dz. ew. 14/320 obręb Stary Lesieniec, gmina 

Boguszów Gorce (adres leśny: 13-28-1-06-320-b-00) 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

10 / rok Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/d

zierżawcą 

terenu, 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych 

2 Usuwanie 

śmieci 

Usunięcie śmieci z obiektów Sztolnia w Uniemyślu – za domem, Jaskinia z Filarami, 

Sztolnia Rycerska 

Maj- 

październi

k w 

pierwszych 

2 latach od 

zatwierdze

nia PZO 

10 Właściciel lub 

posiadacz 

terenu, 

chiropterolog 

1355 Wydra  
Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, 

oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania. 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonani

a 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Lutra lutra 

 
Utrzymanie 

warunków 

siedliskowych 

Utrzymanie warunków 

siedliskowych w obrębie 

cieków i siedlisk związanych 

z korytem rzeki (starorzeczy, 

oczek wodnych), zachowanie 

drzew i krzewów na skarpach 

brzegowych cieków oraz 

miejsc umożliwiających 

zakładanie kryjówek 

rozrodczych (brzegi cieków o 

naturalnym charakterze). 

 

Ścinawka od Unisławia do granicy państwa poza 

terenami w obrębie zabudowy, potok Szkło na całej 

długości w granicach obszaru, potok Meta poniżej 

Gorzeszowa, Sokołowiec poniżej Sokołowska 

W okresie 

Obowiązyw

ania PZO 

- Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu, 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 

 
 

Ochrona siedlisk leśnych w większości wypadków nie wymaga stosowania dodatkowych nakładów – wprost przeciwnie – zasadniczą jej ideą jest 

zwiększenie powierzchni lasów referencyjnych, w których nie będą planowane zabiegi hodowlane oraz ograniczenie w pozyskiwaniu wykrotów, wyłomów i 

martwych pni, dla umożliwienia im samoistnej mineralizacji. Stan siedlisk leśnych może ulegać poprawie powoli i stopniowo, w sposób niepowodujący 

spadku dochodów LP, ani też nie generując dodatkowych kosztów. Obecne tendencje panujące w gospodarce leśnej zarówno uwarunkowane ekonomicznie 

(wzrost udziału buka i innych gatunków liściastych w drzewostanach, rezygnacja z kosztownych a nieprzynoszących korzyści zabiegów w wydzieleniach o 

szczególnie trudnych warunkach zagospodarowania) jak i podejmowane w celu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej (np. wyznaczanie drzew 

ekologicznych i ich pozostawianie, pozostawienie kęp starodrzewu etc.), tworzą klimat sprzyjający poprawie stanu siedlisk leśnych.  
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Ochrona siedlisk półnaturalnych jest ściśle uzależniona od współpracy właścicieli gruntów, na których znajdują się łąki, murawy i torfowiska. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku wymagających podjęcia szczególnych zabiegów siedlisk takich jak 6410, 7230 i 6210. Zabiegi te muszą zostać uznane za 

fakultatywne. 

 

Neofityzacja obszaru, wyrażona w obecności tu aż 4 gatunków inwazyjnych, jest bardzo trudna do opanowania i wymagałaby zastosowania szeregu 

środków technicznych (ręczne usuwanie niecierpków, użyciu mazaków herbicydowych przeciwko rdestowcom) o bardzo wysokiej praco- i kosztochłonności, 

jest więc rozpatrywane w niniejszym PZO jako rozwiązanie wskazane, lecz nie obligatoryjne. 

Ogólne zasady ochrony siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Góry Kamienne PLH020038: 

 

Ochrona siedliska 6210  

 Prowadzenie ekstensywnego wypasu, z okresowym pozostawianiem powierzchni na 1 lub 2 sezony, okazjonalnym wykaszaniem (nie częściej niż raz na 

3 lata, po 15 września); możliwy ekstensywny wypas z dokaszaniem niedojadów; możliwe włókowanie lub bronowanie w przypadku pojawienia się 

wojłoku  

 Nie stosowanie nawozów mineralnych, nie dosiewanie traw lub mieszanek pastewnych. 

 Obsady minimalne  - niższe niż 0,5 DJP – optymalne stada mieszane, z obecnością owiec i kóz. 

 Zasadą powinno być unikanie powtarzalności zabiegów i jak największe ich zróżnicowanie przestrzenne i czasowe w skali całego obszaru Natura 2000.  

 Należy unikać schematycznego podejścia i stosowania regularnie powtarzalnych zabiegów corocznie na tych samych powierzchniach.  

