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Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

 
 

Szablon projektu dokumentacji Planu 
 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa w województwie 
dolnośląskim 

 
1 ETAP I WSTĘPNY 

1.1 Etap wstępny prac nad projektem 

a) Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa 

Kod obszaru PLH020043 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF SDF stanowiący załącznik do projektu dokumentacji planu)  

Położenie woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Bardo; pow. kłodzki, gm. Kłodzko 

Powierzchnia obszaru (w ha) 330,7 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

2011-07-14 

Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 71 711 68 00, 728 942 176. 

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

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71 340 68 07. 

 

mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. 
Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 

pokrywającej się z obszarem 
Dokument planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części 
terenu ze sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym dokumentem 
planistycznym 

1. 
Obszar Chronionego Krajobrazu Góry 

Bardzkie i Sowie 
 

Brak 

Nie zachodzą przesłanki określone w 
art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 
przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie całości obszaru 
projektem Planu, tzn.: 

 obszar Natura 2000 „Przełom Nysy 
Kłodzkiej koło Morzyszowa” nie po-
siada planu ochrony, o którym mowa 
w art. 29 ustawy; 

 nie pokrywa się z innego rodzaju 
obszarowymi formami przyrody (re-
zerwatem, parkiem narodowym, 
parkiem krajobrazowym), dla których 
ustanowiono plan ochrony uwzględ-
niający zakres, o którym mowa w ust. 
10 art. 28; 

 nie pokrywa się  z obszarem re-
zerwatu przyrody lub parku narodo-
wego dla którego ustanowiono zada-
nia ochronne uwzględniające zakres, 
o którym mowa w ust. 10 art. 28; 

 nie leży na  terenie obszaru 
morskiego dla którego nie ma 
obowiązku tworzenia planu zadań 
ochronnych. 
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1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

 
Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji Planu 

 

 
1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa o powierzchni 330,7 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 

2009/93/WE z dnia 12.12.2008 r. jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Obszar jest położony na terenie gmin Bardo i Kłodzko.  

Obszar obejmuje przełomowy odcinek Nysy Kłodzkiej między miejscowościami Młynów i Opolnica, gdzie rzeka przepływa głębokim na kilkadziesiąt metrów 

przełomem tworzonym przez stoki o nachyleniu 30-60%.  

W Obszarze przedmioty ochrony stanowią następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt. Zbocza przełomy Nysy Kłodzkiej porośnięte są lasami 

liściastymi, głównie siedliskami jaworzyn i lasów klonowo-lipowych na stromych stokach i zboczach (Tilio-plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) [kod 9180] oraz 

ciepłolubnymi postaciami grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) [9170]. Stromo opadające ku rzece stoki 

stanowią miejsce występowania, zajmujących niewielkie powierzchnie, siedlisk ścian skalnych i urwisk krzemianowych z Androsacion vandellii [8220] oraz 

niezwykle rzadkich typów siedlisk przyrodniczych: subkontynentalnych zarośli peri-pannońskich [40A0] oraz naskalnych, subpontyjskich muraw z kostrzewą 

bladą [6190]. Naturalne koryto Nysy Kłodzkiej kreuje warunki do rozwoju siedlisk związanych z wodami płynącymi: pionierskiej roślinności na kamieńcach 

górskich potoków [3220], nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis [3260], ziołorośli górskich (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośli nadrzecznych (Convolvuletalia sepium) [6430] oraz łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) [91E0]. W obrębie dna doliny Nysy zlokalizowane są także płaty niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) [6510].  

Obowiązek sporządzania projektu planu zadań ochronnych 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, ze zm.). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. W toku prac nad planem ustalone zostaną m.in. metody poprawy lub utrzymania obecnego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony w 

obszarze wraz z ustaleniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie niezbędnych działań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanowi 

w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa”, kierując 

się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono ten obszar Natura 2000. 
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1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. 
Kod Nazwa polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
lęgowa 

Populacja 
migr. 

Ocena 
pop. 

Ocena  
st. zach. 

