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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Masyw Ślęży 

Kod obszaru PLH020040 

Opis granic obszaru Pliki shp – załącznik 1 

SDF Standardowy Formularz Danych –załącznik 2 

Położenie 
woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Jordanów Śląski, gm. Sobótka, pow. dzierżoniowski, gm. 

Łagiewniki, gm. Dzierżoniów, pow. świdnicki, gm. Marcinowice 

Powierzchnia obszaru (w ha) 5 059,3  

Status prawny 

Wg danych zawartych w pkt.1.8 SDF obszar zatwierdzony jako OZW w grudniu 2012 r.  

Specjalny obszar ochrony siedlisk Masyw Ślęży (kod obszaru PLH020040) został zakwalifikowany jako 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r., której 

aktualne brzmienie zawiera Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2011 w sprawie przyjęcia na 

mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG piątego, zaktualizowanego wykazu  terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
7.05.2012 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Zdzisław Cichocki, bm@ios.edu.pl, zdzislawcichocki@wp.pl, +48713281535, tel. kom. +48513151581 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, Renata Sierżant 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, +48713406807, sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

 

 

 

 

mailto:bm@ios.edu.pl
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1.2. Ustalenie terenu objętego Planem 

Lp. 

Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować wyłączenie 

części terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. Ślężański Park Krajobrazowy  

Plan ochrony Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego (zakres ustaleń 

tego dokumentu nie obejmuje 

zakresu postanowień PZO). 

Brak przesłanek dla wyłączenia 

obszaru parku z obszaru objętego 

PZO 

3 136,8 

2. Rezerwat przyrody Góra Ślęża Brak  

Brak przesłanek dla wyłączenia 

obszaru parku z obszaru objętego 

PZO 

161,6 ha 

3. Rezerwat przyrody Góra Radunia Brak 

Brak przesłanek dla wyłączenia 

obszaru parku z obszaru objętego 

PZO 

42,3 ha 

4. Rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka Brak 

Brak przesłanek dla wyłączenia 

obszaru parku z obszaru objętego 

PZO 

26,4 ha 

 

Teren objęty PZO: 100 % Obszaru o powierzchni 5 059,3 ha.  

 

Granica terenu objętego Planem – plik shp – załącznik 3 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

 

Mapa obszaru Natura 2000 – załącznik 4. 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Podstawowym założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych (PZO) jest potrzeba ustalenia sposobów, jakie mogłyby trwale 

zapewnić właściwy stan przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000, uniknięcie pogorszenia stanu przedmiotów ochrony Natura 2000, zarówno 

antropogenicznego, jak i wynikającego z zaniechania właściwej ochrony oraz zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

który to obowiązek wynika z art. 6(1) i 6(2) Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). Głównym celem opracowania Planu Zadań Ochronnych (PZO) jest 

utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, zgodnie z postanowieniami dyrektywy siedliskowej i ustawy o ochronie przyrody. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Masyw Ślęży PLH020040 zwany dalej 

Obszarem, będący przedmiotem sporządzanego PZO, położony jest w zasięgu powiatów: wrocławski (gmina Sobótka i Jordanów), dzierżoniowski 

(gmina Łagiewniki i Dzierżoniów), świdnicki (gmina Marcinowice). W zasięgu Obszaru, o powierzchni 5 059,3 ha, znajduje się Ślężański Park 

Krajobrazowy. 

Zróżnicowane podłoże skalne sprzyja tu występowaniu różnorodnych zbiorowisk roślinnych, a bogata flora obejmuje wiele gatunków rzadko 

występujących gdzie indziej w Polsce. W strukturze przyrodniczej obszaru dominują siedliska leśne –84% powierzchni całkowitej, z czego 20% 

stanowią lasy iglaste, 23% - lasy liściaste i 16% - lasy mieszane.  

Cały Obszar stanowi ostoję siedliskową o randze europejskiej. Przedmiotem ochrony w obszarze objętym PZO stwierdzono występowanie 15 typów 

siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 9 gatunków zwierząt i jeden gatunek roślinny, wymienione w 

Załączniku II tej Dyrektywy. 

 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE WG SDF: 

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

6190 Środkowoeuropejskie, wyżynne murawy naskalne z kostrzewą bladą na podłożach bezwapiennych 

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

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)  

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 ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii   

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

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

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  
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9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)  

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)  

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

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)  

 

GATUNKI ZWIERZĄT WG SDF 

Ssaki: 

1308 Mopek Barbastella barbastellus  

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

1324 Nocek duży Myotis myotis  

 

Płazy i Gady: 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (D) 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina  

 

Bezkręgowce: 

6177 Modraszek teleius Maculinea teleius  

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

6179 Modraszek nausitous Maculinea nausithous  

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita  

 

GATUNKI ROŚLIN WG SDF 

1516 Mieczyk błotny Gladiolus palustris 

 

Obowiązek sporządzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220. z późn. zm).Projekt planu zadań ochronnych sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Zgodnie z 

art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627, zwana dalej ustawą o ochronie przyrody) 

sprawującym nadzór nad Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000 Masyw Ślęży PLH020040 jest Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska, zaś zgodnie z art. 32 ust. 3.ww ustawy funkcjonowanie tego obszaru koordynuje również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu.  

Tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych, oprócz wymienionej wyżej ustawy o ochronie 



 

9 

 

przyrody określają:  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. 2010 nr 34 poz. 186 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 

Dokumentacja projektu PZO zestawiana jest etapowo w formie elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu teleinformatycznego – 

Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, możliwe jest zapoznawanie się z kolejnymi 

etapami prac nad projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu.  

W procesie sporządzania planu zadań ochronnych niezwykle istotna jest rola Zespołu Lokalnej Współpracy tworzonego przy współudziale osób i 

podmiotów prowadzących działalność w obszarze. Przewidziano cykl 3 warsztatów-spotkań dyskusyjnych, podczas których omawiane są zapisy 

powstającego projektu  planu oraz wypracowywana jest wspólna wizja ochrony obszaru. Warsztaty odbyły się 01.10.2012 r. w Rogowie Sobóckim, 

26.04.2012 r. w Sobótce, 17.04.2013 r. w Sulistrowiczkach i 22.08.2013 r. w Jordanowie Śląskim (wizja terenowa). 

PZO dla obszaru Natura 2000 sporządzany jest na okres 10 lat, a ustanawia go w drodze aktu prawa miejscowego - w formie zarządzenia - 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Jego ustalenia uwzględnia się 

w planach zagospodarowania przestrzennego – m. in. w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, a dla istniejących dokumentów tego typu plan 

zadań ochronnych wskazuje konieczne zmiany ich ustaleń dla eliminacji lub ograniczenia zagrożeń walorów przyrodniczych, dla których ochrony 

ustanowiono obszar Natura 2000 (art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody).  

Zapisy planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:  

- organy administracji leśnej;  

- organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;  

- jednostki wojskowe  

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

ochrony obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży PLH 020040; 

- przedsiębiorców prowadzących działalność oraz zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na ww. obszarze Natura 2000.  

Ustanowienie na mocy zarządzenia RDOŚ planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 skutkuje określonymi ograniczeniami w 

zagospodarowaniu i gospodarowaniu w miejscach występowania obiektów stanowiących cel i przedmiot ochrony danego obszaru (siedliska 

przyrodnicze oraz gatunki i ich siedliska). Formy zagospodarowania takich terenów nie mogą być sprzeczne z zasadami oraz działaniami ochronnymi 

określonymi w planie. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod

-cza 

Pop. 

prze-

mieszcza

-jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprez. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 6110 Skały wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską 

Alysso - Sedion 

0,001    

 

B B C B  

S2 6190 Środkowoeuropejskie 

wyżynne murawy 

naskalne z kostrzewą 

bladą na podłożach 

bezwapiennych 

Asplenio 

septentrionalis-

Festucion 

pallentis 

0,00    

 

A B B B  

S3 6210 Murawy 

kserotermiczne 

Festuco - 

Brometea 0,004    

 

A C C C  

S4 6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 

Molinion 

0,19    

 

A B C B  

S5 6430 Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 

Adenostylion 

allariae 

Convolvuletalia 

sepium 

0,004    

 

C C C C  

 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

Arrhenatherion 

elatioris 

x    

 

B C B B 

część stanowisk 

siedliska została 

zabudowana lub 

zarosła, a na 

pozostałych 

stanowiskach 

stwierdzono 

występowanie 

łąk wilgotnych 

oraz szuwarów 

wielkoturzycowy

ch – nie 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod

-cza 

Pop. 

prze-

mieszcza

-jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprez. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

stwierdzono 

występowania 

łąk świeżych z 

gatunkami 

diagnostycznymi 

na terenie 

Obszaru –

proponowane 

wykreślenie 

siedliska z  SDF 

 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

    

 

B B C B 

W trakcie 

inwentaryzacji 

nie stwierdzono 

występowania 

siedliska, a w 

dostępnych 

materiałach brak 

jest informacji o 

występowaniu 

siedliska w 

Obszarze 

S6 8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i 

gołoborza 

krzemianowe  

 

0,008    

 

A A C A  

S7 8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

Androsacion 

vandelii 
0,01    

 

A A C A  

S8 9110 Kwaśne buczyny Luzulo - 

Fagenion 10,08    

 

A A C A  

S9 9130 Żyzne buczyny Denatrio 

glandulosae – 

Fagenion, 

0,01    

 

C C C C 

Niewielka 

powierzchnia 

siedliska i jej 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod

-cza 

Pop. 

prze-

mieszcza

-jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprez. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Galio odorati - 

Fagenion 

położenie poza 

zwartym 

zasięgiem 

zespołu oraz 

brak gatunków 

charakterystyczn

ych sprawiają, że 

nie można uznać 

tego stanowiska 

za istotne dla 

ochrony żyznych 

buczyn 

sudeckich w 

kraju, w związku 

z tym 

zaproponowano 

zmianę oceny 

ww. siedliska na 

D 

S10 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Galio – 

Carpinetum 

Tilio- 

Carpinetum 

0,99    

 

B B C B  

S11 9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe na 

stokach i zboczach 

Tilio 

plathyphyllis – 

Acerion platani 

0,40    

 

A A B A  

S12 9190 Kwaśne dąbrowy Potentillo albae - 

Quercetum 0,00    

 

   D  

S13 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

Alnenion 

glutnoso-

incanae 

0,37    

 

A B C B  

S14 91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia 

pubescenti 

petraeae 

0,48    

 

A A C A  
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod

-cza 

Pop. 

prze-

mieszcza

-jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprez. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

R1 1516 Mieczyk błotny Gladiolus 

palustris     

 

A C A C  

Z7 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus  R   

 

C B C C  

Z8 1323 Nocek Bechsteina Myotis  

bechsteinii   V   

 

C B C C  

Z9 1324 Nocek duży Myotis myotis  

 V   

 

C B C C  

Z1 1166 Traszka grzebieniasta Triturus crista-

tus 
 P   

 

D    

Jedno stanowisko 

stwierdzone poza 

granicami obszaru 

Natura 2000 

Z2 1188 Kumak nizinny Bombina bom-

bina 

 1loc   

 

C A C C 

Nie stwierdzono 

występowania 

osobników 

gatunku (suchy 

rok); obniżenie 

oceny stopnia 

reprezentatywnoś

ci do "D". 

Z3 6177 Modraszek teleius Maculinea 

teleius 

 P   

 

C B C C 

Stwierdzono 

występowanie 

tego gatunku na 

łąkach w 

sąsiedztwie 

obszaru Natura 

2000, ale poza 

jego obecnymi 

granicami. 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod

-cza 

Pop. 

prze-

mieszcza

-jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprez. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzgl. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z4 1060 Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dispar 

 1loc   

 

C B C C  

Z5 6179 Modraszek 

nausithous 

Maculinea 

nausithous  V   

 

C B C C  

Z6 1084 Pachnica dębowa Osmoderma 

eremita  

 P   

 

C B C C 

Nie potwierdzono 

występowania 

tego gatunku ani 

nie znaleziono 

starszych śladów 

bytowania; 

obniżenie oceny 

stopnia 

reprezentatywnoś

ci do "D". 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

W dniu 7.05.2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na swojej stronie internetowej 

(http://wroclaw.rdos.gov.pl/http://www.pgns.com.pl/) zamieściła ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 w tym dla  PLH 020040 Masyw Ślęży oraz założenia do opracowania projektu tego planu. Ogłoszenia 

zostały również umieszczone na tablicach ogłoszeń gmin, na terenie których położony jest obszar Natura 2000 PLH 020040.  

W procesie sporządzania planu zadań ochronnych istotna jest rola Zespołu Lokalnej Współpracy tworzonego przy współudziale osób i 

podmiotów prowadzących działalność na objętych planem zadań ochronnych. W związku z tym, w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska utworzony został Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW).  

W trakcie prac nad projektem PZO przeprowadzono cykl 3 warsztatów – spotkań dyskusyjnych ZLW, podczas których omawiane i 

dyskutowane były kolejne etapy sporządzanego projektu planu dla wypracowania wspólnej wizji skutecznej ochrony przedmiotowego obszaru. 

Członkowie ZLW byli każdorazowo informowani o terminach i miejscach spotkań dyskusyjnych drogą elektroniczną i listownie. Informacja o 

spotkaniach zamieszczana była również każdorazowo na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

W ramach projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 5.3, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła Platformę 

Informacyjno-Komunikacyjną (PIK) (http://pzo.gdos.gov.pl/), na której umieszczane są również wszelkie materiały i informacje związane z 

tworzeniem planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży. Platforma ta daje wykonawcy możliwość prezentowania 

wyników prac i tym samym zapewnia każdemu zainteresowanemu możliwość zapoznania się z wynikami poszczególnych etapów prac nad 

projektem PZO i komentowania ich. Częścią platformy jest forum dyskusyjne, gdzie każdy zainteresowany może się wypowiedzieć na tematy 

związane z obszarem Natura 2000 Masyw Ślęży i PZO tworzonym dla tego obszaru. 

W trakcie powstawania PZO każdy zainteresowany ma możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w formie: 

- pisemnej przesyłanej na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław), faksem na nr 

(71) 340-68-06 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@rdos.wroclaw.pl (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.), 

- ustnej do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław). 

 

http://www.pgns.com.pl/
http://pzo.gdos.gov.pl/
mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

1.  Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 
▪ ochrona i zarządzanie obszarami NATURA 

2000 i innymi formami ochrony przyrody, 
▪ udostępnianie informacji o środowisku, w 

tym dokumentacji PZO oraz 

zweryfikowanego SDF obszaru 
▪ wydanie zarządzenia w sprawie PZO dla 

obszaru Natura 2000 
▪ udział w strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko 
▪ przeprowadzanie postępowań i wykonywanie 

innych zadań, o których mowa w ustawie z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie 
▪ ·przeprowadzanie ocen oddziaływania 

przedsięwzięć na środowisko w rejonie 

obszaru lub udział w tych ocenach 
▪ współpraca z organami jednostek samorządu 

terytorialnego w rejonie obszaru, w sprawach 

ocen oddziaływania na środowisko i ochrony 

przyrody 
▪ współpraca z organizacjami ekologicznymi 

działającymi w rejonie obszaru 

plac Powstańców Warszawy 1 
50-951 Wrocław 

tel. +48713406807 
fax +48713406806 
e-mail: 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

2.  Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

▪ zadania planistyczne województwa 
▪ planowanie regionalne 
▪ gospodarowanie kopalinami na terenie 

województwa 
▪ nadzór nad melioracjami i urządzeniami 

wodnymi 

Wybrzeże Słowackiego 12-14 
50-411 Wrocław  

tel. +48717769000 
e-mail: umwd@dolnyslask.pl 

3.  Starostwo Powiatowe we 

Wrocławiu 
▪ zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 

- opiniowanie rozwiązań przyjętych w 

ul. T. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 

tel./fax +48717221700 
fax +48717221706 
tel./fax +4871344364149 

mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
mailto:umwd@dolnyslask.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

projektach studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin 
- wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 

lipca 2001r.  Prawo wodne 
- przygotowanie i aktualizacja powiatowego 

programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami oraz przygotowywanie 

sprawozdań z ich realizacji 
- udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie na terenie powiatu 
- wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na 

pobór wody lub wprowadzania ścieków do 

wód 
- wydawanie pozwoleń na budowę nadzór nad 

terenami leśnymi niebędącymi w zarządzie 

Lasów Państwowych 

e-mail: 

starostwo@powiatwroclawski.pl 

4.  Starostwo Powiatowe w 

Dzierżoniowie 
- zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 

- opiniowanie rozwiązań przyjętych w 

projektach studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin 
- wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 

lipca 2001r.  Prawo wodne 

- przygotowanie i aktualizacja powiatowego 

programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami oraz przygotowywanie 

sprawozdań z ich realizacji 
- udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie na terenie powiatu 

- wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na 

Rynek 27 
58-200 Dzierżoniów 

tel. +48748325231 
fax +48748316601 
sekretariat starosty 
tel. +48748321864 
      +48748325200 
fax +48741860 
e-mail: 

powiat@pow.dzierzoniow.pl 

mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl
mailto:powiat@pow.dzierzoniow.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

pobór wody lub wprowadzania ścieków do 

wód 
- wydawanie pozwoleń na budowę 
- nadzór nad terenami leśnymi niebędącymi w 

zarządzie Lasów Państwowych 

 

5.  Urząd Gminy Dzierżoniów ▪ lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 
- sporządzanie studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i 

mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

obszaru 

- zarządzanie terenami wokół obszaru 
▪ promowanie obszaru jako waloru 

przyrodniczego gminy 
▪ udostępnianie informacji o możliwym 

wpływie obszaru na działalność gospodarczą 

i inwestycje w jego sąsiedztwie 
▪ edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

ul. Piastowska 1 
58-200 Dzierżoniów 

tel. +48748325695 
fax +48748325694 
e-mail: 

sekretariat@ug.dzierzoniow.pl  

6.  Urząd Gminy Łagiewniki ▪ lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 

- sporządzanie studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i 

mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

ul. Jedności Narodowej 21  
58-210 Łagiewniki 

tel. +48748939455  
     +48748939316 
fax +48748940130  
e-mail: gmina@lagiewniki.pl 

mailto:sekretariat@ug.dzierzoniow.pl
mailto:gmina@lagiewniki.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

obszaru 

- zarządzanie terenami wokół obszaru 
▪ promowanie obszaru jako waloru 

przyrodniczego gminy 
▪ udostępnianie informacji o możliwym 

wpływie obszaru na działalność gospodarczą 

i inwestycje w jego sąsiedztwie 
▪ edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

7.  Starostwo Powiatowe w 

Świdnicy 
▪ zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 
- opiniowanie rozwiązań przyjętych w 

projektach studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin 

- wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 

lipca 2001r.  Prawo wodne 
- przygotowanie i aktualizacja powiatowego 

programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami oraz przygotowywanie 

sprawozdań z ich realizacji 

- udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie na terenie powiatu 
- wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na 

pobór wody lub wprowadzania ścieków do 

wód 
- wydawanie pozwoleń na budowę 

- nadzór nad terenami leśnymi niebędącymi w 

zarządzie Lasów Państwowych 

ul. Marii Skłodowskiej - 

Curie 7 
58-100 Świdnica 

tel. +48748500400 
fax +48748530927 
e-mail: 

starostwo@powiat.swidnica.pl  

8.  Urząd Gminy Marcinowice ▪ lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 

- sporządzanie studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

ul. Tuwima 2 
58-124 Marcinowice 

tel. +48748585226  
      +48748585227  
fax +48748585231  
e-mail: gmina@marcinowice.pl 

mailto:marcinowice@zgwrp.org.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i 

mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

obszaru 
- zarządzanie terenami wokół obszaru 

▪ promowanie obszaru jako waloru 

przyrodniczego gminy 
▪ udostępnianie informacji o możliwym 

wpływie obszaru na działalność gospodarczą 

i inwestycje w jego sąsiedztwie 
▪ edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

9.  Urząd Gminy Jordanów 

Śląski 
▪ lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 
- sporządzanie studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i 

mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

obszaru 
- zarządzanie terenami wokół obszaru 

▪ promowanie obszaru jako waloru 

przyrodniczego gminy 
▪ udostępnianie informacji o możliwym 

wpływie obszaru na działalność gospodarczą 

i inwestycje w jego sąsiedztwie 
▪ edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

ul. Wrocławska 55 
55-065 Jordanów Śląski 

tel. +48713911580 
fax +48713911590  
e-mail: 

ugjordanow@poczta.onet.pl 

10.  Urząd Miasta i Gminy 

Sobótka 
▪ lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 
Rynek 1 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162043 do 45  
fax +48713162123  

mailto:ugjordanow@poczta.onet.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

- sporządzanie studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i 

mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

obszaru 
- zarządzanie terenami wokół obszaru 

▪ promowanie obszaru jako waloru 

przyrodniczego gminy 
▪ udostępnianie informacji o możliwym 

wpływie obszaru na działalność gospodarczą 

i inwestycje w jego sąsiedztwie 
▪ edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

e-mail: urzad@sobotka.pl 

11.  Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
▪ doradzanie, promowanie, udostępnienie 

informacji, nadzór, zarządzanie zlewniami, 

monitorowanie 

ul. Norwida 34 
50-950 Wrocław 

tel. +48713378800 
e-mail: 

sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl 

12.  Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 
▪ sprawowanie zarządu administracyjnego na 

terenie obszaru i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie 
▪ kontrola wykonania zabiegów 

przewidzianych w PUL nadleśnictwa Zdroje 

ul. Grunwaldzka 90 
50-357 Wrocław 

tel + 48713771700 
fax + 48713282401 
e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

13.  Nadleśnictwo Miękinia ▪ zarządzanie gospodarką leśną na terenie 

obszaru i w jego sąsiedztwie 
▪ promowanie wartości przyrodniczych 

obszaru, edukacja ekologiczna społeczności 

lokalnych, udostępnianie informacji o terenie 

obszaru 
▪ wykonanie zadań PUL nadleśnictwa na 

gruntach w zarządzie LP 

ul. Sportowa 2  
55-330 Miękinia  

tel. +48713140063 
     +48713140064 
fax +48713178184 
e-mail: 

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl 

14.  Dolnośląski Zespół Parków ▪ zarządzanie parkami krajobrazowymi ul. Puszczykowska 10, Tel. +48713642758 

mailto:urzad@sobotka.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Krajobrazowych we 

Wrocławiu  
▪ ochrona przyrody, w tym przedmiotów 

obszaru Natura 2000 
▪ promowanie wartości przyrodniczych 

obszaru 
▪ edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 
▪ udostępnianie informacji o terenie obszaru 

50-559 Wrocław Fax +48713367289 
e-mail: created by Psboy.pl  

15.  Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury we Wrocławiu 
zarządzanie terenami będącymi własnością lub w 

zarządzie wojska na terenie obszaru 
ul. Obornicka 126 
50-984 Wrocław 

tel. +48717656845 
fax: +48717656802 
e-mail: rzi@rzi.pl 

16.  Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 
▪ doradztwo w zakresie ekologii i ekonomiki 

rolno-środowiskowej 
▪ prowadzenie szkoleń dotyczących rolnictwa, 

funduszy Unijnych, nowych technologii 
▪ promowanie wsi i rolnictwa 

 ul. Zwycięska 12  
53-033 Wrocław 

tel. 713398656 
fax 713397912  
e-mail:  
sekretariat@dodr.pl 

17.  Dolnośląska Izba Rolnicza ▪ analizy, szkolenia i doradztwo z zakresu 

działalności rolniczej  i świadomości 

ekologicznej rolników 
▪ prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku 

rolnego, poprawy jakości wykorzystywanego 

sprzętu rolniczego i poprawy jakości 

produktów rolnych 
▪ gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

informacji gospodarczych na potrzeby 

producentów rolnych oraz innych 

przedsiębiorców  
▪ kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i 

rzetelnego postępowania w działalności 

gospodarczej 
▪ współpraca w zakresie ochrony środowiska z 

organami ochrony środowiska 

ul. Zwycięska 10  
53-033 Wrocław  
dolnośląskie  

tel. +48713399826  
fax +48713399890 
e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl  

18.  Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 
▪ wsparcie rolników, mieszkańców wsi, 

przedsiębiorców, samorządów lokalnych  

ul. Giełdowa 8  
52-438 Wrocław  

tel. +48713697400  
e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl  

mailto:rzi@rzi.pl
mailto:sekretariat@dodr.pl
mailto:sekretariat@izbarolnicza.pl
mailto:dolnoslaski@arimr.gov.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Oddział Dolnośląski oraz podmiotów z sektora rybackiego w 

ramach realizacji programów sektorowych, 

takich jak Program rozwoju obszarów 

wiejskich i Program Operacyjny – 

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich w 

zakresie: 
- dofinansowywania modernizacji 

gospodarstw i z program ów 

rolnośrodowiskowych, 
- szkoleń i doradztwa zawodowego dla 

rolników i posiadaczy lasów 

- wypłaty dopłat unijnych dla rolników 

19.  Agencja Nieruchomości 

Rolnych  
Oddział Terenowy we 

Wrocławiu 

▪ administrowanie majątkiem Skarbu Państwa 
▪ restrukturyzacja i prywatyzacja własności 

Skarbu Państwa 
▪ poprawa warunków wykorzystania potencjału 

produkcyjnego gospodarstw rolnych i 

Zasobów Skarbu Państwa 
▪ inicjowanie prac rolnych na gruntach Skarbu 

Państwa 

ul. Mińska 60 
54-610 Wrocław  

tel. +48713563919  
tel. +48713563900 (Sekretariat) 
fax +48713579097 
e-mail: wroclaw@anr.gov.pl  

20.  Dolnośląski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 

▪ programowanie, planowanie, nadzorowanie 

wykonywania urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych i szczegółowych na obszarze 
▪ utrzymywanie wód i urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych na obszarze 

ul. Matejki 5  
Wrocław 50-333  

tel. +48713226681 do 83  
fax: +48713227929 
e-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

21.  Stowarzyszenie „Ślężanie” – 

Lokalna Grupa Działania 
▪ działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów 8 gmin powiatu kłodzkiego, w tym 

gmin Lewin Kłodzki, Radków i Szczytna 
▪ aktywizowanie ludności obszarów gmin 
▪ realizacja lokalnej strategii rozwoju 

ul. Kościuszki 2/4 
55-050 Sobótka 

tel./fax +48713162171 
e-mail: info@sleza.pl  

22.  Stowarzyszenie Gmin ▪ promocja turystyczna i gospodarcza gmin Rynek 1 tel. +48713909133 

mailto:wroclaw@anr.gov.pl
mailto:dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
mailto:info@sleza.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Ślężańskich wchodzących w skład stowarzyszenia 

▪  pozyskiwanie inwestorów, rozwój 

gospodarczy rejonu 

▪ popieranie  i koordynowanie 

współdziałania międzygminnego 

▪ inicjowanie i wspieranie projektów 

inwestycyjnych 

55-050 Sobótka  tel. +48748316668 
Dzierżoniów 
e-mail: 

sekretarz@ug.dzierzoniow.pl 
tel. +48748316665 
e-mail: 

Ochsrod@ug.dzierzoniow.pl 
Marcinowice 
promocjamarconowice@wp.pl 
tel. +48748585226 
Sobótka 
urzad-sobotka@sobotka.pl 
tel. +4871390384 