Ochrona siedliska 6510 

 Wykaszanie 1 lub 2 razy w roku, 1 pokos po 10 czerwca, 2 pokos – po 15 września; zbiór pokosu i jego użytkowanie do hodowli zwierząt ew. jako 

biomasy. 

 Pozostawienie od 10 do 30% nieskoszonej powierzchni, i koszenie w roku przyszłym. 

 Rotacyjne wprowadzenie ekstensywnego wypasu,  z dokaszaniem niedojadów. 
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 Włókowanie lub bronowanie w przypadku nadmiernego zwarcia darni i wytwarzania wojłoku. 

 Zasadą powinno być unikanie powtarzalności zabiegów na tych samych powierzchniach i w tym samym czasie. 

Siedliska leśne 

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2010 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie modyfikacji postępowania 

gospodarczego na stanowiskach gatunków chronionych oraz na siedliskach chronionych w obszarach Natura 2000; 

 Wskazane doprecyzowanie wytycznych ujętych w pkt. 5 poprzez określenie, że we wszelkich cięciach (także rębni stopniowych i złożonych), 

pozostawianie biogrup 5-10% powierzchni i masy drzewostanów na kolejne pokolenie drzewostanu i docelowo do naturalnej śmierci i rozkładu. 

 Wyznaczenie w obrębie każdego z typów siedlisk drzewostanów referencyjnych obejmujących co najmniej 5% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000.  

 Pozostawianie nieużytkowanych pasm drzewostanów po 30m w każdą stronę od cieków o szerokości większej niż 1 m.  

Pozostałe siedliska nieleśne 

Nie wymagają zabiegów ochrony czynnej, poza ochroną przed zniszczeniem, np. wskutek wydobycia kopali. 

 
Ssaki (poza nietoperzami): Nie ma konieczności prowadzenia specjalnych działań ochronnych, należy utrzymać istniejące odcinki cieków (o różnej szerokości) 

gdzie koryto posiada naturalne ukształtowanie, brzegom towarzyszą stare drzewa, gęsta roślinność zielna lub krzewiasta. 

 

 
7 USTALENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

włosieniczni-

ków 

(Ranunculion 

fluitantis) 

Wszystkie 

Zachowanie siedliska w 

obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1) 

przy utrzymaniu istniejącej 

powierzchni. 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ  

raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 

*6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion 

– płaty bogate 

florystycznie) 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Poprawa stanu siedliska do 

stanu co najmniej 

niezadowalającego (co 

najmniej U1). Utrzymanie 

związanej z siedliskiem 

różnorodności 

florystycznej i 

faunistycznej. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ  

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązywa

nia PZO. 

Wybrane 

płaty 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Zachowanie siedliska w 

obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ. 

Monitoring 

siedliska w celu 

określenia 

stopnia 

inwazyjności 

gatunków 

rdestowców. W 

przypadku 

stwierdzenia ich 

ekspansji należy 

zastosować 

metody 

chemiczne 

(mazaki 

herbicydowe) w 

celu 

powstrzymania 

rozprzestrzenian

ia się gatunków. 

Co 4 lata 

Wybrane 

płaty 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris /6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Poprawa stanu siedliska do 

stanu co najmniej 

niezadowalającego (co 

najmniej U1). Utrzymanie 

związanej z siedliskiem 

różnorodności 

florystycznej i 

faunistycznej. 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ  

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów  

inne. 

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska  

Scheuchzerio–

Caricetea 

 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

7140: Zachowanie 

siedliska w obszarze we 

właściwym stanie ochrony 

(FV)\ 

7230:. Zachowanie 

siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1).  

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

20-30% 

powierzchni 

siedlisk w 

obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów  

inne. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 

8220 Ściany 

skalne i urwiska 

krzemianowe  

Androsacion 

vandelii 

Wybrane 

płaty 

siedliska Zachowanie siedliska w 

obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

20-30% 

powierzchni 

siedlisk w 

obszarze 

Natura 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów  

inne. 

8150 

Środkowoeurope

jskie wyżynne 

piargi i 

gołoborza 

krzemianowe, 

 

 

Wybrane 

płaty 

siedliska 
Zachowanie siedliska w 

obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

20-30% 

powierzchni 

siedlisk w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 

9110 Kwaśne 

buczyny Luzulo 

–Fagenion 

 

 

 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Poprawa stanu siedliska (w 

zakresie wskaźnika: 

martwe drewno) lub 

zachowanie siedliska w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 

9130 Żyzne 

buczyny 

Dentario 

glandulosae–

Fagenion, Galio 

odorati–

Fagenion 

 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

inne. 