Ocena 
izolacji 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

S1 3220 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

 
od 0,01 do 

2,5 
    B B B 

Powierzchnia 
siedliska 
zmienna, 

dynamiczna 

S2 3260 

Nizinne i 
podgórskie 

rzeki ze 
zbiorowi-skami 

włosieni-
czników 

Ranuncu-lion 
fluitantis 

6,3     A C B 

od czasu 
tworzenia sdf 

zweryfikowano 
rzeczywistą 

powierzchnię 
siedliska 

S3 6510 

Niżowe i 
górskie świeże 

łąki 
użytkowane 

ekstensy-wnie 

Arrhena-
therion 
elatioris 

7,5     B C C 

od czasu 
tworzenia sdf 

zweryfikowano 
rzeczywistą 

powierzchnię 
siedliska 

S4 8220 

Ściany skalne i 
urwiska 

krzemianowe 
ze zbiorowiska-
mi z Androsa-
cion vandellii 

Androsacion 
vandellii 

0,1     A C B 

od czasu 
tworzenia sdf 

zweryfikowano 
rzeczywistą 

powierzchnię 
siedliska 

S5 9170 

Grąd 
środkowo-
europejski i 

subkontynenta-

Galio-
Carpine-tum, 

Tilio-
Carpine-tum 

14,1     B C C 

od czasu 
tworzenia sdf 

zweryfikowano 
rzeczywistą 
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Lp. 
Kod Nazwa polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
lęgowa 

Populacja 
migr. 

Ocena 
pop. 

Ocena  
st. zach. 

Ocena 
izolacji 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

lny powierzchnię 
siedliska

1
 

S6 9180 

Jaworzyny i 
lasy klonowo-

lipowe na 
stokach i 
zboczach 

Tilio 
plathyphyllis-

Acerion 
pseudo-
platani 

12,8     A C B 

od czasu 
tworzenia sdf 

zweryfikowano 
rzeczywistą 

powierzchnię 
siedliska 

S7 91E0 

Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Salice-tum 
albo-fragilis, 
Popule-tum 

albae, 
Alnenion 

glutinoso-
incanae 

1,7     C C C 

od czasu 
tworzenia sdf 

zweryfikowa-no 
rzeczywistą 

powierzchnię 
siedliska 

S8 6230 

Bogate 
florystycznie 

górskie i 
niżowe 
murawy 

bliźniczkowe 

Nardion         

Pierwotne 
oznaczenie 

siedliska zostało 
dokonane 

błędnie. Do kodu 
6230 przypisano 

intensywnie 
wypasane suche 

płaty łąk 
świeżych 

S9 6430 
Ziołorośla 
górskie i 

ziołorośla 

Adeno-
stylion 

alliariae, 
        

Siedlisko 
pierwotnie 

występujące na 

                                                           
1 Inwentaryzacja ALP z 2007 wykazała siedlisko 9170 na wszystkich siedliskach lasu górskiego, niezależnie od składu gatunkowego jaki tam występował. Dane te przyjęto przy 

wypełnianiu SDF dla obszaru, ponieważ miały być one zweryfikowane w terenie przez pracowników ALP. Weryfikacja terenowa prowadzona w roku 2011 dla potrzeb PZO wyka-
zała że większość terenu wskazanego przez LP jako grądy w rzeczywistości zajęta jest przez monokultury świerkowe lub sosnowe. 
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Lp. 
Kod Nazwa polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
lęgowa 

Populacja 
migr. 

Ocena 
pop. 

Ocena  
st. zach. 

Ocena 
izolacji 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

nadrzeczne Convovu-
letalia 
sepuim 

niewielkich 
powierz-chniach 
uległo zanikowi 

w wyniku 
sukcesji do 
zbiorowisk 

zaroślowych oraz 
ekspansji 

rdestowca 
sachalińskiego i 

niecierpka 
himalajskiego. 