23.  Stowarzyszenie Rolników 

Gminy Sobótka 
wspomaganie rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości 

ul. Nowowiejska 52 
Garncarsko 
50-050 Sobótka 

tel. +48713909133 

24.  Regionalne Zrzeszenie 

Gospodarcze Ziemi 

Ślężańskiej 

▪ inicjowanie i popieranie szeroko 

rozumianej współpracy pomiędzy 

członkami – firmami Stowarzyszenia w 

kraju i poza granicami 

▪ promowanie nowoczesnych metod 

zarządzania firmą 

ul. Wrocławska 8 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162376 

25.  Towarzystwo Ślężańskie w 

Sobótce 
▪ promowanie rozwoju kulturalnego rejonu 

▪ upamiętnianie czasów historycznych 

rejonu  

▪ odbudowa źródełek i oczyszczanie 

szlaków w masywie Ślęży 

ul. Wrocławska 19 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162392  
e-mail: franaszczuk@wp.pl 

26.  Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu  

zarządzanie drogami krajowymi na terenie 

obszaru 
ul. Powstańców Śl. 186 
53-139 Wrocław  

tel. +487133473 00 (centrala) 
fax +48713671769  
e-mail: 

sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl 

27.  Polskie Towarzystwo ▪ działania na rzecz zachowania i odtwarzania ul. Podwale 75 tel./fax +48713430958 

mailto:sekretarz@ug.dzierzoniow.pl
mailto:Ochsrod@ug.dzierzoniow.pl
mailto:promocjamarconowice@wp.pl
mailto:urzad-sobotka@sobotka.pl
mailto:franaszczuk@wp.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Przyjaciół Przyrody "pro 

Natura" 
zasobów przyrody 

▪ szerzenie i rozwijanie wiedzy przyrodniczej 
50-449 Wrocław e-mail: 

pronatura@pronatura.org.pl  

28.  Fundacja EkoRozwoju ▪ działania na rzecz ochrony przyrody i 

krajobrazu  
▪ wspieranie lokalnych inicjatyw 

ekologicznych  
▪ współpraca z organami władzy publicznej, 

samorządami, środkami masowego przekazu 

oraz podmiotami gospodarczymi w 

działaniach na rzecz ochrony środowiska 
▪ prowadzenie kampanii na rzecz 

odpowiedzialnej i ekologicznej konsumpcji 

oraz promocji usług ekoturystycznych 

ul. Białoskórnicza 26  
50-134 Wrocław 

tel./fax +48713430849 
            +48713445948  

e-mail: biuro@eko.wroc.pl  

www.fer.org.pl 

29.  BioPolonia Stowarzyszenie 

Rolnictwa Ekologicznego 
▪ działania na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przy-

rody 

Wrocławska 18 
55-065 Jordanów Śląski  

tel. +48713161122 
tel. kom. 605433288  
e-mail: info@biopolonia.pl  

30.  Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Wrocławski 

 

• krzewienia turystyki i krajoznawstwa 

• edukacja ekologiczna społeczności  

• upowszechnianie wiedzy i umiejętności na 

rzecz ochrony przyrody 

• szerzenia kultury turystyki 

Rynek-Ratusz 11/12 
50-106 Wrocław 

tel. +48713433044 
fax +48713436746 
e-mail:biuro@pttk.wroclaw.pl 

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy  

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

1.  Andrzej Ruszlewicz moderator Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 
plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

tel. +48721468852 
e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

mailto:pronatura@pronatura.org.pl
mailto:biuro@eko.wroc.pl
http://www.fer.org.pl/
mailto:info@biopolonia.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

2.  Rafał Klodek Przedstawiciel regionalnego 

organu ochrony środowiska 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 
plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

tel. +48713406823 
e-mail: rklodek@rdos.wroclaw.pl 

3.  Renata Sierżant Przedstawiciel regionalnego 

organu ochrony środowiska 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 
plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

tel. +48713406888 
e-mail: rsierzant@rdos.wroclaw.pl 

4.  Zdzisław Cichocki Koordynator Planu Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy oddział we 

Wrocławiu 

tel. +48713281535 
e-mail: bm@ios.edu.pl, 

5.  Jan Borzyszkowski Kierownik zespołu 

ekspertów  
Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226223558 
e-mail: 

jan.borzyszkowski@ios.edu.pl  

6.  Jadwiga Sienkiewicz Ekspert ds. ochrony siedlisk Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226251005 w.23 
e-mail: 

jadwiga.sienkiewicz@ios.edu.pl  

7.  Łukasz Chachulski Ekspert przyrodniczy Niezależny ekspert tel. +48225932664 
e-mail: lukasz_chachulski@sggw.pl 

8.  Grzegorz Rąkowski Ekspert ds. ochrony zwierząt Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226251005 w.16 
e-mail: groza1@ios.edu.pl  

9.  Małgorzata Bidłasik Ekspert ds. GIS Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226223558 
e-mail: m.bidlasik@ios.edu.pl  

10.  Przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Dzierżoniowie 
Przedstawiciel starostwa 

powiatowego 
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
Rynek 27 
58 – 200 Dzierżoniów  

tel. +48748325231  
fax +48748316601  
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl 
tel. +48607326266  
e-mail: manuelaz1@wp.pl 

11.  Przedstawiciel Urzędu Gminy 

Łagiewniki 
Przedstawiciel gminy Urząd Gminy Łagiewniki 

ul. Jedności Narodowej 
58-210 Łagiewniki 

tel.: +487486939455 
+487486939316 
e-mail: gmina@lagiewniki  

12.  Przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Świdnicy 
Przedstawiciel starostwa 

powiatowego 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 

tel.: +48748500400 
fax: +48748630927 

mailto:bm@ios.edu.pl
mailto:jan.borzyszkowski@ios.edu.pl
mailto:jadwiga.sienkiewicz@ios.edu.pl
mailto:lukasz_chachulski@sggw.pl
mailto:groza1@ios.edu.pl
mailto:m.bidlasik@ios.edu.pl
mailto:powiat@pow.dzierzoniow.pl
mailto:manuelaz1@wp.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

58-100 Świdnica e-mail: 

starostwo@powiat.swidnica.pl    

13.  Przedstawiciel Urzędu Gminy 

Marcinowice 
Przedstawiciel gminy Urząd Gminy Marcinowice 

ul. Tuwima 2 
58-124 Marcinowice 

tel. +48748585226  
+48748585227  
fax +48748585231  
e-mail: gmina@marcinowice.pl 

14.  Bartosz Błaszczak Przedstawiciel starostwa 

powiatowego 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 
ul. T. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 

tel./fax +48717221700 
fax +48717221706 
e-mail:  

15.  Natalia Spik-Twardowska Przedstawiciel gminy Urząd Miasta i Gminy Sobótka 

ul. Rynek 1 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162043do 045 

fax. +48713162123 

e-mail: urzad@sobotka.pl 
środowisko@sobotka.pl 

16.  Jolanta Czaplińska Przedstawiciel gminy Urząd Miasta i Gminy Sobótka 

ul. Rynek 1 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162043do 045 

fax. +48713162123 

e-mail: urzad@sobotka.pl 
srodowisko@sobotka.pl 

17.  Leokadia Andrzejewska Przedstawiciel gminy Urząd Miasta i Gminy Sobótka 

ul. Rynek 1 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162043do 045 

fax. +48713162123 

e-mail: urzad@sobotka.pl 
planowanie@sobotka.pl 

18.  Iga Letachowicz Przedstawiciel gminy Urząd Gminy Jordanów Śląski 

Wrocławska 55 

55-065 Jordanów Śląski 

tel.+48713911580 
fax: +48713911590 
e-mail: ug@jordanowslaski.pl 

19.  Przedstawiciel RZGW Przedstawiciel 

użytkowników wód 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu 
ul. Norwida 34 
50 - 950 Wrocław 

tel. +48713378888 
fax. +48713285048 
tel. +48748674494 
e-mail: 

nadzor.klodzko@wroclaw.rzgw.gov.pl 

20.  Grażyna Góral Przedstawiciel LP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 
ul. Grunwaldzka 90 
50-357 Wrocław  

tel. +48713771700 
e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl       
tel. +48502783919 
e-mail: 

mailto:starostwo@powiat.swidnica.pl
mailto:marcinowice@zgwrp.org.pl
mailto:srodowisko@sobotka.pl
mailto:srodowisko@sobotka.pl
mailto:nadzor.klodzko@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

21.  Anna Pogońska Przedstawiciel LP Nadleśnictwo Miękinia 
Sportowa  
55-330 Miękinia 

tel. +48748683270 wew. 38 
e-mail: 

anna.pogonska@wroclaw.lasy.gov.pl   

22.  Monika Krupińska Przedstawiciel 

użytkowników wód 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 
ul. Matejki 5 
50-333 Wrocław 

tel. +48748523058 
e-mail: 

monika.krupinska@dzmiuw.wroc.pl 

23.  Monika Kotulak Przedstawiciel organizacji 

ekologicznej  
Klub Przyrodników 
ul. 1 maja 22 
66-200 Świebodzin 

tel.+48683828236 
e-mail: kp@kp.org.pl 
monika.kotulak@kp.org.pl   

24.  Tadeusz Jakubowski Przedstawiciel regionalnej 

agencji rolniczej 
Dolnośląska Izba Rolnicza 
ul. Zwycięska 10 
53-039 Wrocław 

tel. +48713399826  
fax +48713399890 
e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl  

25.  Przedstawiciel Dolnośląskiego 

Oddziału Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

Przedstawiciel regionalnej 

agencji rolniczej 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Oddział Dolnośląski 
ul. Giełdowa 8 
52-438 Wrocław  

tel. +48713697400 

e-mail: bd. 

26.  Przedstawiciel Oddziału 

Terenowego Agencji 

Nieruchomości Rolnych 

Przedstawiciel regionalnej 

agencji rolniczej 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy we Wrocławiu 
ul. Mińska 60 

54-610 Wrocław  

tel. +48713563900 

fax +48713579097 
e-mail: wroclaw@anr.gov.pl 

27.  Przedstawiciel Stowarzyszenia 

„Ślężanie – Lokalna Grupa 

Działania” 

Przedstawiciel LGD Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa 

Działania" 
ul. Kościuszki 2/4 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162171 

e-mail info@sleza.pl 

www.sleza.pl  
tel./fax +48713162171 
e-mail: info@sleza.pl. 

28.  Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Rolników Gminy Sobótka 
Przedstawiciel organizacji 

lokalnej 
Stowarzyszenie Rolników Gminy Sobótka 
Garncarsko 
ul. Nowowiejska 52 
50-050 Sobótka 

tel. bd. 
e-mail: bd. 

29.  Stanisław Nowicki Przedstawiciel organizacji 

lokalnej 
Regionalne Zrzeszenie Gospodarcze 

Ziemi Ślężańskiej 
tel.+48713162376 
e-mail: stan.nowicki@wp.pl 

mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:anna.pogonska@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:monika.krupinska@dzmiuw.wroc.pl
mailto:kp@kp.org.pl
mailto:monika.kotulak@kp.org.pl
mailto:sekretariat@izbarolnicza.pl
mailto:info@sleza.pl
http://www.sleza.pl/
mailto:info@sleza.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

ul. Wrocławska 8 
55-050 Sobótka 

30.  Anna Apathy Przedstawiciel organizacji 

lokalnej 
Towarzystwo Ślężańskie w Sobótce 
ul. Wrocławska 19 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162392  
e-mail: franaszczuk@wp.pl 

31.  Bogusław Apathy Przedstawiciel organizacji 

lokalnej 
Towarzystwo Ślężańskie w Sobótce 
ul. Wrocławska 19 
55-050 Sobótka 

tel. +48713162392  
e-mail: franaszczuk@wp.pl 

32.  Przedstawiciel Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Przedstawiciel zarządcy dróg 

krajowych 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śl. 186 
53-139 Wrocław 

tel. +48713347300 

fax +48713671769 

e-mail: 

sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl 

33.  Przedstawiciel Polskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura” 

Przedstawiciel organizacji 

ekologicznej  
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura” 
ul. Podwale 75 
50-449 Wrocław 

tel. +48713841977 
e-mail: bd. 

34.  Przedstawiciel Fundacji Eko-

Rozwoju 
Przedstawiciel organizacji 

ekologicznej 
Fundacja Eko-Rozwoju 
ul. Białoskórnicza 26 
50-134 Wrocław 

tel/fax +48713430849 
+48713445948  

e-mail: biuro@eko.org.pl  

35.  Przedstawiciel Polskiego 

Związku Łowieckiego 
Prze Przedstawiciel związku 

łowieckiego 
Polski Związek Łowiecki 
Zarząd Okręgowy Wrocław 
Wodzisławska 10A 
50-017 Wrocław  

tel.+48713400858 
+48713400859 
e-mail: bd. 

36.  Paweł Sendecki Przedstawiciel parku 

krajobrazowego 
Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 
DZPK Oddział Wrocław 

ul. Puszczykowska 10 
50-559 Wrocław 

tel. +48713642758 

fax +48713367289 

e-mail: wroclaw@dzpk.pl 

37.  Jędrzej Gajowisk Przedstawiciel parku 

krajobrazowego 
Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 
DZPK Oddział Wrocław 

ul. Puszczykowska 10 

tel. +48713642758 

fax +48713367289 

e-mail: wroclaw@dzpk.pl 

mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
mailto:wroclaw@dzpk.pl
mailto:wroclaw@dzpk.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

50-559 Wrocław 

38.  Przedstawiciel Oddziału 

Wrocławskiego PTTK 
Przedstawiciel organizacji 

turystycznej  
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział Wrocławski 
Rynek-Ratusz 11/12 
50-106 Wrocław 

tel. +48713433044 
fax +48713436746 
e-mail:biuro@pttk.wroclaw.pl 

39.  Artur Dir Przedstawiciel ośrodka 

doradztwa rolniczego 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 
ul. Zwycięska 8 
53-033 Wrocław 

tel. +48713398656 
fax +48713397912 
e-mail: sekretariat@dodr.pl 

40.  Magdalena Podralska Przedstawiciel ośrodka 

doradztwa rolniczego 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 
ul. Zwycięska 8 
53-033 Wrocław 

tel. +48713398656 
fax +48713397912 
e-mail: sekretariat@dodr.pl 

41.  Przedstawiciel Instytutu Rozwoju 

Terytorialnego 
Przedstawiciel Instytutu  Instytut Rozwoju Terytorialnego 

ul. Świdnicka 12/16 
50-068 Wrocław 

tel. +48713445245 
e-mail: irt@irt.wroc.pl 

42.  Wojciech Lewandowski Przedstawiciel organizacji Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody e-mail: 

wojciech.lewandowski.84@wp.pl 

43.  Kamila Grzesiak Przedstawiciel Klubu 

Przyrodników 
Klub Przyrodników 

ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

tel/fax: +48683828236 

e-mail: surnia@wp.pl 

e-mail: kp@kp.org.pl 

 

2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 

mailto:kp@kp.org.pl


 

31 

 

Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 

1.  Materiały 

publikowane 
BERDOWSKI W. 1965. Flora rezerwatu “Łąki 

Sulistrowickie”. Acta Univ. Wrat. 42, Prace Bot. 6: 107-

139. 

Charakterystyka 

botaniczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 

 

Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

2.  BERDOWSKI W. 1971. W sprawie ochrony roślinności 

Masywu Ślęży. – Chrońmy przyr. ojcz. 27(5): 46-50. 
Opinia Informacja 

przeglądowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

3.  BERDOWSKI W. 1974. Flora mchów i zbiorowiska 

mszaków Masywu Ślęży. Monogr. Bot. 45:1-126. 
Charakterystyka 

botaniczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

4.  BERDOWSKI W., PANEK E. 1998. Szata roślinna 

rezerwatu “Łąka Sulistrowicka” w województwie 

wrocławskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 

17(3): 3 - 16 

Charakterystyka 

botaniczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

5.  BERDOWSKI W., PANEK E. 1999. Roślinność 

rezerwatu “Góra Radunia” w województwie 

wrocławskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18 

(2): 3 – 13.  

Charakterystyka 

fitosocjologiczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

6.  FABISZEWSKI J. 1993. Problemy ochrony szaty 

roślinnej w Masywie Ślęży. Annales Silesiae. 
Opinia Informacja 

przeglądowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

7.  KARPOWICZ W. 1963. Paprocie na serpentynitach w 

Polsce. – Fragm. Flor. Geobot. 9: 35-57. 
Charakterystyka 

botaniczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 
 

Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 
 

8.  KWIATKOWSKI P. 1995. Szata roślina rezerwatu 

“Góra Sobótka – Ślęża”. – Acta Uniw. Wrat. 1667 Prace 

Bot. 62: 23-38. 

Charakterystyka 

fitosocjologiczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

9.  SZCZĘŚNIAK E. 2006. Asplenium Serpentine Ferns in 

Poland – Threats and Conservation Imperatives. 

Botanical Guidebooks 29: 89-97. 

Praca botaniczna 

przeglądowa 

Zagrożenia 

Informacja 

przeglądowa o 

lokalizacji i 

zagrożeniach 

Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

10.  WOJTUŃ B., FABISZEWSKI J. ŻOŁNIERZ L. 1993. 

Ekologiczna specyfika ciepłolubnych muraw na 

serpentynitach Masywu Ślęży. Annales Silesiae 23: 95-

107. 

Charakterystyka 

uwarunkowań 

siedliskowych, na tle 

systematyki 

fitosocjologicznej 

Najwyższa-praca 

źródłowa 
 

Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

11.  ŻOŁNIERZ L. 1993. Paprocie serpentynitowe w Charakterystyka Najwyższa-praca Biblioteka, Park 
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Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 
Masywie Ślęży. – Annales Silesiae 23: 77-91 botaniczna źródłowa Krajobrazowy 

12.  ŻOŁNIERZ L. 2007. Zbiorowiska trawiaste występujące 

na dolnośląskich serpentynitach – wybrane aspekty 

ekologii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu nr 555. Rozprawy 

CCXLVII. Wrocław. 

Charakterystyka 

fitosocjologiczna i 

botaniczna 

Najwyższa-praca 

źródłowa 
Biblioteka, Park 

Krajobrazowy 

13.  Plany/ 

programy/ 

strategie/ 

projekty 

ŚWIERKOSZ K. 2001. Plan Ochrony Rezerwatu 

“Sobótka – Góra Ślęża” (część przyrodnicza). 
Przegląd siedlisk i 

zagrożeń, zalecenia 

ochronne 

Prawo miejscowe, 

metody ochrony 
Dolnośląski Zespół 

Parków 

krajobrazowych 

14.  ŚWIERKOSZ K., WIERZCHOLSKA S.,  DIMOS-

ZYCH M. 2010. Plan ochrony Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Przegląd siedlisk i 

zagrożeń, zalecenia 

ochronne 

Prawo miejscowe, 

metody ochrony 
Dolnośląski Zespół 

Parków 

krajobrazowych 

15.  Program urządzeniowo-rolny Gminy Sobótka DBGiTR  
Wrocław 2007 r. 

Istotne są w 

szczególności 

przewidywane 

zalesienia i 

melioracje (ich 

ewentualny wpływ 

na przedmioty 

ochrony) 

Informacje o 

przyrodzie - wtórne 
Urząd Gminy 

16.  Program ochrony środowiska dla gminy Dzierżoniów, 

EKOTEAM, Dzierżoniów 2010 r. 
Informacje dot. 

uwarunkowań 

społeczno-

gospodarczych 

ochrony przyrody 

Informacje o 

przyrodzie - wtórne 
Urząd Gminy 

17.  Program ochrony środowiska dla gminy Sobótka. 

Sobótka 2004 r. BMT Polska sp. z o.o. Wrocław 
Informacje dot. 

uwarunkowań 

społeczno-

gospodarczych 

ochrony przyrody 

Informacje o 

przyrodzie - wtórne 
Urząd Gminy 

18.  Strategia rozwoju miasta i gminy Sobótka. Wrocław 

2000 r. Praca zbiorowa pod redakcją J. Maraka 
Informacje dot. 

uwarunkowań 

społeczno-

Informacje o 

przyrodzie – wtórne  
Urząd Gminy 
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Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 
gospodarczych 

ochrony przyrody 

19.  Program ochrony środowiska dla gminy Łagiewniki. 

IME Consulting. Łagiewniki 2009 r. 
Informacje dot. 

uwarunkowań 

społeczno-

gospodarczych 

ochrony przyrody 

Informacje o 

przyrodzie - wtórne 
Urząd Gminy 

20.  Program ochrony środowiska Gminy Jordanów. 

Wrocław, 2004 r. WAMECO S.C. 
Informacje dot. 

uwarunkowań 

społeczno-

gospodarczych 

ochrony przyrody 

Informacje o 

przyrodzie - wtórne 
Urząd Gminy 

21.  Plan rozwoju lokalnego Gminy Jordanów Śląski 2004-

2006. Jordanów Śląski, 2004 r. 
Do uwzględnienia 

informacje 

pozwalające na 

identyfikację 

uwarunkowań 

społeczno-

gospodarczych 

Informacje o 

przyrodzie - wtórne 
Urząd Gminy 

22.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Sobótka (tekst jednoli-

ty) – Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Miejskiej w 

Sobótce z dn. 29 kwietnia 2010 r.  

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

przyrodniczym 

Urząd Miejski; 
BIP 

23.  Uchwała RM w Sobótce Nr XLIV/305/06 z dnia 19 

maja 2006 r. w sprawie m.p.z.p. gminy Sobótka, z 

wyłączeniem obszaru miasta Sobótka (Dz. Urz. 

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

Urząd Miejski; 
BIP 
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Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 

Województwa Dolnośląskiego nr 153). części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

przyrodniczym 

24.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Marcinowice – Uchwa-

ła Nr XXXV/182/09 Rady Gminy Marcinowice z 

dn. 17 grudnia 2009 r. 

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

przyrodniczym 

Urząd Miejski; 
BIP 

25.  
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Łagiewniki – Uchwała 

Nr XX/90/11R Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 

grudnia 2011 r.  

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

przyrodniczym 

Urząd Miejski; 
BIP 

26.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Dzierżoniów (cz. pół-

nocna). 

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

Urząd Miejski; 
BIP 
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Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 
części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

przyrodniczym 

27.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gm. Dzierżoniów – obręb Jędrzejowice, Uchwała Nr 

XXXIX/368/06 w sprawie m.p.z.p. gm. Dzierżo-

niów – obręb Jędrzejowice: 

jednostka terenowa ZL 2. 

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

przyrodniczym 

Urząd Miejski; 
BIP 

28.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Jordanów Śląski - 

Uchwała nr XXIX/138/2006 Rady Gminy Jordanów 

Śląski z dnia z dnia 31 stycznia 2006 roku. 

Informacje o 

środowisku 

przyrodniczym w 

części Studium - 

"Uwarunkowania". 
Ustalenia Studium 

("Kierunki") do 

konfrontacji z 

lokalizacją 

przedmiotów 

ochrony 

Ograniczona - wtórne 

i nieaktualne dane o 

środowisku 

przyrodniczym 

Urząd Miejski; 
BIP 

29.  Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

ŻOŁNIERZ L. 1997. Dokumentacja przyrodnicza 

projektowanych użytków ekologicznych na 
stanowiskach paproci serpentynitowych w Ślężańskim 

Charakterystyka 

fitosocjologiczna 
Najwyższa-praca 

źródłowa 

 

RDOŚ 
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Lp. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 

danych 
gminy) Parku Krajobrazowym. Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Mscr. 

30.  Ekspertyzy 

przyrodnicze 
CHACHULSKI Ł. 2012 Zestawienie wyników prac 

terenowych dla potrzeb weryfikacji siedlisk 

przyrodniczych i gatunków roślin na obszarze Natura 

2000 Masyw Ślęży PLH 020040. 

Podstawowy materiał 

do oceny stanu 

ochrony 

Najwyższa - praca 

źródłowa 

 

Załącznik 5. 

31.  MALKIEWICZ A., ZAJĄC K. 2012. Stanowiska 

(siedliska motyli modraszkowatych (Licaenidae) 

wykazanych w SDF obszaru Natura 2000 "Masyw 

Ślęży" 

Podstawowy materiał 

do oceny stanu 

ochrony 

Wysoka - praca 

źródłowa 

 

 

32.  SZKUDLAREK R. 2012. Ekspertyza (wyniki 

weryfikacji terenowej i analizy danych literaturowych) 

dot. nietoperzy. 

Podstawowy materiał 

do oceny stanu 

ochrony 

Wysoka - praca 

źródłowa 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 Masyw Ślęży PLH 020040 o powierzchni 5059,3 ha położony jest w południowo-

środkowej części województwa dolnośląskiego. Pod względem fizyczczno-geograficznym należy w całości do mezoregionu Masywu Ślęży 

(332.13 – wg dziesiętnego podziału regionalnego J. Kondrackiego), na który (w granicach obszaru Natura) składają się trzy mikroregiony: Ślęża, 

Radunia oraz Wzgórza Oleszyńskie (wedle W. Walczaka). Mezoregion ten stanowi górzystą część podprowincji Przedgórza Sudeckiego. Od 

strony północnej, zachodniej oraz południowo-zachodniej sąsiaduje z równinami mezoregionów Kotliny Dzierżoniowskiej i Równiny 

Świdnickiej (należącymi do Przedgórza) oraz (od północy) – z Równiną Kącką, należącą do Równiny Wrocławskiej. Jedynie od strony 

południowo-wschodniej i wschodniej sąsiedztwo stanowią pagórkowate mezoregiony: Wzgórza Krzyżowe i Wzgórza Łagiewnickie. 

Według regionalizacji geobotanicznej J. M. Matuszkiewicza omawiany obszar należy do prowincji subatlantyckiej górskiej, podprowincji 

hercyńsko-czeskiej, działu sudeckiego (G), krainy przedgórza sudeckiego (G.2), okręgu strzegomsko-strzelińskiego (G.2.1). 

Masyw Ślęży posiada kształt regularnego stożka, stromo wznoszącego się ponad równinne lub pagórkowate obszary. Wysokość względną 

określa się na ponad 500 m (deniwelacja w granicach obszaru Natura 2000 wynosi 529 m; najniżej położony teren – 189 m n.p.m.; średnia 

wysokość względna – 450 m n.p.m. – wg SDF). Ten górski masyw zalicza się jednak do gór średnich, gdyż jego maksymalna wysokość 

bezwzględna wynosi jedynie 718 m n.p.m. Stromo ponad otoczenie wznoszą się także sąsiadujące od południa z Masywem Ślęży wzgórza: 

oddzielony przełęczą Sulistrowicką grzbiet Raduni (Radunia 573 m n.p.m. i Czernica – 481 m n.p.m.) oraz – od strony wschodniej – niższy 

grzbiet Wzgórz Oleszeńskich (389 m n.p.m.) zakończony górą Goździk (315,1 m n.p.m.). Także po stronie północnej masywu wyróżniają się 

oddzielne wzgórza: Wieżyca (415 m n.p.m.) i Gozdnica (316 m. n.p.m.). 

Dzięki rzeźbie terenu Masyw Ślęży wraz z sąsiadującymi wzgórzami tworzą wybitną dominantę krajobrazową w regionie. Stanowi także 

osobliwość przyrodniczą. Wraz ze złożoną strukturą geologiczną i szczególnym klimatem lokalnym, rzeźba ta stworzyła bowiem specyficzne 

uwarunkowania siedliskowe. 

Masyw Ślęży to granitowo-amfobilitowo-gabrowy ostaniec twardzielcowy otoczony od południa i wschodu serpentynitowymi wzgórzami 

(Radunia i Wzgórza Oleszeńskie). Północno-zachodnie zbocza głównego masywu budują karbońskie granitoidy waryscyjskie, wynurzające się 

spod dewońskiego gabra budującego pozostałą (większą) część masywu. 