9180 Jaworzyny 

i lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach Tilio 

plathyphylli–

Acerion 

 

Wybrane 

płaty 

siedliska Zachowanie siedliska w 

obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

   

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo–

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

 

 

 

 

 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Zachowanie siedliska w 

obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

Raz na 5 lat 

w okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

20-30% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

4 

1303 Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowanie stanu 

siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Coroczny 

monitoring 

liczebności 

nietoperzy 

zimujących w 

sztolniach: 

zimowe liczenia 

Corocznie w 

okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wszystkie 

zimowe 

stanowiska 

gatunku 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

10 

1321 Nocek 

orzęsiony Myotis 

emarginatus 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1323 Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii  

1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

 

Wszystkie 

zimowe 

stanowiska 

gatunku 

nietoperzy w 

sztolni. 

 Coroczny 

monitoring 

stanu 

zimowiska: 

kontrola w celu 

zweryfikowania 

stanu obiektów i  

otoczenia. 

Podczas kontroli 

należy 

sprawdzić 

zabezpieczenia 

obiektów i 

drożność 

wlotów dla 

nietoperzy. 

1355 Wydra 

Lutra lutra 

Wybrane 

siedliska 

obejmujące 

ok. 50% 

siedlisk 

gatunku w 

obszarze 

Zachowanie stanu 

siedliska gatunku w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Zimowe 

transekty 

wzdłuż cieków. 

W 9 lub 10 

roku 

obowiązywa

nia PZO 

50% 

długości 

cieków w 

obszarze. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

Obszarem 

5 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dispar 

6177 

Modraszek 

telejus 

Phengaris teleius 

Wybrane 

stanowiska 

stanowiące 

obejmujące 

łączenie 50% 

stanowisk 

Zachowanie siedliska 

gatunku w obszarze w 

niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

niezadowalającym U1). 

Zgodnie z 

PMŚGIOŚ 

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring 

stanowisk w 

okresie pojawu 

osobników ad. 

Po 3, 6 i 9 

roku w 

okresie 

obowiązywa

nia PZO 

Wybrane 

stanowiska 

gatunków 

Sprawując

y nadzór 

nad 

Obszarem 

5-7 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowy

ch 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

6179 Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

modraszka 

nausitous i 

czerwończyk

a nieparka i 

wszystkie 

stanowiska 

modraszka 

telejus 

 

Monitoring niezbędny jest w trzech zasadniczych celach: 

a) dla określenia skuteczności zaleceń ochronnych wyrażonych w PZO; 

b) dla określenia możliwych zmian w przedmiotach ochrony zachodzących z przyczyn niezależnych od oddziaływań antropogenicznych i dla wdrożenia 

mechanizmów zapobiegającym nieprzewidzianym, a niepożądanym zmianom; 

c) dla realizacji zobowiązań krajowych wynikających z przepisów Dyrektywy Ptasiej, która nakazuje raportowanie stanu populacji gatunków i ich 

siedlisk. 

 

 

8 WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 
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Uchwała Nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna 

Góra z dn. 25 października 2001 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kamienna Góra 

Wyłączenie możliwości realizacji zbiornika rekreacyjnego w obrębie płatów siedlisk 6230, 6430, 7140 – obr. 

Kochanów dz.ew. 227/10. 

Uchwała nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko-

Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Lubawka 

Wyłączenie spod zabudowy mieszkaniowej obszarów występowania siedlisk przyrodniczych: 

 6430 – obr. Uniemyśl dz.ew. 173, 171, 172, 166/1, 91, obr. Okrzeszyn dz.ew. 150, 154, 152, 154 

 6510 – obr. Uniemyśl dz.ew. 319, 326/1, obr. Okrzeszyn dz.ew. 177, 178/1, 178/2, 179, 181, 180/2, 

182, 184, 84/5, 191, 56/2, 54, 4, 3, 328/1, 311, 193, 194/1, obr. Uniemyśl dz.ew. 83/3, 88, 90, 170, 

169, obr. Chełmsko Śląskie dz.ew. 236/2, 236/1, 241/2, 237, 252, 257, 258/3, 269, 268, 267, 266, obr. 

Chełmsko Śląskie dz.ew. 179/1, 182, 183, 79, 185. 