Z1 1355 Wydra Lutra lutra  1-3i   C A C B  

Z2 1324 Nocek duży 
Myotis 
myotis 

 10-50i   C B C C 
Ogólne dane o 
występowaniu 

gatunku 

Z3 1308 Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

 10-50i   C B C C 
Ogólne dane o 
występowaniu 

gatunku 

p1 40A0 

Subkonty-
nentalne 

zarośla peri-
pannońskie 

 0,02     A B A 

Siedlisko odkryte 
w Obszarze w 

trakcie 
prowadzo-nych 

na potrzeby 
projektu PZO 

prac terenowych 

p2 6190 

Naskalne, 
subpontyjskie 

murawy z 
kostrzewą 

 0,01     A B A 

S0,5+3,7+iedlisko 
odkryte w 

Obszarze w 
trakcie 
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Lp. 
Kod Nazwa polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
lęgowa 

Populacja 
migr. 

Ocena 
pop. 

Ocena  
st. zach. 

Ocena 
izolacji 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

bladą
2
 prowadzo-nych 

na potrzeby 
projektu PZO 

prac terenowych 

p3 9110 
Kwaśne 
buczyny 

Luzulo-
Fagenion 

0,5     D   

Zidentyfiko-
wano nieiwlki 
płat siedliska – 

bez znaczenia dla 
ochrony 

p4 9130 Żyzne buczyny 

Dentario 
glandulosae-

Fagenion, 
Galio 

odorati-
Fagenion 

3,7     C C C 

Siedlisko 
stwierdzone w 
obszarze dzięki 

lepszemu 
rozpoznaniu 
Obszaru na 

potrzeby 
projektu PZO 

p5 9190 
Kwaśne 

dąbrowy 

Quercetea 
robori-

petraeae 
2,7     B C C 

Siedlisko 
stwierdzone w 
obszarze dzięki 

lepszemu 
rozpoznaniu 
Obszaru na 

potrzeby 
projektu PZO 

p6 91I0 
Ciepłolubne 

dąbrowy 

Qerceta-lia 
pubescenti-

petraeae 
0,01     A C B 

Siedlisko 
stwierdzone w 
obszarze dzięki 

lepszemu 
rozpoznaniu 

                                                           

2 Nazwa tymczasowa – typ siedliska nowy dla Polski, którego szczegółowe opracowanie zlecono w trakcie Seminarium Biogeograficznego; obecnie w opracowaniu. 
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Lp. 
Kod Nazwa polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
lęgowa 

Populacja 
migr. 

Ocena 
pop. 

Ocena  
st. zach. 

Ocena 
izolacji 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

Obszaru na 
potrzeby 

projektu PZO 

p7 6179 
Modraszek 
nausitous 

Phengaris 
(Maculinea) 
nausithous 

 50-100 i   C B C C 

2 stanowiska w 
obszarze, 1 

potencjalne przy 
granicy 

p8 1323 
Nocek 

Bechsteina 
Myotis 

bechsteinii 
 R   XX B C C 

Ogólne dane o 
występowaniu 

gatunku 

p9 1321 
Nocek 

orzęsiony 

Myotis 
emargin-

atus 

 R   XX B C C 
Ogólne dane o 
występowaniu 

gatunku 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie 
przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli 

wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 
 
1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

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

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 

priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano właściwych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o założeniach 

projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO). 

Następnie  1 marca 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na 

tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów Planów Zadań Ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 

w województwie dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego Obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu 

Miasta i Gminy Bardo, Urzędu Gminy Kłodzko oraz Starostw Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku. Następnie w dniu 30 listopada 2011 r. na stronie 
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internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie 

Wyborczej Dodatek Dolnośląski ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 r. informujące o 

możliwości zapoznania się z projektami 6 Planów Zadań Ochronnych, których wykonawcą jest firma URS/Scott Wilson, w tym z projektem Planu dla obszaru 

Natura 2000 „Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa”. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta i Gminy 

Kłodzko i Bardo oraz Starostów Kłodzkiego i Ząbkowickiego. 

 

Wykonawca Planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach przyrodniczych Obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych 

związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony przedmiotów ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie 

zainteresowane ochroną Obszaru. Listę stron przekazano Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich 

interesariuszy o planowanych spotkaniach w ramach prac nad projektem Planu.  