Podczas obu najstarszych zlodowaceń (glacjału południowo-polskiego oraz środkowo-polskiego, stadiału Odry), szczyt Ślęży wystawał spod 

lądolodu jako nunatak. O strukturze litologicznej wierzchnich warstw podłoża (decydujących o uwarunkowaniach siedliskowych) partii 

szczytowej i wyżej położonych zboczy przesądziły głównie procesy morfogenetyczne przebiegające w warunkach peryglacjalnych (podczas 

zlodowacenia środkowo-polskiego, stadiału Warty – starsze oraz zlodowaceń bałtyckich – młodsze). W ich wyniku powstały na zboczach 

pokrywy gliniasto-rumoszowe oraz charakterystyczne gołoborza. W obrębie zalegania gabra zaznaczają się skałki i ściany skalne oraz jęzory 

rumowisk skalnych schodzących do 1,5 km poniżej wychodni tej struktury skalnej. W niższych strefach hipsometrycznych osadziły się dużej 
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miąższości utwory moreny dennej (zalegające np. na przełęczy Tąpadła do rzędnej 530 m n.p.m.) oraz osady kemowe – jako efekt arealnej 

deglacjacji lądolodu. Odnośnie strefy wychodni serpentynitu, specyficzne uwarunkowania siedliskowe kształtowane są obecnością dużej ilości 

soli magnezowej – jako produktu wietrzenia tej skały. Dla wielu organizmów substancja ta jest trująca. Rosną tam m.in. kostrzewa sina Festuca 

glauca i goździk siny Dianthus caesius.  

Zbocza i wierzchowinę Masywu Ślęży pokrywają głównie słabo wykształcone gleby bezwęglanowe utworzone ze skał masywnych (rankery), 

miejscami z udziałem gleb brunatnych właściwych. W przewadze są one zalesione. Te ostatnie dominują na niższych zboczach, u podnóża oraz 

na sąsiadujących wzgórzach. W części zachodniej występują gleby płowe. Na terenach użytkowanych rolniczo (poza lasami) występują w 

przewadze urodzajne gleby kompleksów pszennych – bardzo dobrych, dobrych lub wadliwych.  

Dzięki wymuszonym ruchom konwencyjnym powietrza, Masyw Ślęży wyróżnia się z otoczenia wyraźnie podwyższonymi opadami; w części 

szczytowej roczna suma opadów przekracza 800 mm („wyspa” podwyższonych opadów). Większa jest też częstotliwość burz (ponad 36 dni z 

burzą; we Wrocławiu – niespełna 23 dni) oraz opadów intensywnych. Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej spada też temperatura; średnia 

roczna temperatura w szczytowej części masywu wynosi ok. 6,5°C, podczas gdy na sąsiadujących nizinach przekracza 8,0°C.  

Struktura litologiczna podłoża, na którą składają się skały słabo przepuszczalne, nie sprzyja retencji podziemnej wód. Wody podziemne 

występują tu głównie w spękaniach i szczelinach skalnych oraz w rumoszu stokowym. Spękania te i szczeliny stanowią jedynie 1-2% 

pojemności skały, co decyduje o skąpym występowaniu wód podziemnych. Tylko stwierdzona na głębokości ok. 50 m większa szczelina w 

serpentynitach stworzyła zasobniejszy wodonosiec. Retencyjność wodną opisywanego obszaru wzmacnia jednak znaczne zalesienie.  

W związku ze słabą przepuszczalnością podłoża gruntowego, znacznymi spadkami terenu oraz wysokimi opadami atmosferycznymi 

ukształtowała się względnie bogata (na tle otaczających rejonów) sieć hydrograficzna. Masyw Ślęży należy do zlewni II rzędu Bystrzycy 

(lewobrzeżny dopływ Odry). Od strony północnej i zachodniej odwadniany jest przez ciek Czarna Woda, a od strony południowej przez potok 

Sulistrowicki (prawobrzeżny dopływ Czarnej Wody, tworzącej zlewnię III rzędu). Dział wodny II rzędu przebiega tu (w zasięgu rozpatrywanego 

obszaru Natura 2000) grzbietami Raduni i Wzgórz Oleszeńskich, oddzielając zlewnię Bystrzycy od zlewni Ślęży. Cieki spływające ze zboczy 

masywu mają charakter górski, co oznacza, że występuje tu duża zmienność przepływów uzależnionych bezpośrednio od stanów pogodowych 

(gwałtowny wzrost stanu wody w ciekach podczas nawalnych deszczy lub gwałtownego tajenia pokrywy śnieżnej; całkowite niemal wysychanie 

podczas dłuższych okresów suszy).  

Potencjalną roślinność w środkowej wyższej części stożka Masywu Ślęży stanowi kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis - Fagetum 

petraeae (generalnie zachodnia i północna część tego obszaru) oraz żyzna buczyna sudecka, forma podgórska Dentario enneaphylli-Fagetum 

(południowo-wschodnie zbocza masywu oraz niewielkie enklawy pośród kwaśnej buczyny górskiej). Niższe zbocza wokół masywu oraz 

grzbiety Raduni i Wzgórz Oleszeńskich zajmuje podgórska dąbrowa acidofilna Luzulo-Quercetum, a u podnóża oraz w obniżeniu pomiędzy 

masywem „głównym” i Wzgórzami Oleszeńskimi – ubogi grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum. Wzdłuż większych cieków 

(Sulistrowicki potok) rozciągają się niżowe łęgowe lasy wiązowo-dębowe siedlisk wodno-gruntowych poza strefą zalewów Ficario-Ulmetum 

chrysosplenictosum. Ta pierwotna roślinność omawianego obszaru została w znacznym stopniu antropogenicznie przekształcona. Współcześnie 
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rzeczywistą roślinność na większej części Masywu Ślęży i Raduni określa się jako zastępcze zbiorowiska leśne z enklawami ubogiej buczyny 

górskiej. Znaczną część zajmują też bory sosnowe (zespoły Molinio Pinetum, Leucobryo Pinetum), a na Raduni – ciepłolubne lasy dębowe 

Potentillo albae-Quercetum. Spotkać tu też można murawy kserotermiczne Festuco-Brometea oraz zespoły paproci serpentynitowych. Na 

obrzeżach masywu i sąsiadujących wzgórz dominuje grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum. Na południe od miejscowości Sulistrowice 

występują zbiorowiska łąkowe (trzęślicowe).  

Tereny zalesione obejmują 84% powierzchni obszaru Natura 2000 PLH 020040, z tego na lasy liściaste przypada 23%, iglaste 20%, a 

mieszane 41% (wg SDF). Z siedlisk leśnych wyższe zbocza (bez szczytu) zajmują górskie lasy wilgotne; sam szczyt zajmuje górski bór 

mieszany wilgotny. Niższe zbocza objęte są siedliskami wilgotnego lub świeżego boru górskiego. Na Raduni i części Wzgórz Oleszeńskich 

występuje wyżynny las mieszany świeży i niewielki fragment wyżynnego boru mieszanego świeżego.  

Na omawianym obszarze Natura 2000 stwierdzono 8 rodzajów leśnych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

oraz 7 innych rodzajów siedlisk z tego Załącznika (razem 15). Za unikatową uznaje się tu roślinność naskalną, duże populacje rzadkich roślin 

naczyniowych oraz jedyne w Polsce stanowiska mieczyka błotnego Gladiolus puluster. Ze świata zwierząt interesujące są zwłaszcza 

bezkręgowce – pająki, chrząszcze i motyle. Ważnym przedmiotem ochrony są nietoperze mające tu swoje miejsce zimowania. 

Cały obszar Natura 2000 Masyw Ślęży PLH 020040 leży w zasięgu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego zajmując ok. 62% jego powierzchni. 

Z kolei w granicach tego obszaru Natura znajdują się 3 rezerwaty przyrody:  

- Góra Ślęża, obejmujący szczytową partię Masywu Ślęży (161,6 ha)  

- Góra Radunia, obejmujący szczytowe partie Raduni (42,3 ha)  

- Łąka Sulistrowicka, obejmujący zróżnicowane siedliskowo łąki (26,4 ha). 

Główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony omawianego obszaru Natura 2000 to ekspansja zabudowy, ruch turystyczny i masowy 

wypoczynek, gospodarka leśna i rolnictwo, w tym w szczególności zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk. 

 

Przedmioty ochrony omawianego obszaru Natura 2000 (według SDF) zestawiono w poniższej tabeli 
Kod Nazwa przedmiotu ochrony % pokrycia Ogólna ocena stanu 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE 

6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)  0,00 C 

6190 Środkowoeuropejskie, wyżynne murawy naskalne z kostrzewą bladą na podłożach bezwapiennych 0,00 A 

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

stanowiskami storczyków  

0,20 B 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  0,57 A 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  0,00 C 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  0,10 C 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  0,01 B 
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8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe  0,00 A 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii   0,00 A 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  9,19 B 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  0,46 A 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  0,06 C 

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

pseudoplatani)  

0,16 B 

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)  2,90 C 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) 

0,51 C 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)  0,52 C 

GATUNKI ROŚLIN 

4096 Mieczyk błotny Gladiolus palustris - C 

GATUNKI PŁAZÓW I GADÓW 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  - - 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina  - C 

BEZKRĘGOWCE 

1059 Modraszek teleius Maculinea teleius  - C 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  - C 

1061 Modraszek nausitous Maculinea nausithous  - C 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita  - C 

SSAKI 

1308 Mopek Barbastella barbastellus  - C 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  - C 

1324 Nocek dużyMyotis myotis  - C 
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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 Skarb Państwa, lasy prywatne 4244,0916 
83,81% 

 

Grunty orne Skarb Państwa, grunty prywatne 812,0596 
16,04% 

 

Łąki trwałe Skarb Państwa, grunty prywatne 1,4690 
0,003% 

 

Bagna i torfowiska Skarb Państwa, grunty prywatne - - 

Wody stojące Skarb Państwa, wody prywatne - - 

Grunty zabudowane Skarb Państwa, grunty prywatne 6,6267 0,13% 

 

Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006 w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji 

przestrzennej GIS – załącznik 6. 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 

Lasy Skarb Państwa, grunty 

prywatne 

230,529 Dopłaty bezpośrednie 

26,64864 Program rolno środowiskowy 

22,7481 Obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

Trwałe użytki zielone Skarb Państwa, grunty 

prywatne 

0,203768 Dopłaty bezpośrednie 

0,012634 Program rolno środowiskowy 
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0 Obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

Inne Skarb Państwa, grunty 

prywatne 

629,4735 Dopłaty bezpośrednie 

17,58344 Program rolno środowiskowy 

0 Obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

 

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

Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony 

objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

1.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sobótka (tekst jednolity) – Uchwała Nr 

XLIII/334/10 Rady Miejskiej w Sobótce 

z dn. 29 kwietnia 2010 r.  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Sobótka (sporządzanie do-

kumentu) 

Rada Miasta i Gminy Sobót-

ka (przyjęcie uchwały) 

Brak ustaleń mogących 

mieć znaczący wpływ na 

przedmioty ochrony 

siedlisko 

6410 

Brak takich ustaleń 

w dokumencie 

2.  Uchwała RM w Sobótce Nr 

XLIV/305/06 z dnia 19 maja 2006 r. w 

sprawie m.p.z.p. gminy Sobótka, z wy-

łączeniem obszaru miasta Sobótka (Dz. 

Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 

153). 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Sobótka (sporządzanie do-

kumentu) 

Rada Miasta i Gminy Sobót-

ka  (przyjęcie uchwały) 

Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

- - 

3.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Marcinowice – Uchwała Nr 

XXXV/182/09 Rady Gminy Marcinowi-

ce z dn. 17 grudnia 2009 r. 

Wójt Gminy (sporządzający 

dokument) 

Rada Gminy (przyjęcie do-

kumentu uchwały) 

jedn. S 11 91EO (1) Brak takich ustaleń 

w dokumencie jedn. S5  91EO (2) 

jedn. S6  

Brak znaczącego 

bezpośredniego 

negatywnego wpływu na 

9170 (4) 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony 

objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

przedmioty ochrony 

4.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Łagiewniki – Uchwała Nr 

XX/90/11R Rady Gminy Łagiewniki z 

dnia 29 grudnia 2011 r.  

Wójt Gminy (sporządzający 

dokument) 

Rada Gminy (przyjęcie do-

kumentu uchwałą) 

Wskazana granica obszaru 

NATURA 2000 – obręby 

Domaszów, Młynica, 

Słupice (m.p.z.p. – 

zabudowa letniskowa – bez 

naruszenia siedlisk), 

Mleczno.  

Nie stwierdzono kolizji 

ustaleń dokumentu z 

chronionymi siedliskami. 

- - 

5.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dzierżoniów (cz. północna). 

Wójt Gminy (sporządzający 

dokument) 

Rada Gminy (przyjęcie do-

kumentu uchwałą) 

Brak takich ustaleń - - 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego gm. Dzierżoniów – obręb 

Jędrzejowice, Uchwała Nr 

XXXIX/368/06 w sprawie m.p.z.p. gm. 

Dzierżoniów – obręb Jędrzejowice: 

jednostka terenowa ZL 2. 

Wójt Gminy (sporządzający 

dokument) 

Rada Gminy (przyjęcie do-

kumentu uchwałą) 

Zakaz zabudowy; 

dopuszczone natomiast 

przeprowadzanie sieci 

infrastruktury technicznej. 

Negatywne nieznaczące 

oddziaływanie jedynie w 

przypadku 

przeprowadzenia linii 

infrastruktury technicznej 

przez siedlisko. 

91EO(3) - 

7.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wójt Gminy (sporządzający 

dokument) 

Brak takich ustaleń - - 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony 

objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Jordanów Śląski - Uchwała nr 

XXIX/138/2006 Rady Gminy Jordanów 

Śląski z dnia z dnia 31 stycznia 2006 

roku. 

Rada Gminy (przyjęcie do-

kumentu uchwałą) 

 

Rastrowe warstwy informacyjne – załącznik 7 

 

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

Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie  

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1.  6110 Skały wapienne i 

neutrofilne z roślinnością 

pionierską (Alysso-Sedion) 

B 0,03 1 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

2.  6190 Murawy pannońskie 

(Stipo-Festucetalia 

pallentis)   

B 0,18 2 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

3.  6210 Murawy 

kserotermiczne Festuco-

Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion 

pallentis 

C 0,62 7 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

4.  6410 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe Molinion B 6,07 1 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

5.  6430 Ziołorośla górskie 

Adenostylion alliariae i 

ziołorośla nadrzeczne 

C 0,19 2 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie  

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Convolvuletalia sepium 

6.  8150 

Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i 

gołoborza krzemianowe  

A 0,52 5 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

7.  8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

A 0,68 10 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

8.  9110 Kwaśne buczyny 

Luzulo-Fagenion A 479,80 8 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

9.  9130 Żyzne buczyny 

Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion 

A 53,12 1 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

10.  9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum 

B 50,23 7 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

11.  9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe na 

stokach i zboczach Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani 

A 19,90 4 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

12.  9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori – 

petraeae) 

C 256,21 x Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

13.  91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae 

B 22,14 5 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

14.  91I0 Ciepłolubne dąbrowy A 23,58 1 Zgodnie z mapą dobry Inwentaryzacja stanowisk zgodnie z metodyką GIOŚ, 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie  

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Quercetalia pubescenti-

petraeae 

wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

Gatunki roślin 

15.  4096 Mieczyk błotny 

Gladiolus palustris 
C - 1 Zgodnie z mapą dobry 

Inwentaryzacja stanowisk GIOŚ, wykonana w 2011 r. 

Gatunki zwierząt 

16.  1308 Mopek 

Barbastella barbastellus 
B   Zgodnie z mapą dobry Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w sierpniu 2012 r. 

17.  1323 Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 
B   Zgodnie z mapą dobry Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w sierpniu 2012 r. 

18.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 
B   Zgodnie z mapą dobry Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w sierpniu 2012 r. 

19.  1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 
D   Zgodnie z mapą niewystarczający Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w lipcu 2012 r. 

20.  6177 Modraszek 

 teleius 

Maculinea teleius 

C   Zgodnie z mapą 
dobry Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w lipcu/sierpniu 

2012 r. 

21.  1060 Czerwończyk  

nieparek 

Lycaena dispar 

C   Zgodnie z mapą 
dobry Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w lipcu/sierpniu 

2012 r. 

22.  6179 Modraszek  

nausithous 

Maculinea nausithous 

C   Zgodnie z mapą 
dobry Weryfikacja stanu stanowisk wykonana w lipcu/sierpniu 

2012 r. 

23.  1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
C   Zgodnie z mapą niewystarczający Populacja wymaga dodatkowej weryfikacji  

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 8. 

 

 

 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) 
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Murawy ze współdominacją traw oraz ziół, występujące na niewielkich powierzchniach odsłonięć skał w szczytowej części masywu Raduni. 

Fizjonomię zbiorowiska określają kostrzewa blada, kostrzewa owcza oraz czosnek skalny, pięciornik biały, rozchodnik wielki, rozchodnik ostry. 

Siedlisko tworzy niewielkie płaty o zubożałym składzie folorystycznym. Liczba i udział gatunków charakterystycznych w budowie zbiorowiska 

jest wystarczający dla określenia go jako zespół Allio montani-Sedetum. Powierzchnie zajmowane przez to siedlisko są niewielkie, ograniczone 

do kilku rozproszonych wzdłuż grani płatów wielkości do 100m2 . Podobne, lecz uboższe stanowiska siedliska 6110 stwierdzono na siedliskach 

wtórnych,  przy kamieniołomie, na zachodnim stoku Słupickiej Góry 

W skład zbiorowiska wchodzą gatunki światłożądne i ciepłolubne, często o kseromorficznej budowie. Ich przetrwaniu zagraża powolne 

zarastanie wychodni skalnych przez murawy kserotermiczne klasy Festuco-Brometea, oraz zacienianie przez otaczające stanowiska ciepłolubne 

dąbrowy. Dlatego ogólny stan siedliska należy uważać za nieodpowiedni (U1) i dążyć do zachowania odpowiednich warunków świetlnych.  

Z uwagi na niepełne rozpoznanie siedliska w obszarze zaplanowano badania mające na celu rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony 

siedliska w obszarze Natura 2000 wraz z identyfikacją zagrożeń, oceną stanu ochrony oraz propozycją działań ochronnych (w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO). 

 

 

6190 Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)   

Siedlisko reprezentowane w masywie Raduni przez stanowiska muraw kserotermicznych zaliczanych do zespołu Asplenio septentrionalis-

Festucion pallentis Zólyomi 1936 corr Soó 1957, wyodrębnione z klasy muraw kserotermicznych (Festuco-Brometea) jako oddzielne siedlisko 

Odznacza się fizjonomią określaną przez płaty niskich traw - kostrzewy bladej (Festuca pallens), i śmiałka pogiętego (Deschampsia flexuosa) 

oraz obecności gatunków skalnych jak zanokcica północna (Asplenium septentrionalne), zanokcica murowa (Asplenium ruta- muraria), i 

ciepłolubnych muraw chaber nadreński (Centaurea stoebe), czyścica drobnokwiatowa (Acinos arvensis), rojownik pospolity (Jovibarba 

sobolifera), rogownica drobna (Cerastium pumilum) i wiechlina spłaszczona (Poa compressa). Stanowiska tych muraw występują na 

wychodniach skalnych na grzbiecie góry Raduni oraz na wychodniach skalnych powyżej drogi biegnącej u podnóża szczytowej części Raduni 

od strony wschodniej. Ze względu na ruch turystyczny płaty położone na grzbiecie Raduni są silnie zagrożone wydeptywaniem i wypalaniem. 

Do naturalnych czynników zaburzających prawidłowy stan warunków oświetlenia i wilgotności należy zacienianie przez gatunki krzewów i 

podrostu drzew zacieniających niewielkie powierzchnie muraw. 

 
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) 
Siedlisko reprezentowane na terenie „Masywu Ślęży” przez murawy z dominacją kostrzewy bladej, pięciornikiem siedmiolistkowym, 

czosnkiem skalnym, przytulią właściwą, macierzanką zwyczajną, rozchodnikiem wielkim, porastające wychodnie skalne i kamieniska, na 

odsłoniętych zboczach i grzbietach w podszczytowej części góry Raduni, w kamieniołomach w okolicy Słupic i w kamieniołomie przy 

miejscowości Przemiłów (Wzgórza Oleszeńskie), w kamieniołomach koło wsi Słupice. Przybliżona powierzchnia 7 opisanych stanowisk to 

około 0,62 ha. 
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Większość stanowisk powstała na siedliskach wtórnych. Stanowią wczesne stadium sukcesji roślinności leśnej, są nietrwałe i nie stanowią 

naturalnego elementu miejscowej flory. Obecnie siedliska zajmują niewielkie powierzchnie, kurczące się w wyniku zarastania krzewami i 

drzewami. 

Zagrożenia: ekspansja drzew i krzewów, zacienianie, wydeptywanie 

Ogólny stan zachowania siedliska uznano za nieodpowiedni (U1), ze względu na stopień zarastania i zacienienia muraw występujących na 

siedliskach naturalnych oraz na ubogi skład florystyczny muraw na stanowiskach powstałych na siedliskach wtórnych, w kamieniołomach 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Łąki trzęślicowe są reprezentowane na terenie obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży na jednym stanowisku, w pobliżu wsi Sulistrowiczki, na 

wschodnich stokach góry Radunia. Na stanowisku znajduje się 5 polan rozdzielonych zapustami olszy czarnej Alnus glutinosa, wierzb Salix sp., 

brzozy brodawkowatej Betula pendula, topoli osiki Populus tremula i kęp sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. Jest to wielogatunkowa łąka z 

dominacją trzęślicy trzcinowatej Molinia arundinacea, wyczyńca łąkowego Alopecurus pratensis, wiechliny łąkowej Poa pratensis, płatami situ 

skupionego Juncus conglomeratus i znacznym, około 50% udziałem gatunków ziół w runi. Licznie reprezentowane są gatunki 

charakterystyczne łąk trzęślicowych jak bukwica zwyczajna Betonica officinalis, przytulia północna Galium boreale, kosaciec syberyski Iris 

sibirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, selernica żyłkowana Cnidium dubium i 

czarcikęs łąkowy Succisa pratensis. Równie licznie występują gatunki łąk wilgotnych związku Calthion (knieć błotna Caltha palustris, sitowie 

leśne Scirpus sylvaticus, rdest wężownik Polygonum bistorta, sit skupiony, ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum, etc.) i związku 

Filipendulion (wiązówka błotna Filipendula ulmaria, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, przetacznik 

długolistny Veronica longifolia, etc.). Na uwagę zasługuje niezwykłe bogactwo gatunkowe oraz ogromny udział gatunków objętych ochroną. 

Łąka Sulistrowicka jest także potwierdzonym miejscem występowania mieczyka błotnego Gladiolus paluster. Wyżej położona część Łąki 

Sulistrowickiej objęta jest ochroną rezerwatową. Tereny położone bliżej wsi (ze stanowiskami mieczyka) nie są objęte ochroną. Na wszystkich 

powierzchniach wyraźnie zaznacza się sukcesja wtórna, w wyniku której łąki będące niezwykle cennym siedliskiem przyrodniczym zarastają 

lasem. Powierzchnia, którą dziś można jeszcze zaklasyfikować jako użytek zielony to około 9 ha (w momencie tworzenia rezerwatu 

powierzchnia łąk przekraczała 30 ha). Stanowisko to jest jedynym takim obiektem w kraju. Ogólny stan zachowania łąk trzęślicowych oceniono 

na U2 ze względu na postępującą sukcesję roślinności zmierzającą w kierunku zarastania łąk lasem i pojawienia się znacznych powierzchni 

całkowicie zdominowanych przez zwarte łany szerokolistnych traw i turzyc.  

 

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

W obszarze stwierdzono jedynie dwa płaty siedliska o znikomej powierzchni – łączna powierzchnia to 0,19 ha, co stanowi zaledwie 0,0038%. 

Płaty siedlisk należą do rzędu Convolvuletalia sepium i stanowią naturalny okrajek dolin cieków wodnych. Nie są to zbiorowiska 

reprezentatywne dla dolin cieków górskich. W składzie gatunkowym zawierają liczne gatunki synantropijne, wnikające w płaty siedliska z 

sąsiadujących fitocenoz segetalnych. Sąsiedztwo gruntów ornych sprawia, że perspektywy ochrony siedliska są niskie. 
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8150 Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe Siedlisko jest reprezentowane na terenie obszaru „Masyw Ślęży” przez 

gołoborza utworzone przez granitowy rumosz skalny na zachodnim stoku góry Ślęża. Zinwentaryzowano 4 stanowiska o łącznej powierzchni 

0,52 ha, co stanowi poniżej 0,01 % powierzchni obszaru. We wszystkich przypadkach stwierdzono występowanie rumoszu skalnego 

porośniętego luźnym zakrzewieniem jarzębu pospolitego. W szczelinach skalnych stanowiska nerecznicy krótkoostnej, maliny właściwej, 

nawłoci pospolitej, na inicjalnych glebach naskalnych stanowiska paprotki zwyczajnej i bodziszka cuchnącego. Odsłonięte powierzchnie głazów 

pokrywa wzorzec geograficzny, a na płaskich, poziomych kamieniach występują darnie mchów i porostów: skalniczka siwego, widłozębu 

miotłowego, płonnika włosistego, strzechwy włoskolistnej.  

Stan zachowania siedliska oceniono jako niewystarczający (U1). Nie stwierdzono zagrożeń antropogenicznych. Za naturalne zagrożenie uznać 

można ocienianie gołoborzy przez sąsiadujące lasy i ekspansję krzewów. 

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

Siedlisko reprezentowane przez roślinność szczelin skalnych ze stanowiskami paproci z rodzaju zanokcica, paprotka, z darnikami mchów i 

porostów. Na terenie „Masywu Ślęży” są to reprezentatywne dla regionu, unikalne stanowiska zespołu Asplenietum cuneifolii, występujące w 

Polsce niemal wyłącznie w masywie Raduni oraz stanowiska zespołu Asplenietum septentrionali-adianti-nigri. Stwierdzono występowanie 10 

stanowisk rozmieszczonych we wszystkich masywach znajdujących się na terenie obszaru Natura 2000, o bardzo niewielkich powierzchniach. 

Na stanowiskach występują płaty zanokcicy ciemnej, gatunku chronionego, dla którego nie przewiduje się odstępstw od zakazów wymienionych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej roślin, oraz zanokcicy klinowatej, także objętej ochroną bez wyłączeń, dla której 

wyznacza się strefy ochronne. Oba wymienione gatunki wpisano do czerwonej księgi, a zanokcicę klinowata uważa się obecnie za gatunek 

krytycznie zagrożony.  

Stan zachowania siedliska oceniono jako U1, zagrożeń antropogenicznych nie stwierdzono. Prawdopodobnym, naturalnym zagrożeniem może 

być nadmierne zacienianie skał przez otaczające lasy, choć zbiorowiska zaliczane do związku Androsacion vandelii składają się z gatunków 

znoszących umiarkowane zacienienie. 

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

Kwaśne buczyny, jakie występują na obszarze „Masywu Ślęży” można zaklasyfikować do zespołu Luzulo luzuloidis-Fagetum. Płaty 

reprezentujące ten zespół w masywie Ślęży charakteryzują się czysto bukowym drzewostanem, a czasami niewielką domieszką świerka, oraz 

słabo rozwiniętymi niższymi piętrami roślinności. W dnie lasu zalega ścioła. Płaty runa składają się z kosmatki gajowej, śmiałka pogiętego, 

szczawika zajęczego, przenętu purpurowego. W występują też synuzja roślinności borowej: borówki czernicy, złotowłosa strojnego, 

widłozębów. Są to ubogie gatunkowo fitocenozy, występujące na stokach Ślęży na kamienistych, płytkich glebach.  

Zinwentaryzowano 8 zwartych powierzchni buczyn. Większość z nich to stanowiska położone na stokach Ślęży. Zajmują powierzchnię około 

480 ha. 