Uchwała Nr XVIII/114/99 Rady Miejsko-Gminnej 

w Lubawce z dnia 28 grudnia 1999r. W sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Lubawka 

Obszary przeznaczone pod zainwestowanie kubaturowe lub zagospodarowanie (zabudowa miejska, 

zagrodowa lub rekreacyjna – konieczne utrzymanie przeznaczenia wyłącznie, jako użytki zielone: 

  6430 – Uniemyśl dz. ew. 173, 171, 172, 166/1; obr. Okrzeszyn dz. ew. 484/242, 77/2, 77/1, 79/1, 74, 65, 

73/2, 66, 337, 71, 69, 150, 154, 152, 154, 

  6510 – Błażejów dz.ew. 233, Uniemyśl dz.ew. 357/3, 191/6, 189/2, 190/1, 187/2, 188/3, 183/5, 319, 

326/1, Obr. Okrzeszyn dz. ew. 177, 178/1, 178/2, 179, 181, 180/2, 182, 184, 84/5, 191, 56/2, 54, 4, 3, 

463, 334/2, 311, 328/1, 194/1, 195/2, 195/1, 205/6, 146/2, obr. Chełmsko Śląskie dz.ew. 236/2, 236/1, 

241/2, 237, 252, 257, 258/3, 269, 268, 267, 266 
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UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady Miejskiej 

Mieroszowa z dnia 17 października 2003 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Mieroszów. 

 

Konieczne wyłączenie z przeznaczenia pod realizację zbiornika wodnego obszarów występowania siedlisk 

przyrodniczych: 

  6510 –  obr. Mieroszów 1 dz. ew. 36, 32, 6/9, 34, 38, 36, 32, 6/9. 

Wyłączenie spod możliwości realizacji obiektów hotelarskich oraz zabudowy mieszkaniowej obszarów 

występowania siedlisk przyrodniczych: 

 6230 – obr. Łączna dz. ew. 15, 

 6510 – obr. Łączna dz. ew. 18, 

 6520 – Obr. Rybnica Leśna dz. ew. 24 (fragm.), 27, 59/6, 59/1, 132/8, 122/1, obr. Unisław Śląski 

dz.ew. 504, 505,503/2, 495, 478/6, 477/6, 336/6, 337, 300, 299, 298, 297, 296, 314, 315, 316, 305, 

293/4, 289, 394/7, 393/1, 393/2, 394/8, 378/5, 378/3, 514, 517, 516/1, 67/1, 73, 89, 85/2, 98, 95, 

116/2, 97, 125, 116/1, 16, 313/2, 305, 296, 293/4, 289 cała: 315, 314, 334, 336/4, 337, 300, 299, 298, 

297, 578/2, 576 

Wyłączenie spod realizacji zbiorników wodnych obszarów występowania siedliska: 

 6520 – obr. Unisław Śląski, dz. ew. 433, 434, 435, 436, 442, 438, 440, 439, 443/3, 444/2, 448/2 

 

9 PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do odpowiedniego 

zaplanowanie ochrony w obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym 

narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

 

10 PROJEKT WERYFIKACJI SDF OBSZARU I JEGO GRANIC 

Nie proponuje się powiększenia obszaru. 
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Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

kod 
% pokrycia 

Stopień re- 
prezent. 

Wzgl. 
pomierzch. 

Stan zachow. Ocena ogólna Powierzch. Repr. 
Powierzch. 

wzgl. 
Stan zachow. 

Ocena 
ogólna - 

3260 
0,01 B B C B 5,66 B C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6110 
0,06 A A A A 0,14 A B A A 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6210 
0,07 B B C C 18,15 C C C C 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6230 
0,34 B B  A 118,67 A C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6410 
0,09 A C B A 57,57 A C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6430 
0,36 B C B B 66,89 A C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6510 
8,93 B C B B 2386,30 A C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

6520 5,99 C A C C 1490,39 A B A A 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

7140 0,05 B C B B 3,07 B C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

7230 0,01 A C B B 4,60 B C B B 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 



 Góry Kamienne PLH020038            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

 390 

8150 0,01 A C B B 2,03 A B A A 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 

8220 0,01 A C A A 3,38 A C A A 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 

8310  C C B B  A C B B 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 

9110 
0,24 A C A A 647,99 A C B B 

Dane zweryfikowane i 
uaktualnione w toku prac 

nad planem 

9130 0,70 A C A A 324,86 A C B B 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 

9170 0,20 B C B C      
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem.  

9180 0,67 B B B B 208,05 A C B B 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 

91D0 0,00 A C A A 0,56 B C C C 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 

91E0 0,1 A C A A 114,86 B C C C 
Dane zweryfikowane i 

uaktualnione w toku prac 
nad planem 
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L.p. Proponowany przebieg granicy na tle 
istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1.    