Pierwsze spotkanie związane z pracami nad projektem PZO z udziałem kluczowych grup interesu i jednocześnie zarządców części gruntów położonych w 

granicach OZW, odbyło się w dniu 19 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, RDLP 

Wrocław oraz Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie przedstawicieli lokalnego samorządu i struktur terenowych PGL LP w 

sporządzanie projektu PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu tworzenia dokumentu i zaplanowania skutecznych działań dla zachowania poszczególnych 

przedmiotów ochrony Obszaru. Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania i 

zaangażowania kluczowych grup interesu w proces tworzenia projektu PZO.  

 

Drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 28 października 2011 r. w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie, zaproszono poza grupami uczestniczącymi w 

pierwszym spotkaniu, także przedstawicieli lokalnej społeczności oraz użytkowników i właścicieli gruntów położonych w granicach Obszaru. Uczestnicy 

spotkania utworzyli Zespół Lokalnej Współpracy, który będzie pracował w kolejnych etapach sporządzania projektu PZO. Udział w Zespole był warunkowany 

indywidualną zgodą uczestnika spotkania. Na spotkaniu zaprezentowano propozycje zweryfikowanej w trakcie prac terenowych listę przedmiotów ochrony 

Obszaru wraz podaniem najważniejszych zagrożeń dla utrzymania lub poprawy ich stanu ochrony. Przedstawiono także propozycję najważniejszych działań dla 

zachowania lub poprawy stanu przedmiotów ochrony w Obszarze. Przedstawiono i przedyskutowano z uczestnikami spotkania projekt zmiany granic Obszaru 

wraz z podaniem merytorycznego uzasadnienia dla proponowanych zmian. 

Trzecie spotkanie w ramach prac nad projektem PZO obyło się w dniu 8 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo. Celem spotkania było 

zaprezentowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa” obejmujące przedstawienie 

zweryfikowanej w toku prac nad projektem PZO listy przedmiotów ochrony Obszaru, zaprezentowanie listy zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych 

zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz ustalonych, w odpowiedzi na nie, odpowiednich działań ochronnych. 
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Zaprezentowano także projektowaną zmianę granicy obszaru Natura 2000. Członkowie ZLW otrzymali w trakcie spotkania komplet map prezentujących 

omawiane zagadnienia. Koordynator Planu omówił także strukturę PZO oraz wyjaśnił związku przyczynowo-skutkowe między jego poszczególnymi częściami (od 

analizy stanu zachowania poprzez identyfikację zagrożeń do listy działań ochronnych). Poinformowano także o sposobie i zasadach aktualnie prowadzonego 

procesu konsultacji społecznych projektu PZO. Po przeprowadzeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie obszaru Natura 2000 w celu 

zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z przyrodniczymi wartościami Obszaru oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z jego ochroną. W 

trakcie spotkania zapoznano się z problematyką ochrony siedlisk związanych z korytem Nysy Kłodzkiej [kody 3220, 3260], które uzależnione są od występowania 

naturalnego reżimu przepływów w rzece oraz utrzymania naturalnej i półnaturalnej morfologii koryta. Na skarpach Nysy Kłodzkiej rozwijają się siedliska lasów 

łęgowych [91E0], które na terenie całego Obszaru ulegają silnym zniekształceniom w wyniku ekspansji rdestowaca sachalińskiego i niecierpka himalajskiego. W 

trakcie wizji potwierdzono także występowanie procesu sprzyjającego rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków roślin, polegającego na porzucaniu 

gospodarki łąkowej i pastwiskowej w obrębie dna doliny rzeki. Wszystkie miejsca aktualnie nieużytkowane (np. porzucone łąki) są miejsce występowania 

rdestowca sachalińskiego. Następnie uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze specyfiką siedlisk naskalnych reprezentowanych w Obszarze przez trzy typy 

siedlisk przyrodniczych [40A0, 6190, 8220]. Siedliska te nie wymagają prowadzenia specyficznych działań ochronnych, jednak ważne jest zachowanie w 

obecnym stanie, towarzyszących im, siedlisk leśnych.  