Stan siedliska oceniono w części stanowisk jako dobry (FV).  
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W wielu stanowiskach stan zachowania siedliska oceniono jako nieodpowiedni (U1). Tak ocenione stanowiska od naturalnych, w pełni 

wykształconych fitocenoz, odróżniają się jednowiekowym drzewostanem, nieukształtowaną stratygrafią i brakiem martwego drewna. 

Perspektywy ochrony buczyn oceniono jako bardzo dobre, ponieważ przeważająca część tych lasów znajduje się na terenie rezerwatu i pełni 

funkcje ochronne. Można zatem przypuszczać, że przy braku użytkowania, z czasem nastąpi ich samoistna renaturalizacja. 

Ogólna ocena stanu zachowania kwaśnych buczyn jest zatem nieodpowiednia (U1). 

 

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

Siedlisko zajmuje w obszarze Natura 2000 powierzchnię 53,13 ha (ponad 1% całej powierzchni obszaru Natura 2000), powierzchnię względną 

oszacowano na C. Występuje głównie w partiach podszczytowych oraz na stoku północnym Masywu Ślęży, z niewielkimi enklawami na 

pozostałych stokach w obrębie kompleksów zdominowanych przez kwaśne buczyny. Drzewostany są zróżnicowane, obok partii ze 

zdecydowaną dominacją buka występują także fragmenty z domieszkami innych gatunków liściastych (klon jawor Acer pseudoplatanus, klon 

zwyczajny Acer platanoides, dąb bezszypułkowy Quercus petraea lub nawet grab pospolity Carpinus betulus). Z gatunków typowych runa 

powszechne jest występowanie kostrzewy leśnej Festuca altissima, przytulii wonnej Galium odoratum, szczyru trwałego Mercurialis perennis,  

prosownicy rozpierzchłej Milium effusum i gajowca żółtego Galeobdolon luteum. Siedlisko jest silnie zróżnicowane pod względem stanu 

ochrony - od partii zachowanych w stopniu doskonałym (zwłaszcza w granicach rezerwatu przyrody Góra Ślęża), po fragmenty silnie 

zagospodarowane. Ten typ siedliska wymaga uzupełnienia wiedzy na temat jego zasobów w obszarze, szczególnie w zakresie oceny stanu 

zachowania w całym obszarze, wówczas możliwe będzie zweryfikowanie nadanych ocen.  

 

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

W masywie Ślęży w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej opisano  stanowisko grądu środkowoeuropejskiego (zespół Galio-

Carpinetum). Stanowiska znajdują się na granicach obszaru Natura 2000, przy gruntach ornych lub w sąsiedztwie zabudowy rozproszonej. Są to 

lasy z drzewostanem grabowo-dębowo-lipowym, z domieszką buka, klonu zwyczajnego oraz z niewielkim udziałem sosny zwyczajnej lub 

świerka. Na stanowiskach zachowały się tam resztki starodrzewu, który prawdopodobnie nie został pozyskany, ze względu na trudne warunki 

topograficzne. Warstwa krzewów pokrywająca około 30-60% powierzchni składa się z graba, leszczyny pospolitej (Corylus avellana), 

trzmieliny brodawkowatej (Euonymus verrucusus) nielicznych krzewów wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum) i gatunków drzewostanu. 

Licznie występuje bluszcz pospolity (Hedera helix), który w wielu stanowiskach wytworzył pędy generatywne. W runie licznie występują 

wiosenne geofity zawilce gajowe i żółte, przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), szczyr trwały (Mercurialis perennis), konwalia majowa 

(Convallaria majalis), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), przytulia rozłogowa (Galium schultezii), a także lilia złotogłów (Lilium martagon). 

Mimo bogatego składu gatunkowego struktura grądów jest zmieniona w wyniku licznego występowania gatunków inwazyjnych jak np. 

niecierpek drobnokwiatowy i gatunków ruderalnych przechodzących z sąsiednich agrofitocenoz a także dużego udziału drzew iglastych. 

Zasoby martwego drewna są zbyt małe. Dotyczy to zwłaszcza drewna o niewielkich wymiarach, które jest zbierane. 
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9180* Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe występują zazwyczaj na stromych, kamienistych stokach z ruchomym często osuwającym się rumoszem 

blokowym. W masywie Ślęży są reprezentowane przez fitocenozy nawiązujące składem gatunkowym do zespołu Aceri-Fagetum. W 

drzewostanie współdominują lipa szerokolistna lub drobnolistna, klon jawor i buk. Towarzyszą im pojedyncze jesiony i świerki pospolite.  W 

warstwie krzewów występują gatunki drzewostanu, w runie rośliny żyznych lasów liściastych rzędu Fagetalia oraz gatunki nitrofilne. 

Szczególnie licznie występują paprocie – nerecznica samcza i wietlica (Athyrium distentifolium) oraz gajowiec żółty i marzanka wonna objęta 

ochroną gatunkową. 

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu i ochronę rezerwatową kulminacji masywu Ślęży tutejsze Jaworzyny od dawna nie są 

użytkowane. W rezultacie wykształcił się tu starodrzew i runo o bogatym składzie gatunkowym.  

W trakcie inwentaryzacji zlokalizowano 4 stanowiska lasów lipowo-jaworowych, o łącznej powierzchni około 20 ha, co stanowi 0,40% 

powierzchni obszaru. Wszystkie stanowiska są zlokalizowane w masywie Ślęży, na kamienistych, z reguły stromych stokach, w rejonie Wieżycy 

i góry Ślęży. Dobrze zachowane są powierzchnie znajdujące się u podnóży skał i gołoborzy. 

Mimo niewielkich powierzchni stanowisk stan zachowania jaworzyn oceniono jako niewystarczający (U1). Perspektywy zachowania tych lasów 

także są bardzo dobre. Jaworzyny znajdują się w zwartych kompleksach leśnych, w miejscach otoczonych naturalnymi kwaśnymi buczynami i 

gołoborzami. Ingerencja człowieka jest tu minimalna i nie stwierdzono żadnych zagrożeń antropogenicznych. Na niektórych stanowiskach (nr 1 

i 4) stwierdzono niewielkie ilości martwego drewna, zwłaszcza drewna o dużych wymiarach co zadecydowało o ogólnej ocenie.  

Jaworzyny masywu Ślęży nie są zagrożone. Jedyną propozycją do planu zadań ochronnych powinno być zaniechanie uprzątania martwego 

drewna, aby doprowadzić do jego nagromadzenia w dostatecznej ilości. Miałoby to na celu stworzenie właściwych warunków życia 

ksylobiontów. 

 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori – petraeae) 

Siedlisko występuje w granicach obszaru Natura 2000 na wielu stanowiskach, w tym na szczycie Wieżycy (cenne stanowisko z uwagi na 

występowanie jarzębu brekinii Sorbus torminalis), fragmentarycznie na szczycie Raduni oraz pomiędzy Przemiłowem, Sulistrowicami a 

Karolinem. Inne cenne stanowiska znajdują się na Winnej Górze (z dwoma gatunkami storczyków: buławnika mieczolistnego Cephalanthera 

longifolia oraz kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine) oraz przy Przełęczy Oleszeńskiej. Wiele z płatów wykształconych jest w 

stopniu właściwym (FV) lub niezadowalającym (U1). Łącznie zajmuje powierzchnię około 256,22 ha (dane szacunkowe), co stanowi ponad 5% 

powierzchni obszaru Natura 2000. Ten typ siedliska wymaga uzupełnienia wiedzy na temat jego zasobów w obszarze, wówczas możliwe będzie 

zweryfikowanie nadanych siedlisku ocen.  

 

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

źródliskowe 

Łęgi na terenie obszaru są reprezentowane przez lasy olszowe związku Alno-Padion i podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae. Są to łęgi 
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olszowo-jesionowe Ass. Fraxino-Alnetum oraz lasy nawiązujące składem gatunkowym do łęgu olszowego gwiazdnicowego Ass. Stellario-

Alnetum.  

Ich stanowiska są rozproszone na granicach lasów i pół, u podstawy masywów Ślęży i Raduni. Wykształciły się w dolinach małych cieków lub 

w wąwozach strumieni spływających ze stoków, poniżej obszarów źródliskowych.  

Łęgi jesionowo-olszowe posiadają z reguły drzewostan z silną dominacją olszy czarnej i pojedynczymi drzewami liściastymi innych gatunków 

jak brzoza omszona, świerk pospolity, topola osika. Warstwa krzewów pokrywa około 30-50% powierzchni i jest zbudowana z podrostu olszy, 

czeremchy zwyczajnej, derenia pospolitego i niekiedy bzu czarnego. Licznie występują pnącza chmielu pospolitego. W runie przeważa 

pokrzywa zwyczajna, gatunki wilgotnych łąk jak ostrożeń błotny, ostrożeń warzywny, tojeść pospolita, krwawnica pospolita, knieć błotna, 

sitowie leśne czy rdest łagodny oraz gatunki olsów jak porzeczka czarna, psianka słodkogórz, karbieniec pospolity. W miejscach ze stagnującą 

dłużej wodą dominują gatunki szuwarowe: trzcina, turzyca sztywna, turzyca dzióbkowata, kosaciec żółty, skrzyp bagienny. Do gatunków 

charakterystycznych zaliczane są czartawa błotna, bniec czerwony. W aspekcie wiosennym barwny kobierzec tworzą złoć żółta, śledzienica 

skrętolistna, ziarnopłon wiosenny czy rzeżucha. 

Łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe występują na terenie Masywu Ślęży nielicznie. Posiadają drzewostan z dębem szypułkowym, wiązem 

górskim, jesionem wyniosłym i znaczną domieszką olszy czarnej i drzew iglastych świerka pospolitego lub sosny zwyczajnej. W warstwie 

krzewów występują leszczyna, trzmielina brodawkowata, czasem kruszyna pospolita. Runo z kobiercami gwiazdnicy gajowej, stanowiskami 

bnieca czerwonego, kuklika zwisłego, kuklika pospolitego i gatunków łąk wilgotnych jest często zdominowane przez płaty orlicy pospolitej lub 

inwazyjnego neofitu – niecierpka pospolitego. 

Na obszarze Natura 200 „Masyw Ślęży” stwierdzono 6 stanowisk lasów łęgowych o łącznej powierzchni 22,14 ha. Ich stan zachowania 

oceniono jako nieodpowiedni (U1). Czynniki, które zadecydowały o ocenie to niewystarczająca ilość martwego drewna (zwłaszcza drewna 

wielkogabarytowego), niski wiek drzewostanu (brak starodrzewu), brak rozbudowanej struktury wiekowej i stratygrafii, a także, w przypadku 

łęgów zlokalizowanych w dolinach okresowych cieków, w obszarach źródliskowych, mała reprezentatywność składu gatunkowego.  

 

91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae) 

Ciepłolubne dąbrowy na terenie obszaru Natura 2000 "Masyw Ślęży" występują w podszczytowej części góry Radunia. Tworzą jedno rozległe 

stanowisko o powierzchni 23,58 ha. Charakteryzują się luźnym, niskopiennym drzewostanem z silną dominacja dębu bezszypułkowego z 

domieszka pojedynczych sosen zwyczajnych. Wśród krzewów pokrywających 5-10% powierzchni występuje dąb bezszypułkowy, trzmielina 

brodawkowata oraz wiąz pospolity. W runie miejscami dominują trawy (kłosówka miękka) a miejscami ciepłolubne gatunki ziół jak pięciornik 

biały, dziurawiec skąpolistny, cieciorka pstra, ciemiężyk białokwiatowy, groszek czerniejący, koniczyna pogięta.  

To azonalne zbiorowisko można zaklasyfikować jako zespół Potentillo albae-Quercetum. Stan zachowania dąbrowy na górze Radunia oceniono 

jako dobry, ze względu na obecność licznych gatunków charakterystycznych, charakterystyczną fizjonomię, strukturę wiekową i przestrzenną. 

Ze względu na położenie dąbrowy na terenie rezerwatu, w zwartym kompleksie leśnym perspektywy ochrony siedliska oceniono jako bardzo 

dobre. Istotnych zagrożeń nie stwierdzono. Las ten nie wymaga ochrony czynnej, a jedynie biernej, polegającej na wyłączeniu z użytkowania. 
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Został ukształtowany pod wpływem czynników naturalnych. 

Ogólnie oceniono siedlisko na ocenę FV.  

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

4096 Mieczyk błotny Gladiolus paluster (=Gladiolus palustris Gaudin) f. Iridaceae 

 Geofit, o pędach wznoszących się do 60-70 cm, wyrastających z podziemnej cebuli (bulwocebuli), okrytej charakterystyczną „tuniką” 

powstającą z siatkowato postrzępionych nasadowych części zeszłorocznych liści. Unifacjalne, równowąskie liście (uwaga! nigdy nie 

mieczowate!) o wyraźnie, siatkowato unerwionej części nasadowej, długości 10-15cm, otulają bezlistną łodygę, dźwigającą groniasty 

kwiatostan. Najniższe 2 liście krótkie, otulające cebulę. Luźny, 3-6 kwiatowy kwiatostan składa się z grzbiecistych, czerwonych lub fioletowo-

czerwonych kwiatów do 2,5 cm długości.; Kwiaty zbudowane z 6 działek, ułożonych w dwóch okółkach po 3. Pręciki 3 o nitkach dłuższych od 

zielonych pylników. Słupek 1 z  trzema łopatkowatymi znamionami; zalążnia dolna. Kwiaty zwrócone jednostronnie, zgięte,  z dwoma 

zielonymi, błoniasto obrzeżonymi podkwiatkami. Owocem jest 14 – 16 mm długa torebka. Nasiona szeroko  oskrzydlone, ok. 5 mm długie.  

Siedlisko: wilgotne łąki użytkowane ekstensywnie. 

Gatunek wymaga ochrony czynnej polegającej na utrzymaniu właściwego, tradycyjnego sposobu zagospodarowania łąk, uznany  krytycznie 

zagrożony. Łąka Sulistrowicka jest obecnie jedynym potwierdzonym stanowiskiem tego gatunku w Polsce. Prowadzony monitoring wykazał 

występowanie zaledwie kilku stanowisk gatunku (w tym możliwe formy mieszańcowe z Gladiolus imbricatus). Nie prowadzono właściwego 

badania dynamiki populacji dlatego dane są niewystarczające do oceny stanu populacji. 

Większość oszacowanych parametrów oceniono jako U2, stąd ogólna ocena populacji U2. 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Grupa systematyczna: Ssaki - nietoperze Chiroptera 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 
Gatunek palearktyczny (zachodni). Zasięg od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie do Kaukazu. W Polsce znany z całego obszaru. Prawdopo-

dobnie osiadły.  

Nietoperz średnich rozmiarów. długość ciała do 5,5 cm, rozpiętość skrzydeł do 4,3 cm, zaś średnia masa ciała 6 do 13 g. Futro długie, gęste, 

czarne lub ciemnobrązowe, niekiedy z srebrzystymi końcówkami. Pyszczek, uszy i błony skrzydłowe bardzo ciemne. Uszy zrośnięte 

podstawami na czubku głowy. 

Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. Okres rozrodu słabo poznany. Kryjówki letnie to prze-

strzenie pod odstającą korą drzew, przestrzenie za okiennicami, szczeliny mostów. Żeruje polując na drobne owady głównie w lasach, zarówno 
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liściastych jak i iglastych. 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

Gatunek palearktyczny (zachodni). Spotykany w prawie całej Europie z wyjątkiem jej północnej części. W Polsce należy do gatunków 

najrzadszych, osiągając tutaj swoją płn.-wsch. granicę zasięgu. 

W naszym kraju zaliczony do gatunków niższego ryzyka, lecz bliski zagrożenia. Nietoperz średnich rozmiarów. Długość ciała  ok. 5 cm, 

rozpiętość skrzydeł do 30 cm, zaś masa ciała ok. 13 g. Futro na grzbiecie brązowe, na brzuchu białe. Charakterystyczne, długie uszy sprawiają, 

że bywa mylony z gackiem.  

Jeden z najtrudniej wykrywalnych nietoperzy, zarówno w badaniach detektorowych jak i przy kontrolach potencjalnych schronień. 

Środowiskiem żerowania preferowanym przez nocka Bechsteina jest las, szczególnie liściasty, zaś jako schronienia letnie służą mu głównie 

dziuple. Stąd jego występowanie jest w znacznej mierze uzależnione od zachowania starych, dziuplastych drzew. Zimuje w kryjówkach 

podziemnych – jaskiniach i sztolniach, jednak prawdopodobnie nie jest to jedyny typ siedlisk wykorzystywanych przez niego w okresie 

hibernacji. 

Zagrożenia: niszczenie żerowisk i bazy pokarmowej, toksyczne dla ssaków chemiczne środki ochrony roślin i chemiczne środki konserwacji 

drewna, niszczenie schronień koloni letnich i zimowych, nocna iluminacja budynków, w których chronią się nietoperze, zimowa turystyka 

jaskiniowa, uszczelnianie strychów, wycinanie drzew znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu budynków, usuwanie zagajników oraz 

szpalerów drzew i krzewów, fragmentacja obszarów leśnych, instalowanie przekaźników telefonii komórkowej na budynkach zajmowanych 

przez kolonie, lokalizacja dróg i farm wiatrowych na trasach przelotów. 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis  

Gatunek palearktyczny (zachodni). Szeroko rozpowszechniony w Eurazji. W Europie najbardziej wysunięte na północ stanowiska znajdują się 

m.in. w Danii i Polsce. Jeden z największych krajowych nietoperzy: rozpiętość skrzydeł ok. 45 cm, waga od 26-40 g. Futro na grzbiecie  

szarobrązowe, na brzuchu białe i biało żółte, ucho i pyszczek jasne, błony lotne ciemne. Kolonie rozrodcze zlokalizowane przeważnie na 

strychach budynków, wyjątkowo w podziemiach. Liczą zazwyczaj od kilkunastu do kilkuset osobników, choć znane są również zgrupowania 

znacznie bardziej liczne. Zimowanie trwa od późnej jesieni do początku kwietnia. Nocki duże hibernują w podziemiach - sztolniach, fortach, 

piwnicach i jaskiniach, choć bywa, że zimą znajdowane są również na nie przemarzających strychach. 

Jest gatunkiem związanym z terenami leśnymi, gdzie zlokalizowane są jego żerowiska. Poluje m.in. na owady poruszające się w leśnej ściółce, 

np. chrząszcze biegaczowate. Głównym typem zimowisk nocka dużego są podziemia. Jako gatunek ciepłolubny najczęściej spotykany jest w 

dużych kubaturowo schronieniach o stabilnym mikroklimacie.  Pojedyncze osobniki można również spotkać w małych, przydomowych 

piwniczkach, przepustach wodnych, szczelinach mostów i dziuplach. Letnie schronienia kolonii rozrodczych to najczęściej ciepłe strychy 

budynków. Znane z terenu Polski kolonie rozrodcze najczęściej  nie przekraczają liczby kilkudziesięciu osobników. Spotyka się jednak i takie, w 

których liczba samic sięga setek a nawet tysięcy. Migruje na średnie dystanse – 60 - 80 km, choć obserwowane są również znacznie dalsze 

przeloty.  
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Zagrożenia: niszczenie żerowisk i bazy pokarmowej, toksyczne dla ssaków chemiczne środki ochrony roślin i chemiczne środki konserwacji 

drewna, niszczenie schronień koloni letnich i zimowych, nocna iluminacja budynków, w których chronią się nietoperze, zimowa turystyka 

jaskiniowa, uszczelnianie strychów, wycinanie drzew znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu budynków, usuwanie zagajników oraz 

szpalerów drzew i krzewów, fragmentacja obszarów leśnych, instalowanie przekaźników telefonii komórkowej na budynkach zajmowanych 

przez kolonie, lokalizacja dróg i farm wiatrowych na trasach przelotów. 

 

Grupa systematyczna: Owady – motyle Lepidoptera 

6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius  

Na omawianym obszarze stwierdzono jego występowanie na łąkach w rejonie Sulistrowiczek ("Łąki Sulistrowickie") z krwiściągiem lekarskim 

Sanguisorba officinalis. Jest także kilka miejsc potencjalnego występowania poza obszarem Natura 2000: wilgotne łąki z krwiściągiem 

lekarskim Sanguisorba officinalis, który jest jedyną roślinną bazą pokarmową gąsienic motyli Maculinea teleius. Potencjalnym zagrożeniem 

może być niekontrolowane i niedostosowane, zbyt wczesne w stosunku do cyklu życiowego modraszków koszenie łąk. Powoduje to brak pąków 

kwiatowych w okresie składania jaj, których obecność jest warunkiem niezbędnym do rozwoju modraszków. Innym zagrożeniem jest wypas 

oraz zalesianie i zarastanie łąk w wyniku sukcesji. 

 
Modraszek teleius Maculinea (Phengaris) teleius samica (Adam Malkiewicz) 

 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

Motyl dzienny objęty ochroną - znajduje się na Czerwonej liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych, W Polsce zaliczany do gatunków niższego 
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ryzyka. Występuje w skupiskach w całej Polsce. Siedlisko tego gatunku to głównie wilgotne łąki, moczary i lasy łęgowe. 

Aktywny w okresie ciepłej pogody. Gąsienice wylęgają się z jaj wczesną wiosną, żerują do początku czerwca przepoczwarzając się na roślinie 

żywicielskiej. Dorosłe motyle pojawiają się na początku czerwca. Na obszarze Natura 2000 Masyw Ślęży występowanie tego gatunku 

stwierdzono na łące w rejonie Sulistrowiczek (działka nr 1005/101 oraz 104/1 (kilka osobników). 

 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar - gąsienica (Adam Malkiewicz) 

 
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Adam Malkiewicz) 

 



 

57 

 

 
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar - samica (Adam Malkiewicz) 

 

 
Czerwończyk nieparek fem. Lycaena dispar (Adam Malkiewicz) 

 

6179 Modraszek nausithous Maculinea (Phengaris) nausithous  

Na omawianym obszarze stwierdzono jego występowanie na łąkach w rejonie Sulistrowiczek. Jest także kilka miejsc potencjalnego 

występowania poza obecnymi granicami obszaru Natura 2000: wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim Sanguisorba officinalis, który jest jedyną 

roślinną bazą pokarmową gąsienic motyli  Maculinea teleius. Potencjalnym zagrożeniem może być niekontrolowane i niedostosowane, zbyt 

wczesne, w stosunku do cyklu życiowego modraszków koszenie łąk. Powoduje to brak pąków kwiatowych w okresie składania jaj, których 

obecność jest warunkiem niezbędnym do rozwoju modraszków. Innym zagrożeniem jest wypas oraz zalesianie i zarastanie łąk w wyniku 

sukcesji. 
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 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (Adam Malkiewicz) 

 

 Modraszek nausitous Maculinea nausithous - para gody (Adam Malkiewicz) 

 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) 

Chrząszcz dużych rozmiarów (do 3,5 cm długości), uzależniony całkowicie od dziupli w obrębie żywych drzew. Silnie preferowane są drzewa 

rosnące w nasłonecznieniu. Najpoważniejszym zagrożeniem dla pachnicy dębowej jest wycinka całych, niejednokrotnie bardzo długich 

odcinków alej. W ten sposób dochodzi nie tylko do niszczenia poszczególnych drzew zasiedlonych przez gatunek, ale również do wzrostu 

izolacji między pozostałymi jeszcze populacjami lokalnymi. W Polsce jest gatunkiem chronionym, jest ona także gatunkiem wskaźnikowym w 

wyznaczaniu specjalnych obszarów ochrony w ramach sieci „Natura 2000”.  
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Populacja pachnicy dębowej Osmoderma eremita w obszarze wymaga weryfikacji dlatego zaplanowano wyszukiwanie nowych stanowisk 

gatunku i miejsc rozrodu w granicach Obszaru. Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności populacji i stanowiskach gatunku w Obszarze 

obejmować winno identyfikację zagrożeń, ocenę stanu ochrony oraz propozycje działań ochronnych. 

 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) 

W Polsce gatunek ten występuje na obszarach nizinnych i wyżynnych; w górach spotykany rzadko. Objęty ochroną ścisłą. Gatunek płaza 

należący do rodziny salamandrowatych salamandratae, o wymiarach smukłego i walcowatego ciała 15-18 cm (samce mniejsze 11-12 cm). 

Głowa spłaszczona, wyraźnie oddzielona od tułowia, z głęboko wciętą paszczą. Skóra obślizgła, na grzbiecie i bokach chropowata. Kończyny 

zakończone długimi palcami. Gatunek ziemno-wodny preferujący stałe zbiorniki wodne z sąsiedztwem lasów - z wodą niezanieczyszczoną, 

dobrze natlenioną i z obecnością roślinności wodnej. Żywi się głównie dżdżownicami, owadami i ślimakami bezskorupowymi. Ważna jest 

stałość zbiornika wodnego ale zagrożeniem mogą być drapieżne ryby. Kolejnym istotnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód oraz 

eutrofizacja zbiornika wodnego. 

Na rozpatrywanym obszarze jedno stanowisko traszki grzebieniastej stwierdzono na terenie kamieniołomu w Przemiłowie ze zbiornikiem 

wodnym, jednak zlokalizowane jest ono poza obecnymi granicami obszaru Natura 2000 PLH020040. Natomiast   w innym stanowisku - w 

granicach obszaru - w rejonie parkingu leśnego powyżej drogi Sulistrowiczki -Tąpała nie potwierdzono obecności gatunku podczas weryfikacji 

terenowej.  

 

 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina 

Płaz z rodziny Bombinatoridae, objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Status tego gatunku w Polsce nie jest precyzyjnie określony, lecz 

większość autorów określa trend populacyjny jako spadkowy (Rybacki, 2006; Szymura, 2003). Płaz ten związany jest z terenami wilgotnymi, 

nizinnymi. Preferuje niewielkie i średniej wielkości zbiorniki wodne o małej głębokości. Kumaki zimują na lądzie; w okresie od kwietnia do 

końca sierpnia spędzają w wodzie. Gody trwają od maja do lipca. Kijanki ulegają przeobrażeniu po 2.5-3 miesiącach od złożenia jaj.  

Na terenie obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży stwierdzono występowanie kumaka nizinnego na dwóch stanowiskach w okolicy miejscowości 

Przemiłów - pozaobecnymi granicami obszaru W kamieniołomie w miejscowości Przemiłów stwierdzono występowanie zaledwie jednego 

osobnika. Niestety, zbiornik wodny w którym mogły rozmnażać się te płazy uległ prawie całkowitemu wyschnięciu i z tym można wiązać regres 

populacji tego gatunku. Kumaki należą jednak do gatunków długowiecznych i krótkotrwałe ale odwracalne pogorszenie warunków 

siedliskowych nie musi wiązać się z silnym zagrożeniem dla populacji. Z pewnością jednak zanik zbiornika wodnego, będącego kluczowym dla 

rozmnażania się tych płazów ma negatywny wpływ na potencjał omawianej populacji. W związku z tym, jako kluczowe dla ochrony populacji z 

Przemiłowa, można z pewnością wskazać konieczność zachowania tego zbiornika i przeciwdziałanie jego wysychaniu, przynajmniej w okresie 

rozmnażania się kumaków i rozwoju ich kijanek (czyli od maja do połowy lipca). Innym czynnikiem, który może negatywnie wpływać na stan 
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populacji jest przebiegająca nieopodal droga. Jednak bez monitoringu nie jest możliwa ocena śmiertelności tych płazów na niej i jej wpływu na 

populację kumaków. Na drugim stanowisku nie stwierdzono występowania kumaków. Z tego powodu zaproponowano zmianę oceny 

reprezentatywności gatunku na nieistotną (D). 