 

11 ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

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

 
Moduł A 

  

1 Uwagi dot. błędnie wpisanych, bądź pominiętych kompetencji 

organów lub instytucji w tab. 1.7. 

Klub Przyrodników Uwagi zostały uwzględnione. 

2 Uwaga dotycząca uzupełnienia literatury w tab. 2.1. o publikację 

Klubu Przyrodników Jermaczek A., Wolejko L., Chapiński P. 2012. 

,,Mokradła Sudetów Środkowych i ich ochrona”. Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników, Świebodzin, w której prezentowane są wyniki 

projektu „Odtwarzanie i czynna ochrona zagrożonych siedlisk 

hydrogenicznych 

w Sudetach Środkowych” 

Klub Przyrodników Uwagi zostały uwzględnione. 
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3 Uwaga dotycząca uzupełnienia informacji o odpowiedź na pytanie, 

jaki jest stan skartowania siedlisk i gatunków w Obszarze? (tab. 

2.6.) 

Klub Przyrodników Wskazane uzupełnienie informacji w pkt. 2.6 

dokumentacji projektu Planu. 

4 
Pytanie dotyczące szans występowania siedliska 3260 na innych 

ciekach niż Ścinawka  

Klub Przyrodników Prawdopodobne występowanie siedliska na ok. 500 m 

odcinku potoku Zadrna między Krzeszówkiem, a 

Krzeszowem (poniżej ujścia potoku Meta do Zadrny). 

5 Uwaga dotycząca uzupełnienia dokumentacji o stanowiska: - 

siedliska 7140 (Nadleśnictwo Kamienna Góra, Leśnictwo 

Dobromyśl, wydz. 216 d, h, g); 

- siedliska 7230 (Nadleśnictwo Kamienna Góra, Leśnictwo 

Dobromyśl, wydz. 215 c, g); 

Klub Przyrodników Dokumentacja zostanie uzupełniona o informacje 

dotyczące występowania tych typów siedlisk 

przyrodniczych i uwarunkowania ich ochrony. 

 
Moduł B 

  

1 Uwaga dotycząca zapisów wprowadzonych w tabeli 5. Cele działań 

ochronnych, które powinny być bardziej indywidualne, z konkretnym 

odniesieniem do poszczególnych przedmiotów ochrony i lokalnych 

uwarunkowań. 

Klub Przyrodników Uwagi zostały uwzględnione zmodyfikowano sposób 

sformułowania celów ochrony.  

2 

Uwaga dotyczyła zagrożenia związanego ze zmniejszeniem lub 

utratą określonych cech siedliska z uwagi na zbyt małą ilość 

martwego drewna w płatach siedlisk: 9110 kwaśne buczyny, 9130 

żyzne buczyny, *9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stromych stokach i zboczach oraz *91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi. Skorygowano jednak zapis 

dopisując w przypadku zagrożenia istniejącego „Zbyt 

mała ilość stojących lub leżących martwych lub 

obumierających drzew w części  płatów siedliska.(…)”. 

3W ocenie ekspertów wskaźnik martwego drewna 

oceniany według parametrów Państwowego Monitoringu 

Środowiska nie jest osiągnięty w części płatów leśnych 

siedlisk przyrodniczych w obszarze. 

 

3 
Uwaga dotyczyła wykreślenia zagrożenia potencjalnego dla 

gatunku 1060 czerwończyk nieparek związanego z użytkowaniem 

maszyn i sprzętu do prac leśnych, co stwarza możliwość niszczenia 

siedliska gatunku. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwaga nie została uwzględniona. Wskazane zagrożenie 

jest zagrożeniem potencjalnym i dotyczy miejsc gdzie 

może dojść do niszczenia siedliska gatunku w wyniku 

poruszania się maszyn i pojazdów. 

 

4 W odniesieniu do gatunków nietoperzy 1308 Mopek, 1323 Nocek 

Bechsteina, 1324 Nocek duży wniesiono uwagę dotyczącą 

zagrożenia potencjalnego związanego z odsłonięciem wlotu do 

zimowisk nietoperzy, co utrudnić może dolot do zimowiska. 

Wskazano, iż zagrożenie należy wykreślić, ponieważ nie określono 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwaga nie została uwzględniono, ponieważ nie wiąże się 

ona z koniecznością wyznaczania stref wokół zimowisk 

nietoperzy. Całkowite wycięcie drzew wokół wlotu do 

zimowiska skutkować może uniemożliwieniem nietoperzy 

dolotu do zimowiska. Proponowany zapis nie stoi jednak 
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odległości minimalnej dopuszczającej wycinkę drzew i brak jest 

podstaw prawnych do wyznaczenia ochrony strefowej wokół 

zimowisk nietoperzy. 

w sprzeczności z prowadzeniem planowanej gospodarki 

leśnej, pod warunkiem zachowania ciągłości istnienia 

roślinności wysokiej w okolicach zimowisk.   