 

W załączniku do projektu dokumentacji Planu umieszczono protokoły z dotychczasowych spotkań przeprowadzonych w ramach opracowywania projektu PZO 

dla obszaru „Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa”. 

 

 

 

 

1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego 

polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 
promocja regionu, udostępnianie informacji 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław 

71 776 90 53, 
umwd@dolnyslask.pl 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja 
polityki ochrony środowiska na terenie powiatu, 

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 74 865 75 23, 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

udostępnianie informacji i promocja regionu powiat@powiat.klodzko.pl 

Starostwo Powiatowe w 
Ząbkowicach Śląskich 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze gminy, promocja 

regionu, udostępnianie informacji 

ul. Henryka Sienkiewicza 11, 57-200 
Ząbkowice Śląskie 

tel. 74 816 28 00, fax 74 816 28 
50 

starostwo@zabkowice-powiat.pl 

Urząd Miasta i Gminy Bardo 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, promocja 
regionu, udostępnianie informacji 

Rynek 2, 57-256 Bardo 
tel. 74 8171 478, 74 8171 479, 

fax 74 8171 424, umig@bardo.pl 

Urząd Gminy Kłodzko 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, promocja 
regionu, udostępnianie informacji 

Ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 647 41 00, fax 74 647 41 
03,  

gm-klod@netgate.com.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 
użytkowanie siedlisk stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 
ekologiczna i promocja 

ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław 
(71) 377 17 00, 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 
użytkowanie siedlisk stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 
ekologiczna i promocja 

ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo  
tel. 74 81 71 383 
tel. 74 81 71 384 

bardo@wroclaw.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 
objętymi ochroną na terenie woj., promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 
Wrocław 

71 340 68 07, 
sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 
zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

wdrożenie RDW 
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 77 431 51 72 

Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej w 
Otmuchowie RZGW Wrocław 

zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 
zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

wdrożenie RDW 
ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów 77 431 51 72 

http://mce_host/cms/artykul/%5C%22mailto:powiat@powiat.klodzko.pl%5C%22
http://www.zabkowice-powiat.pl/cms/starostwo@zabkowice-powiat.pl
mailto:bardo@wroclaw.lasy.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

wsparcie finansowe rolinctwa, wdrażanie w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z unijnego budżetu oraz 
udzielanie pomocy ze środków krajowych 

ul. Harcerzy 6, 57-300 Kłodzko  74 865 31 74 

 
 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny 
Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 
+48 713406839, + 48 

721 468 852 

Rafał Klodek 
Przedstawiciel organu sprawującego nadzór nad 

Obszarem 
Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

rklodek@rdos.wroclaw.pl, Pl. 
Powstańców Warszawy 1, 50-

153 Wrocław, +48 71 340 68 07 

Wojciech Lewandowski Ekspert, Koordynator Planu Wykonawca 
wojciech.lewandowski@scottwil
son.com, + 48 728942176 

Grażyna Góral Przedstawiciel PGL LP  RDLP Wrocław 
grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.

pl, +48 505190805 

Jacek Kuchciak Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Bardo Śląskie 
jacek.kuchciak@wroclaw.lasy.go

v.pl, Nadl. Zdroje, ul. Krótka 5, 
57-330 Szczytna 

Mariola Miśkiewicz Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Jugów 
mariola.miskiewicz@wroclaw.las
y.gov.pl; ul. Główna 149 Jugów, 
57-450 Ludwikowice-Kłodzkie  

Andrzej Palmowski Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Jugów 
andrzej.palmowski@wroclaw.las
y.gov.pl; ul. Główna 149 Jugów, 
57-450 Ludwikowice-Kłodzkie 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:rklodek@rdos.wroclaw.pl
mailto:wojciech.lewandowski@scottwilson.com
mailto:wojciech.lewandowski@scottwilson.com
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:jacek.kuchciak@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:jacek.kuchciak@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:mariola.miskiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:mariola.miskiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:andrzej.palmowski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:andrzej.palmowski@wroclaw.lasy.gov.pl
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Imię i nazwisko 
Funkcja 