Aby jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć występowanie tam płazów konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych obserwacji 

obejmujących kilka sezonów aktywności tych płazów.  
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

1.  Skały wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską (Alysso-

Sedion) 

6110 1 

Grań Raduni   

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Stanowiska 

zagrożone w wyniku 

ocieniania przez 

otaczające 

ciepłolubne dąbrowy 

oraz krzewów i 

zwarte murawy 

kserotermiczne z 

dominacją kostrzewy 

bladej 

Struktura i 

funkcje 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Ocienianie muraw XX U1 

Zniszczenia 

mechaniczne 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

2.  Murawy pannońskie 

(Stipo-Festucetalia 

pallentis)  

” 

6190 1  

Grań Raduni, 

na południe 

od szczytu 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Zacienianie 

stanowisk przez 

zarośla dębu, wiązu, 

trzmieliny, róży 

dzikiej i buka.  

Powierzchnie 

znajdują się wzdłuż 

ścieżki 

przebiegającej po 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne 

kombinacje florystyczne  

 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

Występowanie krzewów XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Zacienienie muraw XX U1 grzbiecie Raduni. 

Silna presja 

turystyczna 

powoduje 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie i 

miejscowe wypalanie 

powierzchni. 

Pokrycie przez mszaki XX FV 

Wydeptywanie muraw XX U1 

Ślady zgryzania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6190 2  

Wychodnie 

skalne na 

wschodnim  

stoku Raduni, 

ponad drogą 

leśną. 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV U1 Zacienienie 

powodujące zmianę 

warunków 

siedliskowych i 

zarastanie skał 

darniami mchów. 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna   

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

Występowanie krzewów XX U1 

Zacienienie muraw XX U1 

Pokrycie przez mszaki XX U1 

Wydeptywanie muraw XX FV 

Ślady zgryzania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3.  Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

 

6210 

 

1 

Pod szczytem 

Ślęży, od 

strony 

południowo-

zachodniej 

wieży 

widokowej  

N 

50⁰51’50.05”, 

E 

16⁰42’26.45” 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 

2 

Południowo- 

zachodni stok 

grzbietu 

Radunia - 

Sępia Góra 

N 

50⁰50’19.85”,  

E 

16⁰42’27.60” 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Stanowisko 

zarastające 

krzewami,częściowo 

zacienione 

sąsiadującym lasem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

3 

Radunia, stok 

południowo-

zachodni 

N 

50⁰50’13.50”  

E  

16⁰42’35.75 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Stanowisko 

zarastające 

krzewami, częściowo 

zacienione 

sąsiadującym lasem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

XX U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

5 

Przemiłów, 

stary 

kamieniołom  

N 

50⁰51’10.49”  

E 

 16⁰47’1.40” 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Stanowisko na 

siedlisku wtórnym, 

na ścianach starego 

kamieniołomu, 

ubogie gatunkowo, 

brak gatunków 

charakterystycznych 

dla niższych 

syntaksonów 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 

6 

Słupice, stary 

kamieniołom 

N 

50⁰49’26.15”  

E 

16⁰44’38.05” 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Stanowisko na 

siedlisku wtórnym, 

na ścianach starego 

kamieniołomu, 

ubogie gatunkowo, 

brak gatunków 

charakterystycznych 

dla niższych 

syntaksonów 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 

Liczba gatunków 

storczykowatych 

XX U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

4.  Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 1 

Łąka 

Sulistrowicka 

 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX U2 U2 U2 Łąki zarastają 

podrostem drzew i 

krzewów, w wyniku 

braku użytkowania, 

na znacznych 

powierzchniach 

dominują 

szerokolistne trawy i 

turzyce efektywnie 

konkurujące z 

gatunkami 

charakterystycznymi 

i chronionymi.  

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko w 

transekcie 

XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 

Gatunki dominując e XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U2 

Martwa materia 

organiczna 

XX U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 

5.  Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

 

1 

Masyw Ślęży 

w okolicy wsi 

Młynica 

N 

50°49’42.20”  

E 

16°45’11.50 

 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV U1 W sąsiedztwie 

agrofitocenozy, skraj 

lasu Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Bogactwo gatunkowe XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki synantropijne XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX FV 

Naturalny kompleks XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

siedlisk 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2  

Masyw Ślęży 

w okolicy wsi 

Młynica 

N 

50°49’35.80”  

E 

16°45’30.50 

 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 W sąsiedztwie 

agrofitocenozy, skraj 

lasu, stanowiska 

gatunków 

inwazyjnych – 

Solidago gigantea 

oraz Impatiens 

glandulifera 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Bogactwo gatunkowe XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki synantropijne XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6.  Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i 

gołoborza 

krzemianowe 

8150 

 

1 

Pod szczytem 

Ślęży, strona 

południowa 

 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV FV Brak uwag 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko w 

optymalnych warunkach 

rozwoju 

XX FV 

Procent pokrycia 

powierzchni przez 

roślinność 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych oraz 

traw 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 

Stopień pokrycia przez 

mszaki i porosty 

XX FV 

Powierzchnia 

odsłoniętego rumoszu 

(% odsłoniętej 

powierzchni) 

XX FV 

Wydeptywanie płatów XX FV 

Ocienienie siedliska XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 

„Złomiska”, 

pod szczytem 

Ślęży, od 

strony 

zachodniej 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Rumosz blokowy, 

granitowy, porośnięty 

luźnymi 

zakrzewieniami 

jarzębu pospolitego, 

świerk pospolity i 

jarząb miejscami 

powodują nadmierne 

zacienienie. 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko w 

optymalnych warunkach 

rozwoju 

XX FV 

Procent pokrycia 

powierzchni przez 

roślinność 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych oraz 

traw 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Stopień pokrycia przez 

mszaki i porosty 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Powierzchnia 

odsłoniętego rumoszu 

(% odsłoniętej 

powierzchni) 

XX FV 

Wydeptywanie płatów XX XX 

Ocienienie siedliska XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 

„Olbrzymki” 

wychodnie 

skalne w 

kulminacji 

masywu 

Ślęży 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Powierzchnia 

gołoborza jest 

niewielka i otoczona 

starodrzewem, stąd 

znaczne zacienienie 

powierzchni 

siedliska. 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko w 

optymalnych warunkach 

rozwoju 

XX FV 

Procent pokrycia 

powierzchni przez 

roślinność 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych oraz 

traw 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 

Stopień pokrycia przez 

mszaki i porosty 

XX FV 

Powierzchnia 

odsłoniętego rumoszu 

(% odsłoniętej 

powierzchni) 

XX FV 



 

69 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Wydeptywanie płatów XX FV 

Ocienienie siedliska XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 

„Olbrzymki” 

wychodnie 

skalne w 

kulminacji 

masywu 

Ślęży 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Rumosz blokowy, 

granitowy, porośnięty 

luźnymi 

zakrzewieniami 

jarzębu pospolitego, 

świerk pospolity i 

jarząb miejscami 

powodują nadmierne 

zacienienie. 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko w 

optymalnych warunkach 

rozwoju 

XX FV 

Procent pokrycia 

powierzchni przez 

roślinność 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych oraz 

traw 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Stopień pokrycia przez 

mszaki i porosty 

XX FV 

Powierzchnia 

odsłoniętego rumoszu 

(% odsłoniętej 

powierzchni) 

XX FV 

Wydeptywanie płatów XX FV 

Ocienienie siedliska XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

5 

Masyw Ślęży 

Pod Skalną 

Percią 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Około 40% 

powierzchni 

zacienione w wyniku 

ekspansji buka i 

świerka pospolitego 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko w 

optymalnych warunkach 

rozwoju 

XX FV 

Procent pokrycia 

powierzchni przez 

roślinność 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych oraz 

traw 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Stopień pokrycia przez 

mszaki i porosty 

XX FV 

Powierzchnia 

odsłoniętego rumoszu 

(% odsłoniętej 

powierzchni) 

XX FV 

Wydeptywanie płatów XX FV 

Ocienienie siedliska XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7.  Ściany skalne i 

urwiska 

8220 

 

1 

Radunia 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV U1 Stanowisko 

ocienione lasem 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX FV dębowym. 

Prawdopodowne 

miejsce 

występowania 

zanokcicy cimnej 

Asplenium adiantum-

nigrum 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu i 

bzu koralowego 

XX U1 

Ocienienie muraw XX U1 

Ślady ognisk w pobliżu 

ścian skalnych 

XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 

XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 

Radunia-

Sępia Góra 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Stanowisko 

ocienione lasem 

dębowym. 

Prawdopodowne 

miejsce 

występowania 

zanokcicy cimnej 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Gatunki dominujące XX FV Asplenium adiantum-

nigrum Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu i 

bzu koralowego 

XX FV 

Ocienienie muraw XX U1 

Ślady ognisk w pobliżu 

ścian skalnych 

XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 

XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

3 

Sulistrowickie 

Skały 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Stanowisko 

zacieniane 

sąsiadującym lasem Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw 

XX FV 

Martwa materia XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

organiczna 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikie go bzu i 

bzu koralowego 

XX FV 

Ocienienie muraw XX U1 

Ślady ognisk w pobliżu 

ścian skalnych 

XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 

XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

8.  Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

 

9110 

 

1 

Sobótka 

Górka 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Niewielkie ilości 

martwego drewna, 

brak starodrzewu Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

XX U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

grubości i >50cm 

grubości 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 



 

75 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 

Masyw Ślęży 

od strony wsi 

Strzegomiany 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Niewielkie ilości 

martwego drewna. 

Brak starodrzewu, 

drzewostan 

jednowiekowy ze 

słabo wykształcona 

strukturą 

przestrzenną 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 



 

76 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 

Masyw Ślęży 

stoki góry 

Ślęży 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Bez uwag 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 



 

77 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 

Masyw Ślęży, 

Krzywa Skała 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Bez uwag 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 



 

79 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

5  

Masyw Ślęży, 

od strony wsi 

Będkowice 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Jednowiekowy, 

jednopiętrowy 

drzewostan, bez 

starodrzewu. Brak 

martwego drewna 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U2 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX U2 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 

Masyw 

Gozdnika w 

pobliżu wsi 

Świątniki 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Jednowiekowe, 

dojrzewający 

drzewostan, ze słabo 

wykształconą 

strukturą wiekową i 

piętrową, stąd 

znaczne zacienienie 

runa i ubogi skład 

gatunkowy. 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U2 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7 

Góra 

Gozdnik, 

okolice 

Przemiłowa 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Niewielkie ilości 

martwego drewna, 

zwłaszcza 

wielkowymiarowego. 

Wyraźna dominacja 

jednej grupy 

wiekowej 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 



 

83 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV drzewostanu. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

XX XX 



 

84 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

8 

Zachodni stok 

Ślęży, okolice 

wsi Sady 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Brak uwag 

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w 

drzewostanie 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

grubości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 



 

85 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i w 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

9.  Żyzne buczyny 
(Dentario 

9130 1 

Południowy 

stok Ślęży 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX U2 U1 -U1 Niewielka 

powierzchnia 

siedliska, niewielkie Struktura i Udział w drzewostanie XX FV 



 

86 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

N 

50°51’41.20” 

E 

16°42’22.70” 

funkcje łącznie buka, jodły, 

jawora 

ilości martwego 

drewna, nie pewna 

kwalifikacja siedliska  Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX FV 

Różnorodność XX XX 



 

87 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

10.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

 

9170 

 

1 

Sobótka 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX FV 

Udział łączny graba, 

klonu i lipy 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne XX U1 



 

88 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

zasoby) 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX U1 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 



 

89 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2  

Koło wsi 

Biała 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Mała ilość martwego 

drewna. Martwe 

drewno jest 

uprzątane. W runie 

płaty niecierpka 

drobnokwiatowego – 

gatunku 

inwazyjnego. 

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX FV 

Udział łączny graba, 

klonu i lipy 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U2 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 



 

90 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3  

Koło wsi 

Strzegomiany 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Las sąsiaduje z 

gruntami ornymi i 

łąkami. Na obrzeżach 

lasu licznie 

występują gatunki 

ruderalne. W runie 

liczne stanowiska 

niecierpka 

drobnokwiatowego. 

Miejscami występują 

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX FV 

Udział łączny graba, XX FV 



 

91 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

klonu i lipy gatunki porębowe 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX U1 

Różnorodność 

występujących mchów, 

XX XX 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 

Pod 

Świerkową 

Sołectwo 

Jędrzejowie 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Niewielkie ilości 

martwego drewna, 

miejscami w runie 

dominują gatunki 

porębowe. 

Stanowiska roślin 

inwazyjnych – 

niecierpka 

drobnokwiatowego 

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX U1 

Udział łączny graba, 

klonu i lipy 

XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX U1 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy  XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

ochrony 

5  

Księginice, 

pod 

Gozdnikiem 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Rąbek lasu, z trzech 

stron otoczony 

polami uprawnymi. 

Uboga ChSC, liczne 

gatunki obce, 

ruderalne, inwazyjne, 

w drzewostanie silna 

dominacja lipy, 

niewielki udział 

innych gatunków, 

sporadycznie 

występuje grab. Brak 

naturalnego 

odnowienia, 

starodrzew. 

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX U1 

Udział łączny graba, 

klonu i lipy 

XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX U2 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna XX U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

kombinacja florystyczna 

runa 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX U2 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX U2 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 

6  

Księginice 

Małe, pod 

Gozdnikiem 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Od strony północnej 

stanowisko sąsiaduje 

z gruntami ornymi. 

Stąd liczne gatunki 

ruderalne w strefie 

brzegowej. W runie 

obecny niecierpek 

drobnokwiatowy – 

gatunek obcy, 

inwazyjny 

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX FV 

Udział łączny graba, 

klonu i lipy 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX U1 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

XX XX 



 

97 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7 

Koło wsi 

Przemiłów 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Pinetyzacja 

drzewostanu w części 

południowej 

stanowiska, w runie 

gatunki inwazyjne i 

ruderalne, 

przechodzące z 

sąsiadujących 

agrofitocenoz.  

Liczne stanowiska 

gatunków 

chronionych, w tym 

stanowiska bluszczu 

pospolitego w formie 

generatywnej 

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność 

gatunkowa drzewostanu 

– liczba występujących 

w drzewostanie 

gatunków właściwych 

dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX FV 

Udział łączny graba, 

klonu i lipy 

XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U2 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie ; w tym gatunki 

porębowe 

XX U1 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

11.  Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe na 

stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

 

9180 

 

1 

Masyw Ślęży, 

północno-

wschodni stok 

Wieżycy 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Zbyt mała ilość 

martwego drewna, ze 

względu na 

uprzątanie. Pozostały 

nieliczne złomy.  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura drzewostanu XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

runie 

XX FV 

Apofity w runie XX FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

runie 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 

Zachodni stok 

Ślęży, pod 

szczytem 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Brak uwag, stan 

bardzo dobry 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura drzewostanu XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

runie 

XX FV 

Apofity w runie XX FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

zaśmiecenie) 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 

Zachodni stok 

Ślęży 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Brak uwag, stan 

bardzo dobry, tereny 

mało dostępne, ze 

względu na 

kamieniska, 

zwałowiska głazów 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura drzewostanu XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

runie 

XX FV 

Apofity w runie XX FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 

Wschodni 

stok Ślęży 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Zbyt mała ilość 

martwego drewna. 

Martwe drewno 

uprzątnięte. W runie 

występuje niecierpek 

drobnokwiatowy- 

gatunek inwazyjny 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Struktura drzewostanu XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

runie 

XX FV 

Apofity w runie XX FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX FV 

Pozyskanie drewna i XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

12.  

 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe, 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

 

91E0 

 

1 

Zachodni stok 

Ślęży, w 

pobliżu 

przełęczy 

Tąpadła 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Brak martwego 

drewna, niewiele 

gatunków 

charakterystycznych, 

zwłaszcza dla 

niższych 

syntaksonów 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U2 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego  

XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

2 

Zachodni stok 

Raduni, w 

pobliżu wsi 

Tąpadła 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Strefa źródliskowa 

potoku, jary o 

stromych stokach z 

niewielką 

powierzchnią lasu 

łęgowego ?? 

przechodzącego w 

bór świerkowy. W 

runie licznie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

długości i >50cm 

grubości 

występuje Impatiens 

parviflora – gatunek 

inwazyjny, brak 

martwego drewna. 
Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

XX U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U2 

Gatunki dominujące XX U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego  

XX FV 

Rytm zalewów XX U1 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

zaśmiecenie) 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 

3 

Południowy 

stok Raduni 

koło wsi 

Jędrzejowice, 

sołectwo 

Jędrzejowice 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Jednowiekowy las 

olszowy, około 60 

lat. Stanowisko w 

sąsiedztwie pól 

uprawnych. Liczne 

gatunki inwazyjne 

(niecierpek 

drobnokwiatowy, 

poziewnik 

miękkowłosy).  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Naturalność koryta XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

rzecznego  

Rytm zalewów XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

4 

Południowy 

skraj lasu na 

stoku Raduni, 

sołectwo 

Jaźwina 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Jednowiekowy las 

olszowy, około 60 

lat. W sąsiedztwie 

pól uprawnych, stąd 

liczne gatunki 

inwazyjne 

(niecierpek 

drobnokwiatowy, 

poziewnik 

miękkowłosy).  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego  

XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX U2 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

91E0 5 Powierzchnia  XX FV U1 Niewielkie zasoby 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Południowo-

wschodni stok 

Ślęży, 

powyżej  wsi 

Młynica 

siedliska martwego drewna., 

zwłaszcza 

wielkorozmiarowego. 

Drzewostan w 

większości  

jednowiekowy, brak 

drzew w najstarszych 

klasach wieku 

(powyżej 70-80 lat). 

Miejscami  w runie 

licznie występuje 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 

Gatunki dominujące XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego  

XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

XX XX 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

dane lub obserwacje) 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

91E0 6 

Południowo-

wschodni stok 

Ślęzy, 

powyżej wsi 

Młynica 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Brak drzew w 

najstarszej klasie 

wieku oraz drewna 

wielkowymiarowego. 

Miejscami w runie 

licznie występuje 

niecierpek 

drobnokwiatowy, 

Perspektywy ochrony 

słabe ze względu na 

inwazję gatunków 

obcych i apofitów 

wynikające z 

sąsiedztwa gruntów 

rolnych. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

XX FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3m 

długości i >50cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX U1 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Gatunki dominujące XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego  

XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Różnorodność 

występujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie 

dane lub obserwacje) 

XX XX 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

13.  Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia 

pubescenti 

petraeae) 

91I0 Szczyt 

Raduni 

Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX FV FV Brak uwag 

Struktura i 

funkcje 

Obecność dębu w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Obecność nasadzeń 

drzew  

XX FV 

Zwarcie drzewostanu XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Zwarcie warstwy 

podszytu/podrostu 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

Gatunki ciepłolubne XX FV 

Ogólna różnorodność 

gatunkowa runa, a jeżeli 

istnieją dane także np. 

owadów 

XX FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX FV 



 

113 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

Gatunki roślin 

14.  Mieczyk błotny 

(Gladiolus palustris) 

4096 Stanowisko 1 Parametry 

populacji 

Liczebność U2 U2 U2 U2 Populacja ginąca w 

wyniku zaniku 

siedliska, brak 

zagospodarowania 

łąk 

Struktura populacji XX XX 

Średnia liczba kwiatów 

na roślinie 

U1 XX 

Średnia liczba torebek 

na roślinie 

U2 XX 

Stosunek liczby 

kwiatów do liczby 

torebek nasiennych 

XX XX 

Wysokość rośliny XX FV 

Stan zdrowotny – 

obecność szkodników 

zgryzających kwiaty i 

torebki nasienne 

U2 FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 

FV U2 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 

XX XX 

Fragmentacja siedliska U2 U2 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez 

roślinność drzewiastą i 

krzewiastą 

FV U2 

Ocienienie FV U2 

Wysokie byliny/ gatunki 

ekspansywne - 

konkurencyjne 

FV w 

mikrosiedlisku 

U2 na łące 

U2 

Wysokość runi FV U2 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

FV U2 

Miejsca do kiełkowania FV U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Obserwowane zmiany 

siedliska 

U2 U2 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U2 

Gatunki zwierząt 

15.  Mopek Barbastella 

barbastellus 

1308-1 1 Parametry 

populacji 
a9 Liczebność 

U1 U1 

U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a72 Powierzchnia FV FV 

a88 Zabezpieczenie 

przed niepokojeniem 

nietoperzy U1 U1 

a129 Dostępność 

wylotów dla nietoperzy FV FV 

a169 Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku XX XX 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX FV 

16.  Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

1323-1 1 Parametry 

populacji 
a9 Liczebność 

U1 U1 

U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a72 Powierzchnia XX FV 

a88 Zabezpieczenie 

przed niepokojeniem 

nietoperzy U1 U1 

a129 Dostępność 

wylotów dla nietoperzy U1 FV 

a169 Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku XX XX 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX FV 



 

115 

 

Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

17.  Nocek duży Myotis 

myotis 

1324-1 1 Parametry 

populacji 
a9 Liczebność U1 U1 

U1 U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a72 Powierzchnia XX FV 

a88 Zabezpieczenie 

przed niepokojeniem 

nietoperzy 

U1 U1 

a129 Dostępność 

wylotów dla nietoperzy 
FV FV 

a169 Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

XX XX 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX FV 

18.  Modraszek teleius 

Maculinea teleius 

 

6177 

2,3 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność 
XX U2 

U2 U2 

Populacja nieliczna, 

średnio liczny 

krwiościąg lekarski; 

zagrożenie siedliska 

szybko postępującą 

sukcesją leśną; 

zaniechana 

gospodarka łąkarska, 

silna presja 

mieszkańców i 

zwierząt domowych 

z pobliskich osiedli 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a251 Obecność 

roślinności żywicielskiej U1 U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX U2 

19.  Czerwończyk nieparek 

Liceanca dispar 

1060 1 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność 
XX U2 

U2 U2 

Populacja nieliczna, 

średnio liczny 

krwiościąg lekarski; 

zagrożenie siedliska 

szybko postępującą 

sukcesją leśną; 

zaniechana 

gospodarka łąkarska, 

silna presja 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a251 Obecność 

roślinności 

żywicielskiej 

U2 U2 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX U2 
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Lp. 

Przedmiot ochrony 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

mieszkańców i 

zwierząt domowych 

z pobliskich osiedli 

20.  Modraszek nausithous 

Maculinea nausithous 

 6179 1, 2, 3 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność 
XX U2 

U2 U2 

Populacja nieliczna, 

średnio liczny lub 

nieliczny (stanowisko 

1) krwiościąg 

lekarski; zagrożenie 

siedliska szybko 

postępującą sukcesją 

leśną, zaniechana 

gospodarka łąkarska, 

silna presja 

mieszkańców i 

zwierząt domowych 

z pobliskich osiedli 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a251 Obecność 

roślinności 

żywicielskiej 

U1 
U1 

(st.1-U2) 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX U2 

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 9. 

 

Inwentaryzowane były stanowiska siedlisk przyrodniczych wykazane na mapach Lasów Państwowych oraz w wynikach monitoringu GIOŚ. W 

trakcie prac przeanalizowano także stanowiska nowe, na które natrafiono w terenie oraz takie, których obecność przewidziano na podstawie 

analizy ukształtowania terenu i roślinności. W większości stanowisk potwierdzono obecność siedlisk przyrodniczych. Wskazane na mapach 

siedliska łąk świeżych obecnie już nie istnieją, ponieważ zajmowane przez nie powierzchnie zostały zabudowane lub przeznaczone pod uprawy 

rolnicze. W jednym przypadku jako łąki świeże zaklasyfikowano łąkę wilgotną przechodzącą w szuwar wielkoturzycowy. Umieszczenie tego 

stanowiska na mapie wynikać mogło ze zmiany zakresu zbiorowisk roślinnych przyporządkowanych do siedliska 6510. 

 

 

 

 



 

117 

 

4. Analiza zagrożeń 

Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 

1.  6110 Skały wapienne i 

neutrofilne z roślinnością 

pionierską (Alysso-Sedion) 

{5b425c2e-c018-4a68-9541-

ef9f5eda53f6} 
U Nieznane zagrożenia  U Nieznane zagrożenia Nie zidentyfikowano zagrożeń, 

ponieważ siedlisko nie zostało w 

dostateczny i jednoznaczny sposób 

rozpoznane w trakcie prac 

terenowych i wymaga 

uzupełnienia wiedzy w zakresie 

miejsc występowania, zagrożeń i 

niezbędnych do podjęcia działań 

ochronnych. 

2.  6190  Murawy panońskie 

(Stipo-Festucetlia pallentis) 

{610e9737-6689-41cb-aaa9-

d5273db64ddc} 

{2f2ce346-9d20-4fd7-87fd-

6c15f1d69f1f} 

D01.01 Ścieżki, szlaki 

piesze, szlaki rowerowe 

J01.01 wypalanie 

 

 

 

 

 

 

 

K04.01 Konkurencja o 

światło 

X Brak zagrożeń Stanowiska zagrożone przez ruch 

turystyczny na górze Raduni; 

występują bezpośrednio na szlaku 

turystycznym, przy istniejącej 

ścieżce. Dodatkowo na szczycie 

Raduni palone są ogniska, co przy 

lokalizacji muraw na odsłoniętym, 

dostępnym terenie stwarza 

zagrożenie pożaru. 

Zacienianie muraw przez podrost 

drzew i krzewów. Wkraczanie 

szerokolistnych traw w wyniku 

kumulacji materii organicznej, 

wzrostowi wilgotności oraz 

zacienienia. 

3.  6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea) i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis 

{4e624d0f-e30e-4c7a-8b44-

131b6067f388} 

{5a22d516-41e3-4375-9f8a-

ef5a6718f7c1} 

{828a0a55-472e-48b1-b8b4-

0862b18cbf58} 

{54593620-0caa-4f6e-b2a1-

cdbd5b07e0c8} 

D01.01 Ścieżki, szlaki 

piesze, szlaki rowerowe 

 

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

X Brak zagrożeń Niewielki areał tych siedlisk może 

łatwo być  zniszczony przez ruch 

turystyczny (wędrówki, 

biwakowanie). 

 

Naturalna sukcesja powoduje 

wzrost zadrzewień i zakrzewień w 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
{764721c0-4f13-4a66-8e3d-

1573a92a562a} 

{fb3f61a5-59fa-4f15-b37e-

41809542ee64} 

{e362a230-f981-487c-b1f4-

dec2d110e6c6} 

{113a9569-0280-4d15-9292-

cc3ac63e4cbb} 

K04.01 Konkurencja  

 

 

bezpośrednim sąsiedztwie muraw  

 

 

4.  6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea) i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis 

{828a0a55-472e-48b1-b8b4-

0862b18cbf58} 
J01.01 Wypalanie X Brak zagrożeń Rozpalanie ognisk niesie 

możliwość pożaru. 

 

 

5.  6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea) i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis 

{764721c0-4f13-4a66-8e3d-

1573a92a562a} 
D01.01 Ścieżki, szlaki 

piesze, szlaki rowerowe 

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K04.01 Konkurencja  

 

J01.01 Wypalanie 

 

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01.04.01 Kopalnie 

odkrywkowe  

 

Niewielki areał tych siedlisk może 

łatwo być  zniszczony przez ruch 

turystyczny (wędrówki, 

biwakowanie). 

Naturalna sukcesja powoduje 

wzrost zadrzewień i zakrzewień w 

bezpośrednim sąsiedztwie muraw  

 

Rozpalanie ognisk niesie 

możliwość pożaru. 