 

5 Uwaga związana z usunięciem zapisu zawartego w celach działań 

ochronnych związanego z poprawą wskaźnika martwe drewno w 

siedliskach 9110 kwaśne buczyny, 9130 żyzne buczyny i *9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi. Wskaźnik ten oceniony został 

na części płatów siedlisk w ramach prac nad PZO i 

wskazane jest poprawienie oceny tego wskaźnika.   

 

 
Moduł C 

  

1 

Uwagi do przebiegu granic obszaru Natura 2000 Góry 

Kamienne PLH020038  

Uwagi dotyczą wyłączenia z granic obszaru Natura 2000 Góry 

Kamienne PLH020038 terenu eksploatacji złoża „Rybnica Leśna” 

oraz drogi gminnej Unisław Śląski - Sokołowsko, której 

modernizacja jest niezbędna dla potrzeb skomunikowania 

miejscowości Sokołowsko. 

Gmina Mieroszów, 

Pl. Niepodległości 1, 58 - 350 Mieroszów, 

Nie stwierdzono potrzeby zmiany granic obszaru Natura 

2000. Istniejące przedsięwzięcie – eksploatacja złoża 

„Rybnica Leśna” funkcjonuje od kilku lat w warunkach 

obszaru Natura 2000 i sposób jego prowadzenia oraz 

zasięg przestrzenny określany jest w odpowiednich 

postępowaniach oceny oddziaływania na środowisko 

(ooś).  

Projekt budowa drogi Sokołowsko – Unisław Śląski nie 

może stanowić przesłanki do zmiany granic Obszaru. W 

procedurze ooś należy zdiagnozować wpływ 

przedsięwzięcia na przedmioty ochrony obszaru i określić 

uwarunkowania jego realizacji. 

2 Uwaga dotycząca uwzględnienia poniższych działań ochronnych 

dla leśnych siedlisk przyrodniczych: 

– We wszelkich cięciach (także rębni stopniowych i złożonych), 

pozostawianie 5-10% powierzchni i masy drzewostanów w formie 

biogrup na kolejne pokolenie drzewostanu i docelowo do 

naturalnej śmierci i rozkładu; 

– Konsekwentne pozostawianie wszystkich wykrotów i złomów 

oraz drzew zamierających i martwych gatunków liściastych (oraz 

części lub wszystkich iglastych 

Klub Przyrodników Propozycje zostaną uwzględniona w opisie działań 

ochronnych dla siedlisk przyrodniczych. Jest to tym 

bardziej istotne, iż tereny leśne SOO Góry Kamienne 

pokrywają się w znacznym stopniu z Obszarem Specjalnej 

Ochrony Ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie 

PLB020010.  

3 Propozycja skonkretyzowania działań ochronnych w 

poszczególnych płatach siedlisk 7140 i 7230. W wielu przypadkach 

stan siedliska nie pozwala na ochronę bierną, tylko wprowadzenie 

zabiegów ochrony czynnej (np. blokowanie odpływów na 

torfowiskach, ekstensywne koszerne z usuwaniem pozyskanej 

Klub Przyrodników Konieczność wdrożenia działań ochronnych zostanie 

ponownie przeanalizowana i ew. włączona w projekt 

Planu. 
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biomasy w obrębie młak) 

4 

Uwaga dotyczyła zbyt ogólnego opisu działania ochronnego dla 

siedliska 91D0 Bory i lasy bagienne. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Z uwagi na fakt, iż siedlisko zostało zakwalifikowane, 

jako przedmiot ochrony wymagający uzupełnienia stanu 

wiedzy, gdyż posiadana wiedza nie pozwala na 

zaplanowanie szczegółowych działań ochronnych, 

usunięto działanie ochronne dla siedliska i dopiero po 

dokładnych rozpoznaniu siedliska zaplanowane zostaną 

adekwatne działania ochronne.   

5 Uwaga dotyczyła rozszerzenia zapisów dotyczących 

zabezpieczenia przed zasypaniem otworów zimowisk 

następujących gatunków: 1303 Podkowiec mały, 1308 Mopek, 

1321 Nocek orzęsiony. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ konieczne 

będzie zaplanowanie indywidualnych rozwiązań w 

oparciu o wizję terenową i opinię ekspercką.  

 

6 
Uwaga dotyczyła rozszerzenia zapisów dotyczących 

zabezpieczenia przed zasypaniem otworów zimowisk 

następujących gatunków: 1324 Nocek duży i 1323 Nocek 

Bechsteina 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Rozszerzono zapisy działania ochronnego poprzez 

dopisanie, iż zabezpieczenie otworów zimowisk przed 

niekontrolowaną penetracją wykonane zostanie poprzez 

wstawienie krat.  

 

7 

Uwaga dotyczyła rozszerzenia zapisów dotyczących działań 

ochronnych dla gatunku 1355 Wydra 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  Rozszerzono zapisy działań ochronnych i wskazano, iż 

utrzymanie warunków siedliskowych realizowane winno 

być poprzez zachowanie wysokiej roślinności wzdłuż 

brzegów cieków i zachowanie miejsc umożliwiających 

zakładanie nor.  

 

8 Uwagi dotyczyły wskazania terminów prowadzenia monitoringu 

siedliska 3260, liczebności nietoperzy i kontroli stanu zimowisk 

oraz terminu, w jakim należy uzupełnić stan wiedzy o siedliskach 

8130 i *91D0. 

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Uwzględniono uwagi  

9 Uwaga dotyczyła usunięcia zapisu: „zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych” z 

obligatoryjnych działań ochronnych dla trwałych użytków 

zielonych (siedlisk 6210, 6230, 6510, 6520, 7140, 7230 oraz 

gatunku motyli 6177 i 6179) z uwagi na fakt, iż zapis ten ma 

charakter zalecenia/wskazania, a nie mierzalnego działania do 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Uwzględniono uwagę 
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wykonania. Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków zapewnione będzie poprzez realizację działań 

ochronnych wskazanych dla poszczególnych przedmiotów ochrony. 

 

10 Uwagi przedłożone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, miały charakter informacyjny, na temat zadań 

realizowanych przez RZGW w granicach przedmiotowego obszaru 

Natura 2000. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

 

11 
Uwaga dotyczyła wskazania, iż Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska nie ma kompetencji do przeprowadzenia monitoringu 

stanu płatów siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska  

Zapis był omyłką pisarską i uwagę uwzględniono, 

wskazując jako organ właściwy do przeprowadzenia 

przedmiotowego monitoringu - organ sprawujący nadzór 

nad obszarem.  

 

12 Uwaga dotyczyła modyfikacji zapisów podmiotu odpowiedzialnego 

za wykonywanie działań fakultatywnych w odniesieniu do 

nieleśnych siedlisk przyrodniczych: 6210 murawy kserotermiczne i 

ciepłolubne murawy, 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6230 

górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 6510 niżowe i górskie łąki 

świeże użytkowane ekstensywnie, 6520 górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie, 7230 górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz 

gatunków motyli: 1060 czerwończyk nieparek, 6177 modraszek 

telejus i 6179 modraszek nausitosus, polegającej na wykreśleniu 

sformułowania „(…) 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.” Jak wskazano w 

przekazanych uwagach zapis ten narzuca obowiązek wykonywania 

prac przez Nadleśnictwo bez zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na ochronę siedlisk nieleśnych. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

 Nie uwzględniono uwagi. zapis ten 

dotyczy działań fakultatywnych – dobrowolnych, a nie 

obligatoryjnych – obowiązkowych. Ponadto zapis taki 

umożliwia skorzystanie z płatności związanych z 

realizacją pakietów PROW niezależnie od tego, kto o taką 

płatność będzie wnioskował 

13 Uwaga dotyczyła modyfikacji wskazanych nr działek zawartych w 

obszarze wdrażania działań ochronnych siedliska 6520 Niżowe i 

górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono uwagę.  
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14 Uwaga dotyczyła modyfikacji wskazanych nr działek zawartych w 

obszarze wdrażania działań ochronnych gatunków: 1303 

podkowiec mały, 1321 nocek orzęsiony, 1308 mopek, 1223 nocek 

Bechsteina, 1324 nocek duży. 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono uwagę. 