Stanowiska znajdujące się w 

sąsiedztwie wsi, w dawnych 

kamieniołomach są miejscem 

pozbywania się odpadów  

Ponowne uruchomienie 

kamieniołomu w celu pozyskania 

serpentynitu 

6.  6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

{ee01d520-957a-4926-8bea-

b6be9cda437d} 
J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

X Brak zagrożeń Zagrożenia te wynikają w 

większości z zaniechania (od 

wielu lat) gospodarki łąkarskiej i 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
A03.03 Zaniechanie koszenia 

G05.07 Niewłaściwie 

określone i realizowane 

działania ochrony 

ekstensywnego wypasu. Objęcie 

siedliska ochroną rezerwatową 

polegało wcześniej wyłącznie na 

ochronie biernej. Po znacznym 

zmniejszeniu areału siedliska w 

wyniku sukcesji zastosowano 

wykaszanie łąk. Zadanie to było 

realizowane nieregularnie i  nie 

powstrzymało zarastania łąk 

podrostem drzew i krzewów oraz 

silnej dominacji szerokolistnych 

traw i turzyc. 

7.  6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

{a4e46d2c-9a88-444c-a67b-

b8dc4b8f5757} 

{d3500ce1-b2ae-4ed2-b444-

3420483cabe8} 

X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących 

dla siedliska. 

8.  6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w 

obszarze i nie ma perspektyw na 

jego występowanie w przyszłości - 

planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie siedliska z listy 

przedmiotów ochrony 

9.  7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

 X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w 

obszarze i nie ma perspektyw na 

jego występowanie w przyszłości - 

planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie siedliska z listy 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
przedmiotów ochrony 

10.  8150 Środkowoeuropejskie 

wyżynne piargi i gołoborza 

krzemianowe  

{2a8ac24e-397a-4367-83ab-

9582b563485e} 

{a2049cdf-08c9-4e44-8d15-

dea250049162} 

{a86c48c2-05e8-48f7-9cd3-

b4bf57063b13} 

{c5be2c20-0384-4520-a6f8-

02e0e1e4fec5} 

{013d831c-aa0e-473f-be92-

627b1c3fc9d1} 

X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących 

dla siedliska. 

11.  8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

{b7f83623-d3af-4c24-aa69-

fbfa002c04f4} 

{1782ca3d-2902-4210-bf94-

06020e5cda71} 

{4cf7a7ae-ab08-4681-aaad-

8b14dc57024c} 

{33567b65-ae54-4985-bd64-

2d2f1b1f29bd} 

{40cce608-3fd6-49c1-b6f0-

7c931688d605} 

{6c1ed119-4d88-4a42-b6fd-

685767c3ddfd} 

{4d068f93-98ba-4bf6-8889-

d92fcb6783f2} 

{be1c7ff4-52a4-4107-a76c-

57e696ae6d10} 

{0deeab02-9d47-4634-b747-

447e79384e28} 

{400374d4-0f61-4f6f-b57c-

117a07060b38} 

{dc19bdb4-2632-435f-a4c2-

c2f07398fb98} 

K4.01 Konkurencja X Brak zagrożeń Zacienianie w wyniku wzrostu w 

najbliższym otoczeniu drzew i 

krzewów (pokrycie przekraczające 

10%) powoduje utratę cech 

siedliska poprzez wkraczanie 

roślinności zielnej preferującej 

warunki większej wilgotności i 

zacienienia. 

12.  9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

{7182b107-3fe3-4b65-85e0-

0b66afa84e67} 

{220646aa-20bc-44f6-9beb-

J03.01 Zmniejszanie lub 

utrata cech siedliska 

X Brak zagrożeń Struktura wiekowa oraz zbyt mała 

ilość obumarłych drzew i 

martwego drewna leżącego, 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
1f3c0f47bdf6} 

{377e59fc-6ec3-4f99-922e-

07b6faa08542} 

{8fb11e52-1d76-4251-8995-

a486c9b7aa01} 

{999e792b-b25e-40d9-a135-

d3f95b4027e6} 

{277f2341-5d3a-454c-a4a7-

985885f9b54b} 

{b9f23711-33ca-4d74-8e3e-

0a34c65befac} 

{67ed98f7-40ce-4587-89e2-

4b1a2053d5b2} 

powoduje spadek różnorodności 

biologicznej w większości płatów 

siedliska. 

13.  9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae 

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

{2439856e-bee7-4702-abf8-

13a08e6997e1} 
U Nieznane zagrożenia U Nieznane zagrożenia  

14.  9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

{33a2ab71-4b1a-48b3-ba9e-

8ded64b1d92f} 

{f6753311-2634-45b1-b1e7-

932e9a3c2339} 

{d4b1e43a-86fa-4165-a55c-

8d63e602165d} 

{3c276a1e-5345-47cf-9dca-

6514d9c8fca5} 

{570bbf54-6f02-4f8e-863d-

5a2252ab70f3} 

{b2e31258-85cc-4597-a6d2-

927fe9a692c1} 

{dd1b72ca-1bda-42f5-ac81-

aaa08e96e770} 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecność i potencjalne 

rozprzestrzenianie się niecierpka 

drobnokwiatowego (ułatwione 

poprzez mechaniczne niszczenie 

runa przy zrywce drewna, 

tworzenie powierzchni 

pozbawionych roślinności lub 

istotną zmiana warunków 

świetlnych) powoduje zubożenie 

roślinności runa i obniżenie 

wartości wskaźnika „inwazyjne 

gatunki obce w podszycie i runie". 

Jednakże z uwagi na biologię i 

powszechność występowania ww. 

gatunku rośliny, zagrożenie to jest 

praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania, dlatego nie 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

przewiduje się podejmowania 

działań eliminujących gatunek. 

Zbyt mała ilość obumarłych drzew 

i martwego drewna leżącego, 

powoduje spadek różnorodności 

biologicznej w większości płatów 

siedliska. 

Ewentualne pozyskanie drewna ze 

stanowisk o pełnym, 

reprezentatywnym składzie 

gatunkowym, bogatej strukturze 

wiekowej i piętrowej.  

Większość płatów lasów 

grądowych graniczy z obszarami 

upraw rolnych lub osiedli stąd 

mogą być one narażone na inwazję 

gatunków obcych. 

15.  9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe na 
stokach i zboczach (Tilio 
plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) 
 

{f847412a-34db-4684-b891-

b9bc8181e5d9} 

{b6c22ede-32fe-45c8-9b0a-

98f36e2a40c6} 

 

X Brak zagrożeń 

 
 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata cech siedliska 

 

W trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących 

dla siedliska. 

Ilość martwego drewna stojącego i 

leżącego w niektórych płatach 

ograniczy różnorodność 

biologiczną. 

 

 

{ef7f80d8-57e0-4617-ac18-

1b88febebc5f} 

{a57c93b9-ab6a-4d88-a128-

79a2ac1c12ea} 

X Brak zagrożeń 

 

16.  9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 

 U Nieznane zagrożenia U Nieznane zagrożenia  

17.  91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

{7633a3d0-0d1c-4746-8e97-

b4cb47ba41e6} 

{b402982e-912c-4d8d-a1ed-

70658e416c38} 

{cc0b46be-afc0-4414-961c-

J03.01 Zmniejszanie lub 

utrata cech siedliska. 

X Brak zagrożeń Zbyt mała ilość obumarłych drzew 

i martwego drewna leżącego, 

powoduje spadek różnorodności 

biologicznej w większości płatów 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe 

 

e5b950442fe4} 

{37b223c7-6548-4188-9eb7-

1a846970a11e} 

{5cd0ea8f-6647-4db3-9feb-

d83c27cd777b} 

{0c4ee321-fb96-406b-aa14-

93fafe3865f7} 

siedliska. 

18.  91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti 

petraeae) 

{f4914323-ab4f-4722-b504-

88b79412ecc5} 
X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych nie 

stwierdzono zagrożeń istniejących 

dla siedliska. 

19.  4096 Mieczyk błotny 

Gladiolus palustris 

{04caf78e-3dbf-4afb-b008-

5e4678c2d674} 
A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

K04.01 Konkurencja K02.01 

zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

X Brak zagrożeń Zaniechanie gospodarki łąkarskiej 

w przeszłości polegającej na 

regularnym wykaszaniu w 

odpowiednich terminach 

spowodowało sukcesję roślinności 

leśnej i ekspansję turzyc oraz 

szerokolistnych traw, które 

wygrywają konkurencję o światło. 

Siedlisko gatunku traci charakter 

użytku zielonego. 

 

20.  1308 Mopek  

Barbastella barbastellus 

{4ca63e0a-59a6-4959-a3d8-

a55d56b0a3b8} 

{a051e9d2-ab2c-4164-8499-

3b7df4b123a1} 

G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa,  

G05.04 wandalizm  

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niszczenie kraty zabezpieczającej 

wejście do sztolni (wynikające z 

dużej presji na eksplorację sztolni 

i intensywnego ruchu 

turystycznego) powoduje częstą 

penetrację sztolni przez ludzi, 

także w okresie zimowym, a przez 

to niepokojenie i wybudzanie 

nietoperzy.. 

21.  1323 Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

{539d233d-f381-481f-aba8-

ffca0c8b7553} 

{5d69aca7-4ef9-4b18-b1a1-

29a15a468510} 

22.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

{7da98c5b-335f-4905-8e62-

59f9187bac3e} 

{63878f63-a230-4143-b69d-
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
34669fc6b828}  

 

 

 

 

 

 

 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

A07, B04 Stosowanie 

biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych 

A10.01 Usuwanie 

żywopłotów i zagajników lub 

roślinności karłowatej 

 

Niewłaściwie prowadzona 

gospodarka leśna, nadmierne 

stosowanie substancji 

chemicznych w rolnictwie, 

likwidacja liniowych form 

zadrzewień i zakrzewień prowadzą 

do zubożenia (uproszczenia) 

struktury przyrodniczej obszaru 

wykorzystywanego przez te 

gatunki, także poza granicami 

obszaru Natura 2000 (miejsca 

schronienia, przeloty, żerowanie) a 

co za tym idzie pogorszenia 

warunków ich bytowania i 

migracji. 

23.  6177 Modraszek teleius 

Maculinea (Phengaris) 

teleius 

{3f2bdf51-a15e-4ae6-95bf-

ad946efb0f4f} 

{09dbfba6-8ab0-41f9-988b-

2f37e94626a8} 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja)  
A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E01.03 zabudowa 

rozproszona 

Zaniechanie odpowiedniej 

gospodarki łąkarskiej oraz 

zarastanie krzewami i nalotem 

drzew prowadzi do sukcesywnej 

redukcji siedliska tych gatunków 

(wraz z roślinnością żywicielską). 

Zarówno ekspansja zabudowy na 

te atrakcyjne dla niej areały, jak i 

sztuczne zalesianie, doprowadzić 

mogą do całkowitego zaniku 

siedliska odpowiedniego dla tych 

gatunków. 

24.  1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

 

{3cb159a9-1af3-4db6-9a81-

5fef981e52cc} 

25.  6179 Modraszek nausitous 

Maculinea (Phengaris) 

nausithous 

 

{d36442a4-b491-4741-a977-

bf244abd0e8d} 

{0409dbc1-6da7-4e39-9ab3-

9af8178f7a79} 

{df2d4123-b4e6-4fd6-a4cf-

0332595d3281} 
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Lp. 
Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis 

Istniejące Potencjalne 
B01.04 zalesianie terenów 

łąkowych 

26.  1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina  

 X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

gatunków z powodu planowanej 

aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych  w zakresie 

nadania gatunkowi oceny D - 

nieznacząca. 

27.  1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
(Osmoderma barnabita) 

 U Nieznane zagrożenia U Nieznane zagrożenia Nie zidentyfikowano zagrożeń z 

powodu braku wystarczającej 

wiedzy na temat występowania 

miejsc bytowania gatunku w 

granicach obszaru Natura 2000. 

 

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 10. 

 

Siedliska nieleśne masywów Ślęży i Raduni to w znacznej części zbiorowiska roślinne ukształtowane pod wpływem ekstensywnej gospodarki 

polegającej na wylesianiu gruntów i użytkowaniu łąk/muraw w charakterze pastwisk lub łąk kośnych. Zarówno gospodarka zagrodowa, jak i 

pasterstwo należą już do przeszłości. Rozpoczął się naturalny proces sukcesji lasu na powierzchni muraw kserotermicznych w masywie Raduni. 

Podobnie obszar użytków zielonych łąk sulistrowickich zmalał przeszło trzykrotnie. Podstawowe zagrożenia siedlisk łąk trzęślicowych wynikają 

z zaniechania w przeszłości użytkowania kośnego i pastwiskowego. Bezpośrednio wpływa to na ograniczenie areałów dostępnych dla mieczyka 

błotnego, oraz na nasilenie konkurencji z gatunkami wysokich traw i turzyc o światło. Udział w runie łąk roślin zielnych objętych ochroną 

gatunkową maleje, ponieważ zaniedbanie i opóźnianie koszenia powoduje nasilenie konkurencji międzygatunkowej. 

Istotnym zagrożeniem dla siedlisk nieleśnych w masywie Raduni jest ruch turystyczny. Tradycyjnie, w kulminacji tego masywu odbywają się 

pikniki połączone z paleniem ognisk, co powoduje wypalanie runi muraw będących przedmiotem ochrony w obszarze. 

Zagrożenia stwierdzone dla buczyn i lasów łęgowych wynikają z prowadzenia gospodarki leśnej. Poza wydzieleniami wyłączonymi z 

użytkowania drzewostany są przeważnie młode, jednowiekowe i jednopiętrowe, z niewielką ilością martwego drewna. Dla lasów grądowych, 

położonych w niższych częściach masywu Ślęży, na skraju pól uprawnych lub terenów zabudowanych istotnym zagrożeniem jest obecność 

gatunków inwazyjnych o charakterze apofitów oraz gatunków obcego pochodzenia.  
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5. Cele działań ochronnych 

Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1.  6110* Skały wapienne i neutrofilne z 

roślinnością pionierską Alysso-Sedion 

U1 Uzupełnienie wiedzy o miejscach występowania i stanie 

zachowania siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

2.  6190 Murawy panońskie (Stipo-

Festucetlia pallentis) 

U1 Utrzymanie obecnej powierzchni i zachowanie siedliska w 

niepogorszonym stanie – co najmniej U1. 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

3.  6210 Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis 

U2 Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej U1. W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

4.  6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

U2 Poprawa stanu siedliska do stanu właściwego FV. W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

5.  6430 Ziołorośla górskie Adenostylion 

alliariae i ziołorośla nadrzeczne 

Convolvuletalia sepium 

FV Utrzymanie obecnej powierzchni i zachowania siedliska w 

niepogorszonym stanie – co najmniej U1. 
W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

6.  8150 Środkowoeuropejskie wyżynne 

piargi i gołoborza krzemianowe  

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu zachowania siedliska. W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

7.  8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

FV Poprawa części płatów siedliska do stanu właściwego FV. 

Uzupełnienie wiedzy o miejscach występowania nowych 

stanowisk siedliska i gatunkach diagnostycznych 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

8.  9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagenion) 

U1 Poprawa struktury i zachowania siedliska do stanu co 

najmniej U1. 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

9.  9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

U1 Poprawa struktury i zachowania części płatów siedliska do 

stanu co najmniej U1 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

10.  9180* Jaworzyny i lasy klonowo – 

lipowe na stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 

 

U1 Poprawa struktury i stanu zachowania części płatów 

siedliska do stanu właściwego (FV). 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

11.  91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum 

U1 Poprawa struktury wiekowej drzewostanu i zachowania 

siedliska do stanu co najmniej U1. 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 
albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

12.  91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti petraeae) 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu zachowania siedliska. W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

13.  4096 Mieczyk błotny Gladiolus 

palustris 

U2 Poprawa liczebności populacji i stanu siedliska gatunku do 

stanu co najmniej U1. 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

14.  1308Mopek  

Barbastella barbastellus 

U1 Poprawa stanu zachowania populacji i stanu siedliska 

gatunku do stanu właściwego (FV). 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

15.  1323Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 

U1 Poprawa stanu zachowania populacji i stanu siedliska 

gatunku do stanu właściwego (FV). 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

16.  1324Nocek duży  

Myotis myotis 

U1 Poprawa stanu zachowania populacji i stanu siedliska 

gatunku do stanu właściwego (FV). 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

17.  6177 Modraszek teleius Maculinea 

(Phengaris) teleius 

U2 Zachowanie ciągłości występowania gatunku - przywrócenie 

siedliska do stanu co najmniej U1 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

18.  1060 Czerwończyk nieparek 

Liceanca dispar 

U2 Zachowanie ciągłości występowania gatunku - przywrócenie 

siedliska do stanu co najmniej U1 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

19.  6179 Modraszek nausitous  

Maculinea nausithous 

U2 Zachowanie ciągłości występowania gatunku - przywrócenie 

siedliska do stanu co najmniej U1 

W ciągu 10 lat obowiązywania 

PZO 

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 11. 

 

Działania ochronne wyznaczone dla muraw kserotermicznych i roślinności pionierskiej na siedliskach neutrofilnych mają na celu zapobieganie 

zarastaniu krzewami i zacienianiu przez drzewa zboczy, na których występują murawy. Powinno się utrzymać we właściwym stanie warunki 

oświetlenia i temperatury warunkujące przetrwanie tych zbiorowisk roślinnych. Realizacja tych celów korzystnie wpłynie na parametry oceny 

siedlisk w przyszłości. Chronione zbiorowiska naskalne są jednym ze stadiów sukcesji roślinności zmierzającej do wytworzenia klimaksowych, 

ciepłolubnych lasów dębowych. Istotnym celem jest także ograniczenie antropopresji wynikającej z ruchu turystycznego w masywie Raduni, a 

zwłaszcza palenia ognisk. 

Celem działań ochronnych planowanych na łąkach trzęślicowych jest powstrzymanie procesu degradacji łąk poprzez ich zarastanie zapustami i 

powstawanie monokultur szerokolistnych traw i turzyc, które skutecznie konkurują o światło z gatunkami diagnostycznymi. Przywrócenie 

właściwej, tradycyjnej gospodarki może ten proces powstrzymać.  
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Siedliska leśne grądów, łęgów i buczyn posiadają zubożoną stratygrafię i strukturę wiekową. Podobnie niekorzystnie wpływa na wyniki oceny 

tych siedlisk brak martwego drewna. Celem ochrony tych zbiorowisk roślinnych jest prowadzenie gospodarki w taki sposób, aby mogło dojść do 

kumulacji martwego drewna oraz zróżnicowania wiekowego i piętrowego lasu. Są to zadania perspektywiczne. Efekty przyjętych zadań będą w 

pełni widoczne dopiero po kilkudziesięciu latach. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

1. 6110 Skały 

wapienne i 

neutrofilne z 

roślinnością 

pionierską 
{b2bc6c26-

9b28-4c98-

96fb-

2d352ce53e3

9} 

D Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D

1 

Uzupeł

nienie 

wiedzy 

o 

umiejsc

owieniu 

siedlisk 

Rozpoznanie 

rozmieszczenia i stanu 

ochrony siedliska w 

obszarze Natura 2000 wraz 

z identyfikacją zagrożeń, 

oceną stanu ochrony oraz 

propozycją działań 

ochronnych  

Cały obszar 

Natura 2000 

w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO 

6 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

2. 6190 Murawy 

panońskie 

(Stipo-

Festucetlia 

pallen-

tis){dc3dd9dd

-c3a1-4de3-

a0ac-

ea2014e7a6b

8} 

A Działania związane z ochroną czynną 

A

1 
Ochron

a przed 

zacienia

niem 

usuwanie krzewów i 

podrostu drzew 

zacieniających murawy. 

Obręb 

Sulistrowiczki: 

Dz. ewid. 

1526/188, 

1526/189 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

część 

Zabieg rozpocząć w 

drugim roku 

obowiązywania PZO i 

powtarzać co 3 lata w 

okresie marzec-kwiecień 

lub wrzesień-

październik. 

 

 

6 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

{a011a196-

8577-41da-

b926-

cec2233b929

a} 

wydz.:188c, d, 

f; 189c 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 
Ochron

a 

siedlisk

a przed 

wydept

ywanie

m 

Modyfikacja przebiegu 

szlaku turystycznego na 

grzbiecie Raduni. 

Ustawienie tablic 

informujących o ochronie 

muraw i zakazie wstępu 

oraz wygrodzenie 

dotychczasowej ścieżki 

ogrodzeniem lub zaporą od 

strony szczytu Raduni (od 

południa) i przy wejściu na 

ścieżkę z drogi (od 

północy). 

Obręb 

Sulistrowiczki: 

Dz. ewid. 

1526/188 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

część 

wydz.:188c, d, 

f; 189c 

W okresie 

obowiązywania PZO 

3 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i 

rezerwatem przyrody, 

Nadleśnictwo Miękinia 

 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 
Kontrol

a 

skutecz

ności 

działań 

ochronn

ych 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych po ich 

wykonaniu. 

 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

wydz.: 188c, 

d, f; 189c 

Po zrealizowaniu 

działań 

co 5 lat, 

1 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

3. 6210 Murawy 

kserotermiczn

e Festuco-

Brometea i 

ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionali

s Festucion 

pallentis 
{a1911964-

fa63-4fa3-

b13a-

7e70f1a75e3c

} 
{1ef857ba-

2399-4220-

91d5-

1eb7288091a

4} 
{c2bb63cd-

2bdc-4482-

9202-

2348a7a4fba0

} 
{7f871e63-

0b70-413f-

A Działania związane z ochroną czynną 

A

1 
Ochron

a przed 

zarastan

iem 

siedlisk

a przez 

drzewa 

i 

krzewy  

Wycinanie krzewów i 

podrostu drzew 

zarastających powierzchnie 

muraw oraz usuwanie 

odpadów. 

Obręb 

Sulistrowiczki 

dz. ewid. 

1526/188, 

1526/189, 

Obręb Słupice 

dz. ewid. 

620/218 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

część  wydz.: 

1m; 1i; 189c; 

189a; 188h; 

189c; 170l; 

218m; 182g; 

182f; 210b) 

Zabieg rozpocząć w 

drugim roku 

obowiązywania PZO i 

powtarzać co 3 lata w 

okresie marzec-kwiecień 

lub wrzesień-

październik. 

6 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

Nadleśnictwo Miękinia 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 
Ochron

a przed 

zniszcz

eniem 

siedlisk

a 

Postawienie tablic 

informujących o zakazie 

rozpalania ognisk, nie 

wyznaczanie szlaków 

turystycznych przez 

powierzchnie muraw. 

Obręb 

Sulistrowiczki 

dz. ewid. 

1526/188 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

W okresie 

obowiązywania PZO  

3 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

92f1-

45e6fd6d979

0} 
{ddf6f27e-

b2ae-439d-

91f5-

bc169249586

5} 
{649fd0d4-

88fc-4cae-

b77d-

fc346be39c68

} 
{adc38122-

d9bf-487f-

bd8f-

f934033dabb

3} 
{01aee809-

c2fe-49b1-

a85b-

defb74bf69bc

} 

(wydept

ywanie

m i 

wypala

niem) 

część wydz. 1 

m, i  

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 
Kontrol

a 

skutecz

ności 

działań 

ochronn

ych 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych po ich 

wykonaniu. 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

część  wydz.: 

1m; 1i; 189c; 

189a; 188h; 

189c; 170l; 

218m; 182g; 

182f; 210b 

po zrealizowaniu 

działania, co 5 lat, 

4 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

4 6410 A Działania związane z ochroną czynną  
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

Zmiennowilg

otne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 
{85649c67-

24eb-4087-

9bfa-

a48e0599645

a} 

A

1 
Przywra

canie 

włąściw

ych 

cech 

siedlisk

a 

Usuwanie krzewów z łąki 

sulistrowickiej oraz drzew, 

które zarosły łąkę w 

wyniku naturalnej sukcesji 

wtórnej, po wycięciu drzew 

wraz z karczowaniem aby 

nie dopuścić do odrastania. 

Usuwanie płatów orlicy  

Pteridum aquilinum, 

trzciny Phragmites 

australis i tojeści 

Lysimachia vulgaris 

wkraczających na 

stanowiska mieczyka 

błotnego. 

Gmina 

Sobótka, 

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 932 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 

103m; 103k; 

103j; 103c) 

W okresie 

obowiązywania PZO 

10 sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i 

rezerwatem przyrody, 

Nadleśnictwo Miękinia 

B Działania  związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

2 
Zachow

anie 

siedlisk 

przyrod

niczych 

i 

siedlisk 

gatunkó

w 

stanowi

Działania obligatoryjne: 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

Działania fakultatywne: 

a/ Jednokrotne koszenie 

łąki w terminie po 15 

września, 

Gmina 

Sobótka, 

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 932 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 

103m; 103k; 

W okresie 

obowiązywania PZO 

20/rok sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i 

rezerwatem przyrody, 

Nadleśnictwo Miękinia 

 

 

 

 

 

sprawujący nadzór nad 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

ących 

przedmi

oty 

ochrony

, 

położon

ych na 

trwałyc

h 

użytkac

h 

zielony

ch. 

b/ koszenie całej łąki w 

pierwszych 4 latach 

użytkowania, w kolejnych 

latach pozostawianie 50% 

powierzchni nieskoszonej, 

przy czym w kolejnych 

latach inne powierzchnie 

powinny zostać 

pozostawione, 

c/ pozostawienie siana do 

naturalnego wyschnięcia na 

powierzchni, 

d/ zebranie siana w ciągu 2 

tygodni od pokosu lub w 

terminie 

dłuższym w przypadku 

złych warunków 

pogodowych, 

e/ nie nawożenie i nie 

podsiewanie. 

103j; 103c) obszarem Natura 2000, 

właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 
Kontrol

a 

skutecz

ności 

działań 

Coroczna kontrola areału 

łąk trzęślicowych- pomiary 

powierzchni łąk, stanu 

zadrzewienia 

(zakrzaczenia), składu 

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 932, 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Corocznie, po wejściu w 

życie PZO 

9 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 



 

135 

 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

ochronn

ych 

 

gatunkowego powierzchni. 

W sezonie wegetacyjnym 

następującym po 

przeprowadzeniu prac z 

zakresu czynnej ochrony 

siedliska (wycince drzew i 

krzewów, koszeniu oraz 

eliminacji gatunków 

ekspansywnych) należy 

przeprowadzić badania na 

wybranych pow. próbnych 

mające za zadanie określić 

skuteczność 

podejmowanych działań. 

W przypadku niskiej 

skuteczności przyjętych 

metod należy je 

zmodyfikować (o ile będzie 

to zasadne – znalezienie 

nowej metody o wysokim 

prawdopodobieństwie 

powodzenia) 

Obręb 

Sobótka: 

103m; 103k; 

103j; 103c) 

5. 6510 Niżowe 

i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

D Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D

1 
Zdjęcie 

przedmi

otu 

Propozycja aktualizacji 

Standardowego Formularza 

Danych (SDF) poprzez 

SDF 

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 
ochrony 

z listy 

przygotowanie wniosku do 

GDOŚ w celu usunięcia 

siedlisk z listy 

przedmiotów ochrony (W 

trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono 

występowania siedlisk w 

obszarze.) 

6 7230 Górskie 

i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 
 

D Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D

1 
Zdjęcie 

przedmi

otu 

ochrony 

z listy 

Propozycja aktualizacji 

Standardowego Formularza 

Danych (SDF) poprzez 

przygotowanie wniosku do 

GDOŚ w celu usunięcia 

siedlisk z listy 

przedmiotów ochrony (W 

trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono 

występowania siedlisk w 

obszarze.) 

 

 

 

SDF 

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

7. 8220 Ściany A Działania związane z ochroną czynną 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskam

i z 

Androsacion 

vandelii 
{712c01e8-

2a65-482c-

8822-

3e4babefca77

} 
{004003ae-

cc40-4405-

93b9-

1d15674106f

e} 
{c5d8780e-

1bdb-4d74-

8d17-

4742ec943f5

6} 
{ce690579-

7bc5-4335-

8dc6-

49ac3f50054

A

1 
Przywra

canie 

właściw

ych 

cech 

siedlisk

a 

Wycinanie krzewów i 

podrostu drzew zarastających 

powierzchnie zbiorowisk 

szczelinowych 

Obręb Słupice: 

Dz. ewid. 