15 Uwaga do siedlisk 9180 Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na 

stromych stokach i zboczach, 9110 Kwaśne buczyny, 9130 Żyzne 

buczyny dotyczącą modyfikacji zapisu działania ochronnego o 

brzmieniu: „We wszelkich cięciach (także rębni stopniowych i 

złożonych), pozostawianie biogrup 5–10% powierzchni i masy 

drzewostanów na kolejne pokolenie drzewostanu i docelowo do 

naturalnej śmierci i rozkładu” na zapis: „We wszelkich cieciach 

rębnych pozostawienie biogrup 5% powierzchni drzewostanów 

łącznie, na kolejne pokolenia drzewostanu i docelowo do 

naturalnej śmierci i rozkładu, lecz nie mniej niż 0,05 ha w jednym 

fragmencie ze wskazaniem zgrupowania kęp starodrzewu w 

sąsiadujących ze sobą powierzchniach tak by razem tworzyły 

jeden zwarty płat 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Częściowo uwzględniono uwagę. ”. Po przeanalizowaniu 

przedłożonych uwag, przedmiotowy zapis otrzymał 

brzmienie: „We wszelkich cięciach rębnych pozostawianie 

biogrup na 5%-10% powierzchni poszczególnych 

wydzieleń siedliska i nie mniej niż 0,05 ha w płacie do 

naturalnej śmierci i rozkładu”. Łączenie tych powierzchni 

nie jest konieczne, struktura i funkcje drzewostanu ulegną 

poprawie także w przypadku istnienia niewielkich 

płatów/kęp starodrzewu tworzących mozaikę tego rodzaju 

wystąpień w obrębie całej powierzchni drzewostanów. 

Będzie to miało istotne znaczenie dla fauny związanej ze 

starszymi klasami drzewostanów, w tym zamierających.  

16 

Uwaga dotyczyła wykreślenia zapisu działania ochronnych dla ww. 

siedlisk leśnych oraz siedliska *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe o brzmieniu: „Wyznaczenie powierzchni 

obejmujących 5-10% powierzchni siedliska w obszarze do 

pozostawienia bez wskazań gospodarczych w celu utrzymania 

naturalnych procesów siedliskotwórczych”. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi. Przedmiotowe siedliska w 

obszarze Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

zajmują duże powierzchnie i wyłączenie kilku procent 

powierzchni siedliska z działań gospodarczych, nie 

uniemożliwi prowadzenia zabiegów gospodarczych w 

skali obszaru. Ponadto wskazane działanie dotyczy 

również siedlisk występującego niejednokrotnie w 

trudnych warunkach terenowych (*9180 i *91E0), gdzie 

wykonywanie prac leśnych jest utrudnione lub wręcz 

niemożliwe.  

 

17 

Przedłożona uwaga stanowiła propozycje wydzieleń wskazanych 

do wyłączenia z zabiegów gospodarczych, na których występuje 

siedlisko *9180. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Uwzględniono propozycje. Wykreślono wydzielenia 

zlokalizowane w obrębie Góry Rogowiec i dodano 

wydzielenia, które zlokalizowane są w obrębie Góry 

Stożek. Z merytorycznego punktu widzenia brak jest 

przeciwwskazań do przedmiotowej zmiany, ponieważ 

działanie związane z pozostawieniem fragmentu siedliska 

bez wskazań gospodarczych zaproponowane zostało przez 

ekspertów w celu zaobserwowania zmian jakim podlega 
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siedlisko objęte ochrona bierną i nie jest kluczowym fakt, 

w którym miejscu taka ochrona zostanie wprowadzona.   

 

18 Uwaga dotyczyła modyfikacji zapisu: „Pozostawianie istniejących 

nieużytkowanych pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako 

siedlisko 91E0 po 20-30 m w każdą stronę od cieków. W miejscach 

gdzie są one węższe pozostawienie istniejącej szerokości pasm 

siedliska” na zapis: „Pozostawienie istniejących nieużytkowanych 

pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako siedlisko *91E0 o 

stanie FV, po 20 – 30 m w każdą stronę cieków. W miejscach gdzie 

są one węższe pozostawienie istniejącej szerokości pasm 

siedliska”. Nie dotyczy przypadków zagrożenia trwałości lasów i 

bezpieczeństwa ludzi” 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi. Zapis dotyczy całości zasobów 

siedliska w Obszarze, a nie tylko fragmentów położonych 

na gruntach LP. W Obszarze występują wąskie, lecz 

dobrze wykształcone płaty w wyniku procesów 

naturalnych (np. wzdłuż Ścinawki).  
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13 Załączniki Mapowe 

1. Granica obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

2. Występowanie siedlisk przyrodniczych w granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

3. Występowanie zwierząt w granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

4. Istniejące zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych w granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

5. Potencjalne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych w granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

6. Działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych w granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

7. Działania ochronne dla zwierząt w granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 

 