620/219 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, wydz.: 

219i)  

Zabieg wykonać w drugim 

lub trzecim roku 

obowiązywania PZO i 

powtarzać co 3 lata w 

okresie marzec-kwiecień 

lub wrzesień-październik. 

8 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

Nadleśnictwo Miękinia 

A

2 
Ustawie

nie 

tablic 

zakazuj

ących 

składow

ania 

odpadó

w do 

starego 

kamieni

ołomu. 

Usuwanie odpadów (na 

bieżąco w razie takiej 

konieczności) oraz 

ustawienie tablic 

zakazujących składowania 

odpadów do starego 

kamieniołomu. 

Obręb Słupice 

dz. ewid. 

620/219, 

620/218 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, wydz.: 

218j, 219g) 

W okresie obowiązywania 

PZO 

2 Nadleśnictwo Miękinia 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Kontrol

a 

skutecz

ności 

działań 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych po ich wykonaniu.  

Nadleśnictwo 

Miękinia wydz.: 

126f, g; 124b, d, 

f; 188b; 189c; 

219i; 181h 

co 5 lat od wykoniania 2 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

0} 
{5fa05c88-

9ec8-4f1f-

a592-

04f53fd28731

} 
{a0bdcfeb-

ad57-4f72-

981e-

12b745c7997

8} 
{10806acc-

4e7e-446f-

9c39-

cb0327df55e

7} 
{2d46414d-

22b5-4e62-

9d67-

bd8a84332bb

7} 
{e917b226-

61a3-4ef2-

ac58-

e168534608e

7} 
{21992905-

c517-4fef-

ochronn

ych 

D Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D

1 
Uzupeł

nienie 

wiedzy 

o 

występo

waniu 

chronio

nych 

gatunkó

w 

diagnos

tycznyc

h 

Inwentaryzacja miejsc 

występowania 4066 

zanokcicy serpentynowej 

Asplenium adulterinum, 

zanokcicy ciemnej 

Asplenium adiantum-

nigrum oraz kwalifikacja 

stanowisk  siedliska 8220 

do odpowiednich 

podtypów , jako 

składowych siedliska 

Cały obszar 

Natura 2000  

w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO 

8 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

ab04-

600494f9ab1

6} 
{c084400b-

314e-48fb-

87d0-

7801f1e665b

e} 

 8. 9110 Kwaśne 

buczyny 

Luzulo-

Fagenion 
{7982cead-

f72f-47c5-

a0e6-

88b0a957fdc

1} 
{def178d6-

45b2-49a3-

9280-

7b0887d54b4

8} 
{b20ecd3b-

68b3-4f91-

a86d-

5f383cdfdaa0

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 
Odtwor

zenie 

właściw

ej 

stratygr

afii i 

struktur

y 

wiekow

ej 

drzewos

tanu 

Utrzymanie gospodarstw 

specjalnych wyłączonych z 

użytkowania, a w obrębie 

płatów siedliska 

zlokalizowanych poza 

rezerwatem przyrody 

„Góra Ślęża” ograniczenie 

wykonywania działań 

gospodarczych do 

koniecznych zabiegów 

sanitarnych (z 

zastosowaniem rębni 

złożonych ze średnim lub 

długim okresem 

odnowienia). 

 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 154d; 

154c; 154b; 

73f; 73d; 73c; 

73b; 73a; 72i; 

72h; 72g; 72f; 

72d; 72c; 72a; 

43a; 42b; 42a; 

136a; 121b; 

121a; 120c; 

120b; 120a; 

84b; 48c; 48b; 

47d; 47c; 47b; 

25b; 25a; 24c; 

24b; 24a; 9c; 

W okresie obowiązywania 

PZO 

0 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

} 
{ae2c1f04-

6835-4967-

8fbb-

36d6f592550

7} 
{2b59ee17-

3d4b-4173-

b9d9-

1b35e27116b

4} 
{8f740de5-

0dd7-45e8-

af38-

b823b5cdca4

5} 
{eeca55d0-

f258-4c46-

87f1-

533ea0fd354

d} 
{ab6ee475-

4e10-492c-

85e7-

df6bf314affb

} 

9b; 9a; 8g; 8f; 

8d; 8c; 8b; 8a; 

7f; 7d; 7c; 7b; 

7a; 6i; 6h; 6g; 

6f; 6d; 6c; 6b; 

6a; 57d; 57c; 

57a; 56b; 56a; 

5g; 5f; 5d; 5c; 

5b; 5a; 4f; 4d; 

4c; 4b; 4a; 

32d; 32c; 32b; 

32a; 31c; 31b; 

31a; 30g; 30f; 

30d; 30a; 3c; 

3b; 3a; 2f; 2d; 

2c; 2b; 2a; 17f; 

17c; 17b; 17a; 

16f; 16d; 16c; 

16b; 16a; 15d; 

15c; 15b; 10c; 

10b; 10a; 1m; 

1l; 1k; 1j; 1i; 

1g; 1f; 1c; 1b; 

1a; 70c; 70b; 

70a; 69c; 69b; 

69a; 68b; 68a; 

67b; 67a; 40d; 

40c; 40b; 39b; 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

39a; 38b; 38a; 

37a; 36d; 36a; 

21c; 21b; 20c; 

20b; 20a; 19c; 

19b; 19a; 18a; 

133a; 132b; 

132a; 130d; 

130c; 130b; 

130a; 129a; 

119a; 118c; 

118b; 118a; 

117c; 117b; 

117a; 116b; 

116a; 115c; 

115b; 115a; 

55c; 55b; 29d; 

29c; 29b; 29a; 

28b; 28a; 27c; 

14h; 14f; 14d; 

14c; 14b; 14a; 

28b; 14b; 2b; 

2a; 23a; 50d; 

50c; 50b; 50a; 

49c; 49b; 49a; 

48d; 48b; 26d; 

26c; 26b; 26a; 

25f; 25d; 25c; 

25b; 24d; 24c; 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

24b; 12c; 12b; 

12a; 11f; 11d; 

11c; 11b; 11a; 

167f; 167d; 

169f; 169d; 

168j; 168g; 

64f; 64c; 35b; 

35a; 65a; 36g; 

36f; 36d; 36c; 

36b; 36a; 

B

2 
Zgroma

dzenie 

odpowi

edniej 

ilości 

martwe

go 

drewna 

 

 

 

Zapewnić istotne zasoby 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 154d; 

154c; 154b; 

73f; 73d; 73c; 

73b; 73a; 72i; 

72h; 72g; 72f; 

72d; 72c; 72a; 

43a; 42b; 42a; 

136a; 121b; 

121a; 120c; 

120b; 120a; 

84b; 48c; 48b; 

47d; 47c; 47b; 

25b; 25a; 24c; 

W całym okresie 

obowiązywania PZO 

0 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawiać do 

naturalnego rozpadu 

rozproszone pozostałości 

pozrębowe, z wyjątkiem 

przewróconych drzew na 

stromych stokach 

bezpośrednio 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości 

drzewostanu. 

24b; 24a; 9c; 

9b; 9a; 8g; 8f; 

8d; 8c; 8b; 8a; 

7f; 7d; 7c; 7b; 

7a; 6i; 6h; 6g; 

6f; 6d; 6c; 6b; 

6a; 57d; 57c; 

57a; 56b; 56a; 

5g; 5f; 5d; 5c; 

5b; 5a; 4f; 4d; 

4c; 4b; 4a; 

32d; 32c; 32b; 

32a; 31c; 31b; 

31a; 30g; 30f; 

30d; 30a; 3c; 

3b; 3a; 2f; 2d; 

2c; 2b; 2a; 17f; 

17c; 17b; 17a; 

16f; 16d; 16c; 

16b; 16a; 15d; 

15c; 15b; 10c; 

10b; 10a; 1m; 

1l; 1k; 1j; 1i; 

1g; 1f; 1c; 1b; 

1a; 70c; 70b; 

70a; 69c; 69b; 

69a; 68b; 68a; 

67b; 67a; 40d; 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

40c; 40b; 39b; 

39a; 38b; 38a; 

37a; 36d; 36a; 

21c; 21b; 20c; 

20b; 20a; 19c; 

19b; 19a; 18a; 

133a; 132b; 

132a; 130d; 

130c; 130b; 

130a; 129a; 

119a; 118c; 

118b; 118a; 

117c; 117b; 

117a; 116b; 

116a; 115c; 

115b; 115a; 

55c; 55b; 29d; 

29c; 29b; 29a; 

28b; 28a; 27c; 

14h; 14f; 14d; 

14c; 14b; 14a; 

28b; 14b; 2b; 

2a; 23a; 50d; 

50c; 50b; 50a; 

49c; 49b; 49a; 

48d; 48b; 26d; 

26c; 26b; 26a; 

25f; 25d; 25c; 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

25b; 24d; 24c; 

24b; 12c; 12b; 

12a; 11f; 11d; 

11c; 11b; 11a; 

167f; 167d; 

169f; 169d; 

168j; 168g; 

64f; 64c; 35b; 

35a; 65a; 36g; 

36f; 36d; 36c; 

36b; 36a; 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 
Kontrol

a 

skutecz

ności 

realizac

ji 

działań 

ochronn

ych  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

W 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO 

4 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

10. 9170 Grąd B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

B

1 

  

Zapewnić istotne zasoby 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawianie do 

naturalnego rozpadu 

rozproszonych pozostałości 

pozrębowych, z wyjątkiem 

przewróconych drzew na 

stromych stokach 

bezpośrednio 

Nadleśnictwo 

Miękinia,  

Obręb 

Sobótka: 136d; 

136c; 136b; 

135b; 135a; 

143a; 142l; 

142j; 142g; 

141s; 141p; 

141o; 140c; 

132b; 131a; 

85b; 85a; 84c; 

84b; 150p; 

150h; 150g; 

150f; 150d; 

150c; 150b; 

203j; 203i; 

203h; 203g; 

203b; 202c; 

169a; 168d; 

170a; 169c; 

169b; 169a; 

171f; 171d; 

171c; 171b; 

171a 

W całym okresie 

obowiązywania PZO 

 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości 

drzewostanu. 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 

C

1 
Kontrol

a 

skutecz

ności 

realizac

ji 

działań 

ochronn

ych  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

W 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO 

4 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

11. 9180 Jawo-

rzyny i lasy 

klonowo – 

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

Tilio plathy-

phyllis-

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 
Zgroma

dzenie 

odpowi

edniej 

ilości 

martwe

  

Zapewnić istotne zasoby 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

 

Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka:  

wydz.: 76b; 

W okresie 

obowiązywania PZO  

0 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

Acerion 

pseudoplata-

ni{c390aae3-

c404-4e36-

b4f6-

2eea8c244c9

9} 

go 

drewna 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach pozosta-

wiać do naturalnego rozpa-

du rozproszone pozostało-

ści pozrębowe, z wyjąt-

kiem przewróconych drzew 

na stromych stokach bez-

pośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości 

drzewostanu. 

45c; 45b; 45a; 

44b; 44a; 1i; 

8d; 7b; 7a; 

20b; 19b; 19a; 

28b; 14b; 28b; 

14b 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

 B

2 
Ochron

a 

struktur

y 

najlepie

j 

zachow

anych, 

naturaln

ych 

stanowi

sk w 

kulmina

cyjnej 

części 

masywu 

Ślęży 

 

Utrzymanie wyłączenia z 

użytkowania rębnego 

drzewostanów w miejscach 

występowania płatów 

siedliska zachowanych w 

stanie naturalnym lub 

zbliżonym do naturalnego, 

zlokalizowanych w 

kulminacyjnej części 

masywu góry Ślęży w 

obrębie i poza rezerwatem 

przyrody „Góra Ślęży”. W 

pozostałych płatach 

siedliska ograniczenie 

wykonywania działań 

gospodarczych do 

koniecznych zabiegów 

sanitarnych (np. usuwania 

chorych jaworów, 

usuwania gatunków obcych 

z drzewostanu) lub 

konieczności usuwania 

drzew zagrażających 

bezpieczeństwu życia i 

mienia (w tym 

zablokowania dróg leśnych 

i wyznaczonych szlaków 

Od początku wejścia w 

życie PZO 

 

0 Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 

Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

turystycznych). 

    Sobótka-miasto,  
Dz. ewid. 7, 8, 

19, 20 
Nadleśnictwo 

Miękinia, wydz.: 
Stanowisko 1- 

44b 
Stanowisko 2- 1i 
Stanowisko 3- 

19a,b; 7a, b; 8d; 

20b 
Stanowisko 4- 

14 b,i; 28b 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

 C

1 
Kontrol

a 

skutecz

ności 

realizac

ji 

działań 

ochronn

ych  

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

W 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO 

4 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

12. *91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe, 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, Alne-

nion glutino-
so-incanae) i 
olsy źródli-
skowe 

{76cc30ae-

262f-43da-

b9bb-

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

B

1 
Odtwor

zenie 

właściw

ej 

stratygr

afii i 

struktur

y 

wiekow

ej 

drzewos

tanu 

Pozostawianie do dalszego 

wzrostu i naturalnego 

rozpadu biogrup 

drzewostanu, nie objętych 

cięciami rębnymi i 

przygotowawczymi.  

Zapewnić istotne zasoby 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Stanowisko 1- 

62 h,g,i,j 

Stanowisko 2- 

164 f,h,d,b 

Stanowisko 3- 

203 i,j,k 

Stanowisko 4-

242g,k,j,h,i 

Stanowisko 5- 

212 d,f,g,i 

Stanowisko 6- 

217 c,i,j,k 

W całym okresie 

obowiązywania PZO 

0 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

cfab19a99f43

} 
{d6525301-

2b91-43ef-

a24b-

6e2e53efdd49

} 
{43193b0e-

d6d6-4f65-

a133-

8900d12f502

3} 
{f55e18b6-

22d5-41ff-

a4c5-

5039f176546

9} 
{db04a03b-

1c76-48b5-

9461-

5375d4c8e98

7} 
{1610c54d-

5dfe-4350-

80ce-

3e25b039e79

4} 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i 

złomów, 

- pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie 

usuwanie drzew 

dziuplastych i 

próchniejących, 

- we fragmentach 

pozostawianie do 

naturalnego rozpadu 

rozproszonych pozostałości 

pozrębowych, z wyjątkiem 

przewróconych drzew na 

stromych stokach 

bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości 

drzewostanu. 

Nadleśnictwo 

Miękinia 

Obręb 

Sobótka: 62j; 

62i; 62h; 62g; 

164h; 164f; 

164d; 164b; 

203k; 203j; 

203i; 202c; 

217n; 217m; 

213c; 212i; 

212h; 212g; 

212f; 212d; 

217k; 217j; 

217i; 217c; 

217k; 242k; 

242j; 242i; 

242h; 242g; 

242f; 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 
Kontrol

a 

skutecz

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-

w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO 

4 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

ności 

realizac

ji 

działań  

10% 

13. *91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

Quercetalia 

pubescenti-

petraeae 
{0f8ae30f-

25c8-4fed-

919b-

0e230c2e20e

2} 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 
Zachow

anie 

właściw

ej  

struktur

y 

naturaln

ych 

stanowi

sk 

siedlisk

a 

Utrzymanie wyłączenia z 

użytkowania rębnego 

drzewostanów w miejscach 

występowania dobrze 

wykształconych płatów 

siedliska zlokalizowanych 

w szczytowej części góry 

Radunia. W pozostałych 

płatach kontynuowanie 

prowadzonej gospodarki 

leśnej (przebudowy 

drzewostanu) z 

uwzględnieniem 

zachowania typu siedliska. 

 

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 

1526/188, 

1526/189  

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: część 

wydz 189d; 

189c; 189b; 

189a; 188h; 

188g; 188f; 

188d; 188c; 

188b; 188a; 

161d) 

W okresie 

obowiązywania PZO 

0 Nadleśnictwo Miękinia 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C Kontrol Monitoring realizacji Nadleśnictwo w 5 i 10 roku 4 Sprawujący nadzór nad 



 

154 

 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

1 a 

skutecz

ności 

realizac

ji 

działań 

ochronn

ych  

działań ochronnych  Miękinia 

Stanowisko 1-

188 a,b,c,d,f,h 

Obręb 

Sulistrowiczki, 

Dz. ewid. 

1526/188 

Dz. ewid. 

1526/189 

obowiązywania PZO obszarem Natura 2000 

14. 4096 

Mieczyk 

błotny 

Gladiolus 

palustris 
{0f8ae30f-

25c8-4fed-

919b-

0e230c2e20e

2} 

A Działania związane z ochroną czynną 

A

1 
Odnowi

enie 

populac

ji 

mieczy

ka na 

bazie 

lokalny

ch 

zasobó

w 

a) Pobranie nasion. 

b) Rozmnożenie in situ z 

zastosowaniem lokalnego 

podłoża i propagul z 

lokalnej populacji.   

Gmina 

Sobótka, 

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 932 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 

103m; 103k; 

103j; 103c) 

w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO 

20 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

D Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D

1 
Uzupeł

nienie 

badanie liczebności 

/zagęszczenia populacji, 

Obręb 

Sulistrowiczki 

w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO 

8 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

informa

cji o 

populac

ji 

mieczy

ka 

błotneg

o 

określenie zdolności 

reprodukcyjnych 

Dz. ewid. 932 

15.  
1308Mopek 

Barbastella 

barbastellus 
{cfdd78cf-

e7e4-4559-

90c1-

8c4abc99278

1} 
{c43b41de-

206a-4f70-

88cc-

8cf22ec3c9aa

} 
{2cb17664-

5f16-479a-

aed2-

5e50c17c289

A Działania związane z ochroną czynną 

A

1 

Zabezpi

eczenie 

stanowis

ka przed 

penetrac

ją ludzi i 

zwierząt 

Zabezpieczenie stanowiska 

przed penetracją ludzi. 

Bieżące naprawy i 

konserwacja krat przy 

wejściu do sztolni 

zamykanych na okres 

jesienno-zimowy). 

Sztolnie 

Kopalni 

Tąpadła (górna 

i dolna).  

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 

1468/199, 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

wydz.:199 b, f) 

W okresie obowiązywania 

PZO 

5/rok Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000, Nadleśnictwo 

Miękinia 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 
Utrzym

anie 

 Zachowanie drzew oraz 

krzewów w bezpośrednim 

Cały obszar 

Natura 2000, 

W okresie 

obowiązywania PZO 

0 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

c} 
{4f2a80ae-

12b0-4ff8-

9d74-

742ca2931ca

a} 
{b7561e73-

f71b-4746-

a124-

d7bd4915e54

7} 
{92a6a0b9-

46e6-4c61-

a35f-

293dd7ab9ae

8} 
{51c787f4-

3161-4c8f-

8deb-

c250a17b16e

3} 
{cc26517b-

91f5-4587-

a88a-

654b4fcf3836

} 
{e7bfd8e6-

właściw

ej 

struktur

y 

przyrod

niczej 

w 

rejonie 

stanowi

ska i 

żerowis

k 

otoczeniu otworów sztolni 

krzewów w bezpośrednim 

otoczeniu otworów sztolni. 

Sztolnie 

Kopalni 

Tąpadła (górna 

i dolna).  

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 

1468/199 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

wydz.:199 b, 

f), 

 

B

2 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej zapewniającej 

utrzymanie możliwie dużej 

reprezentacji starodrzewu, 

a przy wykonywaniu rębni 

złożonych zachowanie 

przestojów i biogrup 

starodrzewu oraz 

dziuplastych i 

zamierających drzew - z 

wyjątkiem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i ich 

Cały obszar 

Natura 2000 

W okresie 

obowiązywania PZO 

 Nadleśnictwo Miękinia 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

1c76-4408-

bde1-

62296eee85e

6} 
{a19ca6de-

cceb-46f4-

99c4-

d0f179e10a0

7} 
{45172248-

704e-4c5f-

8f2f-

209150b4c55

3} 
{145472ac-

3b1d-4520-

be12-

8828b14f294

4} 
{2199b698-

37be-4fac-

b534-

4aa1102912e

e} 
{45f57ad1-

7280-44a9-

b424-

7a91ee0d933

mienia (w tym 

zablokowania dróg leśnych 

i wyznaczonych szlaków 

turystycznych) oraz 

trwałości drzewostanu. 

B

3 

Zachowanie i ewentualne 

uzupełnienia wszelkich 

liniowych elementów 

struktury przyrodniczej 

(zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych - alei, 

szpalerów). 

Teren gmin 

Łagiewniki, 

Marcinkowice 

i Sobótka 

W okresie 

obowiązywania PZO 

 Nadleśnictwo Miękinia, 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000,  

Gmina Łagiewniki, 

Marcinkowice i Sobótka,  

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych  

C

1 

Kontrola 

zimowa 

stanowis

ka i 

jesienna 

stanu 

zabezpie

czenia 

stanowis

ka 

Coroczny monitoring 

zimowy stanowiska i 

jesienny coroczny 

monitoring stanu 

zabezpieczenia stanowiska. 

Sztolnia 

Kopalni 

Tąpadła 

Obręb 

Sulistrowiczki 

Dz. ewid. 

1468/199 

(Nadleśnictwo 

Miękinia 

wydz.:199 b, f) 

Corocznie w całym 

okresie obowiązywania 

PZO 

20 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, we 

współpracy z placówkami 

naukowymi, organizacjami 

pozarządowymi – w przypadku 

realizacji projektów ze 

środków publicznych (na 

stanowiskach wchodzących w 

skład PMŚ monitoring 

przeprowadzić może GIOŚ). 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

1} 
{5a287d1c-

6f11-465e-

8390-

745f2e4d263f

} 
{2adf462b-

8bca-450f-

baab-

6d9f0541917

4} 
{f7c6a461-

b6f9-493d-

9bdf-

ab64290393b

d} 
{92a67463-

4b1b-4ee4-

9bbf-

7aa52c812a5

a} 
 
1323Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii  

{539d233d-
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

f381-481f-

aba8-

ffca0c8b7553

} 
{5d69aca7-

4ef9-4b18-

b1a1-

29a15a46851

0} 
 

1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

{74cc601b-

eb5d-44b5-

91a8-

791bf708836f

} 
{01f69103-

4fe9-43c1-

8b7b-

efe5b2b70f0f

} 
{7da98c5b-

335f-4905-

8e62-

59f9187bac3e

} 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

{63878f63-

a230-4143-

b69d-

34669fc6b82

8} 

16. 6179 

Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

{3f80b86b-

9731-41ff-

883b-

a418460367e

3} 
{cfed2c21-

caa9-4145-

8100-

7d211ebc4b2

9} 
 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dis 

A

B 

Działania związane z ochroną czynną oraz utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

A

B

1 

Zachow

anie 

siedlisk 

gatunkó

w 

położon

ych na 

trwałych 

użytkac

h 

zielonyc

h 

Działania obligatoryjne: 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

 

 

Łąki 

Sulistrowickie;  

obręb 

Sulistrowiczki 

działki ew.: 

104/1 (cz. 

wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

wydz. 104 d, 

101 a) 

W okresie obowiązywania 

PZO 

50 

 

Nadleśnictwo Miękinia;  

 

|A

B

1 

Działania fakultatywne: 

Przywrócenie poprzedniego 

(właściwego) stanu siedliska 

(łąk); powstrzymanie 

sukcesji leśnej. Usunięcie 

Łąki 

Sulistrowickie;  

Obręb 

Sulistrowiczki 

dz. ew.: 104/1 

W okresie obowiązywania 

PZO 

 Nadleśnictwo Miękinia; 

użytkownicy/właściciele 

gruntów, Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

par 

{6eebc013-

193e-4a37-

aee8-

a36d83991e7

a} 

6177 

Modraszek 

teleius 

Maculinea 

(Phengaris) 

teleius 

 

 

nalotów drzew i krzewów. (cz. wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

wydz. 104 d, 

101 a) 

A

B

2 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na 

ochronę siedliska gatunków 

motyli 

Łąki 

Sulistrowickie;  

Obręb 

Sulistrowiczki 

dz. ew.: 104/1 

(cz. wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnictwo 

Miękinia, 

Obręb Sobótka 

wydz. 104 d, 

101 a) 

W okresie obowiązywania 

PZO 

 Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości. 

C Dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 

Monitori

ng 

realizacj

i działań 

ochronn

Monitoring skuteczności 

wdrażania działań 

ochronnych 

(przeprowadzenia wycinki 

nalotu drzew i krzewów oraz 

Łąki 

Sulistrowickie 

obręb 

Sulistrowiczki 

działki ew.: 

Po wykonaniu działań 5 Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin wykonania 

Szacun

kowe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

ych wykaszania)  104/1 (cz. 

wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnictwo 

Miękinia wydz. 

104 d, 101 a) 

1.  1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina  
 

D Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D

1 

Zdjęcie 

przedmi

otu 

ochrony 

z listy 

Propozycja aktualizacji 

Standardowego Formularza 

Danych (SDF) poprzez 

przygotowanie wniosku do 

GDOŚ w zakresie nadania 

gatunkom oceny D – 

nieznacząca Podczas 

weryfikacji terenowej nie 

stwierdzono w granicach 

obszaru obecności kumaków 

SDF   Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 12. 

 

 

Wymienione zadania ochronne wynikają z zaniedbania łąk trzęślicowych, dla których prowadzono przez kilkadziesiąt lat nieskuteczną formę 

ochrony dopuszczając do zaniku większości areału tego siedliska i zaniku stanowisk gatunków chronionych, w tym mieczyka błotnego, gatunku 

krytycznie zagrożonego wyginięciem. Należy przynajmniej utrzymać te areały łąk, które jeszcze pozostały i prowadzić na nich gospodarkę 

łąkarską podobną do tej, jaka przyczyniła się do ukształtowania łąki sulistrowickiej.  

Murawy kserotermiczne, będące przedmiotem ochrony nie stanowią naturalnej roślinności obszaru a jedynie stadium szeregu sukcesyjnego 
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zmierzającego do odtworzenia dąbrów będących potencjalnym zbiorowiskiem naturalnym. Jeżeli mają być zachowane należy prześwietlać ich 

stanowiska usuwając zakrzaczenia i zadrzewienia, nawet jeżeli miałoby się to odbywać kosztem otaczających je innych, leśnych siedlisk 

przyrodniczych, ponieważ murawy zajmują niewielkie powierzchnie, będące ostoją ciepłolubnych gatunków roślin, wchodzących jednocześnie 

w skład charakterystycznej kombinacji gatunków sąsiadujących siedlisk leśnych (ciepłolubnych dąbrów). 

Miejsca występowania siedliska 8220 (Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii) pozostają częścią 

wydzieleń leśnych objętych zapisami PUL. W wyniku prac prowadzonych w ramach Grupy Lokalnej Współpracy dotyczących ochrony siedliska 

ustalono, że konieczne jest ich wyodrębnienie w podziale administracyjnym LP i utworzenie wydzieleni dla których będą stosowane oddzielne 

metody zagospodarowania i ochrony.  W toku prac należy ustalić dokładne miejsca występowania gatunków decydujących o wartości 

przyrodniczej siedliska jak np. zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum) i wyznaczyć dla nich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska o ochronie gatunkowej roślin, strefy ochronne. 

Działania ochronne proponowane dla buczyn, łęgów, jaworzyn i lasów grądowych polegają na zastosowaniu właściwych metod 

zagospodarowania upraw leśnych, który pozwoli w przyszłości na wykształcenie właściwej struktury wiekowej, przestrzennej lasu  także na 

zgromadzenie odpowiedniej ilości martwego drewna. 

 



 

 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Lp. Przedmiot 

ochrony 
Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitorin-

gowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 
(w tys. zł) 

          
2. 6190 

Środkowoeuropejs

kie, wyżynne 

murawy naskalne 

z kostrzewą bladą 

(Asplenio 

septentrionalis-

Festucion 

pallentis) na 

podłożach 

bezwapiennych 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

lub według 

oceny 

eksperckiej 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

lub według 

oceny 

eksperckiej 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska wg 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska  

Raz na 5 lat Nadleśnict

wo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka 

wydz.: 

188c, d, f; 

189c 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 

3. 6210 Murawy 

kserotermiczne 

Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Raz na 5 lat Nadleśnict

wo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka 

część  

wydz.: 1m; 

1i; 189c; 

189a; 188h; 

189c; 170l; 

218m; 

182g; 182f; 

210b 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 

4. 6410 Monitoring Według Wskaźniki Monitoring Raz na 4 lata Obręb Sprawujący 5 
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 Zmiennowilgotne 

łąki trzęslicowe 

Molinion 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Sulistrowic

zki Dz. 

ewid. 932, 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 

103m; 

103k; 103j; 

103c) 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

5. 6430 Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Convolvuletalia 

sepium 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji siedliska. 

Raz na 5 lat Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne. 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

3 

6. 8150 

Środkowoeuropejs

kie wyżynne piargi 

i gołoborza 

krzemianowe 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Raz na 5 lat Nadleśnict

wo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka 

wydz.: 1i, 

m; 8f, g; 

7b, 19a; 7a; 

(5) 7a, b 

 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 
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8. 8220 Ściany 

skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Raz na 5 lat Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz.: 

126f, g; 

124b, d, f; 

188b; 189c; 

219i; 181h 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

6 

9. 9110 Kwaśne 

buczyny Luzulo-

Fagenion 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

W 5 i 10 roku 

obowiązywani

a PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne. 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 

10. 9170 Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

W 5 i 10 roku 

po 

ustanowieniu 

PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 
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inne. 

11. 9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo – 

lipowe na stokach 

i zboczach Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

W 5 i 10 roku 

po 

ustanowieniu 

PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne. 

 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 

12. 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

Według 

parametrów 

określonych w 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Zgodnie z 

metodyką 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

W 5 i 10 roku 

po 

ustanowieniu 

PZO 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne. 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

4 

13. 91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

Quercetalia 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

Według 

parametrów 

określonych w 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Monitoring 

powierzchni, 

zachowania 

W 5 i 10 roku 

po 

ustanowieniu 

Stanowisko 

nr 1 na 

górze 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

4 



 

168 

 

pubescenti-

petraeae 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

metodyce 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska. 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

struktury i 

funkcji 

siedliska. 

PZO Raduni 

Obręb 

Sulistrowic

zki Dz. 

ewid. 

1526/188, 

1526/189. 

Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz.: 

188a, b, c, 

d, f, h 

Natura 2000, 

1.  4096 Mieczyk 

błotny Gladiolus 

palustris 

Monitoring 

stanu populacji 

Parametry 

populacji 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska 

Monitoring 

siedliska i 

populacji 

gatunku 

co 4 lata Obręb 

Sulistrowic

zki Dz. 

ewid. 932, 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia, 

Obręb 

Sobótka: 

103m; 

103k; 103j; 

103c)i 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, 

6 

        

2.  1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Obserwacja  

stanu 

zachowania 

populacji 

gatunku - 

liczebność 

Parametry 

populacji 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

gatunków 

(m.in. 

liczebności) 

W 5 i 10 roku 

obowiązywani

a PZO 

Sztolnia 

Kopalni 

Tąpadła, 

Obręb 

Sulistrowic

zki dz. ew. 

1468/199 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

we 

współpracy z 

placówkami 

20 
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(Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz.:199 

b, f) 

naukowymi, 

organizacjam

i 

pozarządowy

mi – w 

przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

wchodzącyc

h w skład 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska  

monitoring 

przeprowadz

ić może 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska) 

3.  1323 Nocek 

Bechsteina Myotis 

bechsteinii 

 

Obserwacja  

stanu 

zachowania 

populacji 

gatunku - 

liczebność 

Parametry 

populacji 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

gatunków 

(m.in. 

liczebności) 

W 5 i 10 roku 

obowiązywani

a PZO 

Sztolnia 

Kopalni 

Tąpadła, 

Obręb 

Sulistrowic

zki dz. ew. 

1468/199 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

we 

współpracy z 

placówkami 

naukowymi, 

organizacjam

i 
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wydz.:199 

b, f) 

pozarządowy

mi – w 

przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

wchodzącyc

h w skład 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska  

monitoring 

przeprowadz

ić może 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska) 

4.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

 

Obserwacja  

stanu 

zachowania 

populacji 

gatunku - 

liczebność 

Parametry 

populacji 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

gatunków 

(m.in. 

liczebności) 

W 5 i 10 roku 

obowiązywani

a PZO 

Sztolnia 

Kopalni 

Tąpadła, 

Obręb 

Sulistrowic

zki dz. ew. 

1468/199 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz.:199 

b, f) 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

we 

współpracy z 

placówkami 

naukowymi, 

organizacjam

i 

pozarządowy

mi – w 

przypadku 
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realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

wchodzącyc

h w skład 

Państwoweg

o 

Monitoringu 

Środowiska  

monitoring 

przeprowadz

ić może 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska) 

5.  6177 Modraszek 

teleius Maculinea 

(Phengaris) teleius 

 

Ocena stanu 

populacji 

gatunku i jego 

siedlisk - 

liczebność 

Parametry 

populacji 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

gatunku i 

liczebności 

populacji 

co 5 lat Łąki 

Sulistrowic

kie  

Obręb 

Sulistrowic

zki dz. ew.: 

104/1 (cz. 

wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz. 104 

d, 101 a) 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

50 
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6.  6179 Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

 

Ocena stanu 

populacji 

gatunku i jego 

siedlisk - 

liczebność 

Parametry 

populacji 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

co 5  lat Łąki 

Sulistrowic

kie 

Obręb 

Sulistrowic

zki dz. ew.: 

104/1 (cz. 

wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz. 104 

d, 101 a) 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

7.  1060 

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

 

Ocena stanu 

populacji 

gatunku i jego 

siedlisk - 

liczebność 

Parametry 

populacji 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

co 5 lat Łąki 

Sulistrowic

kie 

Obręb 

Sulistrowic

zki dz. ew.: 

104/1 (cz. 

wsch.), 

1005/101 

(Nadleśnict

wo 

Miękinia 

wydz. 104 

d, 101 a) 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Na siedliskach leśnych, zagospodarowanych zgodnie z Planem Urządzenia Lasu proponowane zadania ochronne pozwolą na stopniowe 

zróżnicowanie struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów oraz zwiększenie zasobów martwego drewna. Rezultaty tych zmian będą 

widoczne po wielu latach, toteż prowadzenie corocznego monitoringu w trakcie 10 lat realizacji PZO nie jest konieczne.  

Monitorowane powinny być te siedliska i gatunki, których istnienie jest poważnie zagrożone i dla których wyznaczono zadnia ochronne jakie 

powinny doprowadzić do istotnej zmiany parametrów oceny w niedługim czasie. Należą do nich łąki trzęślicowe oraz populacja mieczyka 

błotnego. 

Prowadzenie monitoringu liczebności/obecności populacji/osobników gatunków pozwoli na odpowiednie podejmowanie właściwych działań 
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ochronnych. 
 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Lp. 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) 

1. Nie określa się ustaleń PZO do dokumentów planistycznych. 

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

 

Brak istotnych przesłanek dla sporządzenia PO. Niniejszy plan zadań ochronnych powinien w zadawalający sposób zabezpieczyć przedmioty 

ochrony Obszaru Natura 2000 przed pogorszeniem stanu ich ochrony. 

 

 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 

Zaproponowano zmiany w SDF w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli. Projekt zmienionego SDF (Plik PDF) – załącznik 12. 

Dostosowano granice Obszaru do danych katastralnych. Wektorowa warstwa informacyjna GIS zawierająca zmienione granice obszaru – 

załącznik 13. 
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1.  6190 Środkowoeuropejskie, 

wyżynne murawy naskalne z 

kostrzewą bladą (Asplenio 

septentrionalis-Festucion pallentis) 

na podłożach bezwapiennych, 

pokrycie  0,00% ha, ocena ogólna A 

pokrycie 0,18 ha 

Ocena ogólna B 
Zmiana oceny ogólnej ze względu na stan zachowania struktury i funkcji – 

zubożenie gatunkowe, zacienianie, wydeptywanie oraz utrzymujące się 

obecne zagrożenia. 

2.  6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe, ocena ogólna A 
Zmienić ocenę ogólną na B Malejąca powierzchnia łąk trzęślicowych, malejące bogactwo gatunkowe i 

coraz gorsze z czasem oceny stanu zachowania łąk oraz złe perspektywy ich 

zachowania umniejszają znaczenie łąk sulistrowickich dla zachowania 

siedliska 

3.  6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Usunąć pozycję Stanowiska wykazane na mapie BUL zostały zabudowane lub zarosły 

podrostem krzewów i drzew w wyniku zaniechania gospodarki rolnej. Na 

pozostałych stanowiskach stwierdzono występowanie łąk wilgotnych rzędu 

Molinietalia oraz szuwarów wielkoturzycowych związku Phragmition. Nie 

stwierdzono występowania łąk świeżych z gatunkami diagnostycznymi na 

terenie obszaru Natura 2000 „Masyw Ślęży” 

4.  7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

Usunąć pozycję Nie stwierdzono występowania siedliska w trakcie inwentaryzacji. W 

dostępnych materiałach jak np. mapy siedlisk przyrodniczych BUL czy 

operat florystyczny planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego brak 

informacji o występowaniu siedliska. 

5.  9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagenion), ocena ogólna B 
Ocena ogólna A Dobrze zachowany, zwarty kompleks leśny masywu Ślęży to istotne 

stanowisko dla zachowania siedliska w kraju. Coraz lepsze oceny stanu 

zachowania związane są z rozbudowaniem struktury wiekowej i 

przestrzennej buczyn  

6.  9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 
Stopień reprezentatywności B, 

stopień zachowania B, ocena ogólna 

C  

Zmienić ocenę stopnia 

reprezentatywności na A 
 Zmienić ocenę stanu 

zachowania na A, 
Zmienić ocenę ogólną na A 

Zinwentaryzowane płaty są bogate gatunkowo, posiadają charakterystyczną 

kombinację gatunków i typowe dla zespołu gatunki towarzyszące, zajmują 

powierzchnie na typowych dla zespołu kamienistych zboczach, 

fizjonomicznie, siedliskowo i pod względem struktury gatunkowej są 

reprezentatywne 
W opisanym stanie stanowią cenne stanowisko, istotne dla zachowania 

siedliska przyrodniczego w skali kraju. Położenie na terenie rezerwatu i brak 

gospodarki leśnej dają bardzo dobre perspektywy zachowania siedliska. 
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

7.  91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-petraeae) 
ozena ogólna C 

Zmienić ocenę ogólna na A Jedno z nielicznych w kraju stanowisk zespołu Potentillo albae-Quercetum 

odpowiadające  składem gatunkowym i fizjonomią dąbrowom ciepłolubnym 

w zwartym zasięgu ich występowania, istotne dla zachowania siedliska. 

Położone na terenie rezerwatu, posiada bardzo dobre perspektywy 

zachowania. 

8.  1166 Traszka grzebieniasta Triturus 

cristatus; jakość danych M; 

populacja D 

Usunąć pozycje z sdf  

9.  1188 Kumak nizinny (Bombina 

bombina) Stopień populacji C, 

stopień zachowania A, izolacja C, 

ocena ogólna C 

Zmienić ocenę populacji na D Podczas weryfikacji terenowej nie stwierdzono obecności przedstawicieli 

tego gatunku; nieistotna reprezentatywność populacji. 

 

Propozycja zmian w SDF (Plik PDF)– załącznik 13.  

Wektorowa warstwa informacyjna GIS zawierająca zmienione granice obszaru – załącznik 14. 

 

 

Lp. Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

1 Moduł  B i C Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska  

Poprawiono wszystkie nazwy i kody zagrożeń oraz uzupełniono wszystkie 

opisy zagrożeń, w przypadku gdy stwierdzony był brak zagrożeń istniejących 

dla przedmiotów ochrony. 

W odniesieniu do uwagi iż do zagrożeń dla siedliska 6210 murawy 

kserotermiczne należy dopisać brak wypasu lub koszenia, stwierdzić należy, że 

płaty tego siedlisk nie były utrzymywane w przeszłości w ten sposób, więc nie 
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stanowi to zagrożenia dla siedliska.  

Przeformułowano treść zapisu zagrożeń dla siedlisk 9110 kwaśne buczyny 

oraz *9180 jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach (usunięto 

określenia typu drzewostanu), a także zmieniono opis zagrożenia dla siedliska 

9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (w taki sposób, aby nie 

wynikało, że rośliny inwazyjne pojawiają się w wyniku prac leśnych).  

Dodano zagrożenie F03.02.03 „Chwytanie, trucie, kłusownictwo” dla 

hibernujących nietoperzy, związane z niszczeniem krat zabezpieczających. 

Wskazano jednoznaczne cele działań ochronnych, doprecyzowując docelowy 

stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków. Odstąpiono od podawania 

docelowej powierzchni oraz szczegółowych parametrów siedlisk – 

ograniczając wskazanie do ogólnego celu – określenia stanu zachowania 

siedliska. 

Doprecyzowano zakres działania ochronnego przed zacienianiem 6190 muraw 

panońskich wskazując na konieczność usuwania krzewów i podrostu drzew. 

Natomiast nie uwzględniono uwagi dotyczącej propozycji dodatkowych 

działań ochronnych dla siedliska 6210 murawy kserotermiczne (niemożliwe 

jest przywrócenie gospodarowania, gdyż murawy te nie były wcześniej 

użytkowane pastersko) oraz nie należy wyznaczać miejsc na ognisko (jest to 

zbyt mały płat siedliska, aby możliwe było wygospodarowanie terenu w tym 

celu, a ponadto z uwagi na otoczenie pożar stanowi duże zagrożenie dla tego 

siedliska oraz otaczających kompleksów leśnych). 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej doprecyzowania kompetencji i zakresu 

współpracy podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych 

działań ochronnych, bowiem w zarządzeniu wymagane jest wykazanie nazwy 

podmiotu bez podania jego funkcji. 

Pozostawiono podział działań ochronnych w stosunku do siedliska 

przyrodniczego 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz siedliska 4096 

mieczyka błotnego na obligatoryjne i fakultatywne, bowiem zapis ten jest 

zgodny z wytycznymi przyjętymi w projekcie dotyczącymi podmiotów, którzy 

mogą wystąpić o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, zwanego dalej „PROW” (nie można wykluczyć, że Nadleśnictwo 
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uzyska w przyszłości z tego tytułu przychody). Łąka Sulistrowicka objęta jest 

ochroną rezerwatową, wobec czego jako podmiot wskazano również organ 

sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 (i rezerwatem przyrody). 

Zgodnie z sugestią dopisano „usunięcie odpadów” jako działanie niezbędne do 

wykonania w miejscu występowania płatów siedlisk 8220 ściany skalne i 

urwiska krzemianowe oraz 6210 murawy kserotermiczne. 

Zmieniono zapis dotyczący wyłączenia z prowadzenia zabiegów działania 

ochronnego w stosunku do 9110 kwaśnych buczyn, wskazując konieczność 

utrzymania gospodarowania gospodarstw specjalnych, a także ograniczenie 

wykonywania zabiegów gospodarczych w obrębie płatów siedliska 

zlokalizowanych poza rezerwatem przyrody „Góra Ślęża”. Analogicznych 

zmian dokonano w stosunku do wskazań dotyczących siedliska *9180 

jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach. 

Pomimo wskazania, aby zmienić wskazywany udział martwego drewna w 

stosunku do siedlisk leśnych 9110, 9170, *9180, pozostawiono uogólniony 

zapis działania, z uwagi na zróżnicowany stan zachowania płatów siedlisk oraz 

zróżnicowanie wiekowe drzewostanów i związaną z tym niemożność 

wskazania takiej wartości, które byłaby możliwa do wyegzekwowania. 

Zmodyfikowano zapis działania ochronnego dotyczącego siedliska *91E0 łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, doprecyzowując znaczenie 

biogrup oraz formułując wskazania w zakresie pozostawiania martwego 

drewna. 

Odnosząc się do uwag w zakresie oceny stanu zachowania oraz 

proponowanych działań ochronnych dla siedliska *91I0 ciepłolubne dąbrowy 

w odniesieniu do wydanych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra 

Radunia”, należy zauważyć, że w opinii eksperta botanika rezerwat przyrody 

obejmujący górę Radunia, po części porasta m.in. monokultura świerkowa – 

faktycznie wymagająca przebudowy za pomocą rębni złożonych. Natomiast 

działania ochronne w PZO polegające na utrzymaniu wyłączenia z 

użytkowania rębnego, dotyczą tylko miejsc występowania płatów siedliska 

*91I0 (dobrze zachowanej jednolitej świetlistej dąbrowy) w szczytowej części 

masywu, dla których nie przewiduje się takich zabiegów - nie ma bowiem 
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powodu ani potrzeby naruszania tych płatów naturalnej dąbrowy, która jest 

cennym przedmiotem ochrony obszaru. Dla pozostałych fragmentów 

rezerwatu dopuszczono kontynuowanie przebudowy drzewostanu. 

Natomiast w stosunku do wątpliwości odnośnie działań ochronnych dla 

populacji 4096 mieczyka błotnego, ekspert wskazuje, że w obu 

rozpatrywanych przypadkach mamy do czynienia z działaniami in situ (w 

pierwszym etapie powinna być to uprawa prowadzona w hali hodowlanej na 

podłożu pobranym z miejsca występowania roślin macierzystych, a w drugim 

etapie w terenie w miejscach wysadzania do gruntu, które powinny być 

odpowiednio przygotowane i utrzymywane, tak aby zmniejszyć konkurencję 

międzygatunkową). Dokładna metodyka działania winna być ustalona przez 

eksperta w dziedzinie dynamiki populacji roślin klonalnych.  

Zgodnie z uwagami zmieniono zapisy działań dla gatunków nietoperzy 

stanowiących przedmioty ochrony Obszaru, dotyczące zachowania drzew oraz 

krzewów w bezpośrednim otoczeniu otworów sztolni (w celu utrzymania 

odpowiednich warunków dolotu nietoperzy do zimowisk) oraz prowadzenie 

gospodarki leśnej zapewniającej utrzymanie możliwie dużej reprezentacji 

starodrzewu oraz dziuplastych drzew (w celu zachowania właściwego stanu 

siedlisk tych ssaków). 

W związku ze wskazaniem, iż brak jest metodyki dedykowanej do monitoringu 

siedliska 6190 Murawy panońskie, dopisano, że badanie może być wykonane 

„według oceny eksperckiej”. 

Nie dopisano w części zarządzenia dotyczącej „monitoringu stanu 

przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych” informacji o 

pominięciu monitoringu przedmiotów ochrony,  

w przypadku których planuje się weryfikację SDF, gdyż wobec tych 

przedmiotów nie identyfikowano również zagrożeń, celów działań ochronnych 

i prowadzenia działań ochronnych. Nie zaplanowano także monitoringu 

siedliska *6110, dla którego zaplanowano uzupełnienie informacji 

(realizowanego po zebraniu niezbędnych danych uzupełniających), bowiem 

zmodyfikowany zapis działania dotyczącego „uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony” winien zapewnić 
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poznanie stanu tego siedliska w ciągu 5 lat obowiązywania PZO, nie ma więc 

konieczności wykonywania dalszego monitoringu siedliska. Dopisano 

natomiast terminy realizacji badań w zakresie uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony. 

 Moduł B i C Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych  

we Wrocławiu 

Uwagi dotyczyły opisu 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 stokach i zboczach oraz *91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe – wskazując, że stan taki wynika z różnej 

struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu, a także że ocena ekspertów w 

trakcie sporządzania PZO była wybiórcza i szacunkowa. Uwagi te nie zostały 

uwzględnione. Skorygowano jednak przedmiotowy zapis na następujący: 

„Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub obumierających drzew 

(w niektórych lub w większości płatów siedliska)..(…)”.  

W ocenie ekspertów wskaźnik martwego drewna oceniany według parametrów 

Państwowego Monitoringu Środowiska nie jest osiągnięty w znacznej części 

płatów leśnych siedlisk przyrodniczych w obszarze. 

Zmodyfikowano treść zagrożenia dla siedliska 9170 dotyczącego obcych 

gatunków inwazyjnych, uznając że faktycznie prowadzone prace nie są 

głównym czynnikiem powodującym ekspansję m.in. niecierpka 

drobnokwiatowego. Jako zagrożenie potencjalne wskazano jedynie inwazję 

gatunków obcych z powodu graniczenia płatów siedliska z obszarami upraw 

rolnych lub osiedli. 

Odnośnie siedliska 9170 usunięto zagrożenie „B02.02 Wycinka lasu”, bowiem 

w drzewostanach grądowych stosowana jest rębnia częściowa, a wszystkie 

zręby są odnawiane. Dodano natomiast potencjalne zagrożenie, którym jest 

ewentualne pozyskanie drewna ze stanowisk o pełnym, reprezentatywnym 

składzie gatunkowym, bogatej strukturze wiekowej i piętrowej, bowiem takie 

działanie prowadzić może do pogorszenia stanu siedliska. 

Odnośnie siedliska *9180 usunięto istniejące zagrożenie dotyczące obcych 

gatunków inwazyjnych oraz sztucznych nasadzeń, a także przeniesiono 

zagrożenia dotyczące martwego drewna z istniejących do potencjalnych.  
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Uwzględniono wskazanie dotyczące usunięcia zagrożenia ze strony leśnictwa 

odnośnie stosowania substancji chemicznych mogących wpływać 

niekorzystnie na nietoperze, biorąc pod uwagę przyjęte zasady stosowania 

takich środków na terenie nadleśnictw wynikające z wewnętrznych przepisów 

RDLP oraz wprowadzonej zewnętrznej certyfikacji. 

Uwagi dotyczące siedliska *91I0 ciepłolubne dąbrowy - w stosunku do 

prowadzonych zadań ochronnych dla rezerwatu „Góra Radunia” - w znacznej 

części są analogiczne do kwestii, które podnosił GDOŚ. Jak wynika z 

wskazanego wyżej stanowiska tut. organu, nie stwierdzono sprzeczności 

pomiędzy działaniami wynikającymi z projektu planu a zadaniami ochronnymi 

rezerwatu, lecz dla pełnej czytelności dodano do opisu działania PZO 

wskazanie, że możliwe jest dalsze prowadzenie przebudowy drzewostanów, 

poza właściwie wykształconymi płatami ww. siedliska.  

Dla wszystkich działań, które są planowane w obrębie rezerwatów, zgodnie z 

sugestią RDLP wskazano organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 

i rezerwatem przyrody jako pierwszy na liście podmiotów odpowiedzialnych 

za ich wykonanie. 

Do wskazanych w PZO obszarów wdrażania działań przewidzianych dla 

muraw 6190, 6210 i ścian skalnych 8220 dopisano wyraz „część” przed 

adresami wydzieleń leśnych.  

Nie uwzględniono natomiast uwagi o korektę zapisów podmiotu 

odpowiedzialnego dla zadań odnoszących się dla siedlisk nieleśnych w 

stosunku do zadania związanego z umieszczeniem tablic zakazujących 

składowania odpadów w obrębie kamieniołomu, uznając że powyższe zadanie  

jak i samo usuwanie odpadów są to zadania zarządzającego terenem. 

Przedłożone uwagi dotyczyły również zapisów związanych z działaniami 

ochronnymi dla siedlisk leśnych: 9110 kwaśne buczyny, 9130 żyzne buczyny, 

*9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach oraz *91E0 łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Wskazano na konieczność 

wykonywania w następnych latach zabiegów gospodarczych, które będą służyć 

ochronie siedlisk. Ponadto wskazano, iż zapis dotyczący niepomniejszania 

udziału martwego drewna będzie trudny do zrealizowania z uwagi na 
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zróżnicowanie wiekowe drzewostanu, wskazania planu urządzenia lasu oraz 

efekty przyrodnicze. Zaproponowano zapisy, które nie zawierają 

szczegółowych wskazań na temat składu gatunkowego drzew w 

poszczególnych typach siedlisk oraz ilości martwego drewna, natomiast 

wskazano wpisanie w zarządzeniu informacji o przyjęciu w kolejnym planie 

urządzenia typów drzewostanów zgodnych ze składem siedliska. Powyższe 

uwagi uwzględniono częściowo. W szczególności zmieniono zapisy dotyczące 

ilości martwego drewna, ze wskazaniem na konieczność zachowania jego 

istotnych dla siedliska ilości. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wpisania 

informacji o nowym planie urządzenia lasu, ponieważ będzie on podlegał 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i na tym etapie będzie 

oceniany jego wpływ na obszar Natura 2000.  

W stosunku do siedliska *9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i 

zboczach w związku z brakiem stwierdzonych zagrożeń istniejących, jako 

podstawowe działanie wskazano utrzymanie wyłączenia z użytkowania 

rębnego płatów siedliska zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do 

naturalnego, zlokalizowanych w kulminacyjnej części masywu góry Ślęży w 

obrębie i poza rezerwatem przyrody „Góra Ślęży”. Jednak zgodnie z uwagą 

RDPL dopuszczono ograniczoną możliwość wykonywania działań 

gospodarczych wynikających ze wskazań sanitarnych lub bezpieczeństwa, a 

także usunięto działanie polegające na usuwaniu gatunków obcych z 

drzewostanu. Odrzucono sugestię wykreślenia wydzieleń położonych w 

obrębie ww. rezerwatu przyrody z działań mających na celu zachowanie 

zasobów martwego drewna, z uwagi na fakt, iż cele rezerwatu nie stoją w 

sprzeczności ze wskazanym działaniem (w rezerwacie nie pozyskuje się 

drewna). 

Przyjęto uwagi dotyczące działań dla gatunków nietoperzy 1308, 1323 i 1324 

wskazujące, aby na pierwszym miejscu wśród podmiotów odpowiedzialnych 

za wdrażanie działań był organ sprawujący nadzór nad obszarem, a także 

dodano adresy leśne lokalizacji otworów (szybów) sztolni stanowiących 

zimowiska nietoperzy (nie są zlokalizowane w granicach rezerwatu, jak to 

wskazuje błędnie Nadleśnictwo). Zmodyfikowano również zapisy działań 
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dotyczących zachowania drzew oraz krzewów w bezpośrednim otoczeniu 

otworów sztolni oraz prowadzenia gospodarki leśnej, sprzyjającej poprawie 

stanu siedlisk nietoperzy (żerowisk). 

Uwzględniono uwagi dotyczące gatunków motyli 1060 i 6177 poprzez 

wskazanie adresów leśnych oraz wskazanie na pierwszym miejscu wśród 

podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie działań organu sprawującego 

nadzór. Siedliska tych motyli położone są poza granicami rezerwatu przyrody 

„Łąka Sulistrowicka”. 

Usunięto w całości działanie dotyczące uzupełnienia wiedzy w stosunku do 

siedliska 8220 polegające na ustaleniu lokalizacji płatów siedlisk i ich 

wyłączenia z powierzchni wydzieleń leśnych. Było to błędnie sformowane 

działanie, bowiem lokalizacja ww. siedliska została rozpoznana podczas wizji 

terenowych na potrzeby tworzenia projektu planu. Pozostawiono jedynie 

rozpoznanie miejsc występowania 4066 zanokcicy serpentynowej Asplenium 

adulterinum, zanokcicy ciemnej Asplenium adiantum-nigrum oraz kwalifikacja 

stanowisk siedliska 8220 do odpowiednich podtypów. 
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