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

Marcin Kluczyński Przedstawiciel lokalnego samorządu Urząd Gminy Kłodzko 
ul. Okrzei 8A, 57 - 300 Kłodzko; 

m.kluczynski@gmina.klodzko.pl; 
74 647 41 38 

Sylwester Zwaduch  Przedstawiciel lokalnego samorządu Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57 - 256 Bardo, 74 817 
14 78; umig@bardo.pl 

Tomasz Woś Przedstawiciel lokalnego samorządu Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, 74 

865 75 23, 
t.wos@powiat.klodzko.pl 

Łukasz Moździec Przedstawiciel administracji gospodarki wodnej RZGW Wrocław Nadzór Wodny Kłodzko 
ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko 

74-867-44-94 

Stanisław Piotrowski Właścicel gruntów w granicach Obszaru Rolnik indywidualny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.kluczynski@gmina.klodzko.pl
mailto:umig@bardo.pl
mailto:t.wos@powiat.klodzko.pl
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MODUŁ A 

2 ETAP II OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU 

 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

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

Materiały 
publikowane 

Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Nowe 
stanowiska Cotoneaster integerrimus Medik. i 

Festuca pallens Host. w koloni roślinności 
ciepłolubnej koło Podtynia (Kotlina Kłodzka, 

Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 13: 31-34 
 

Świerkosz K. 2003. Materiały do rozmieszczenia i 
zróżnicowania lasów klonowo-lipowych (Aceri-
Tilietum Faber 1936) w Sudetach Środkowych. - 

Przyroda Sudetów 6: 73-82. 
 
 

Dane florystyczne i 
fitosocjologiczne, bez 

odniesienia do 
siedliska Natura 2000 

 
 
 
 

Dane florystyczne i 
fitosocjologiczne, bez 

odniesienia do 
siedliska Natura 2000 

Wstępna 
 
 
 
 
 
 
 

Wstępna 

Powszechny 
 
 
 
 
 
 

Powszechny 

Materiały 
niepublikowane 

Inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach 
Państwowych, 2007 (gatunki z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej) 
 

„Monitoring gatunków zwierząt” Przewodnik 
metodyczny część I. Warszawa, 2010. M. 

Makomaska-Juchniewicz 
 
 

„Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w 
regionie biogeograficznym kontynentalnym. 
Bezkręgowce” Projekty raportów do Komisji 
Europejskiej. Monitoring gatunków i siedlisk 

Wskazano stanowiska 
występowania motyla 

w Nadleśnictwie 
Bardo 

 
 

Przedstawiono 
przykładową kartę 
obserwacji gatunku 
(przeplatka aurinia) 
dla stanowiska; do 

zaadaptowania 
również dla 

Ograniczona 
 
 
 
 

Przydatna 
 
 
 
 
 
 

Przydatna 

Plik PDF z mapą obejmujący m.in. 
Nadleśnictwo Bardo 

 
 
 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/
pdf/przewodnik_metodyczny_zwi

erzeta_1.pdf 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. 2009. 
 

Dane zebrane podczas monitoringu siedlisk 
przyrodniczych GIOŚ 2006-2010 

 
 
 
 
 

Niepublikowane dane z przygotowywanej pracy 
doktorskiej mgr K. Reczyńskiej 

modraszków i 
czerwończyka 

 
Przedstawiono ocenę 
stanu zachowania w 

Polsce dla modraszka 
nausitousa 

 
 
 
 
 
 

Skupiony na 
siedliskach poddanych 

monitoringowi – 5 
powierzchni 9180 

(monitoring ogólny, 
2006), 1 powierzchnia 

siedliska 8220 
(monitoring 

szczegółowy 2011) 
 

Szczegółowe dane o 
rozmieszczeniu i 

stanie zachowania 
świetlistych dąbrów 

koło Podtynia (2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowe dane 
dotyczące 6 płatów 
siedlisk o wysokiej 

wartości 
przyrodniczej 

 
 
 
 
 

Szczegółowe dane 
dotyczące 1 płatu 

siedliska o wysokiej 
wartości 

przyrodniczej 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/
pdf/ocena_stanu_zachowania_ga

tunkow_zwierzat_con.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.iop.krakow.pl/cn200
0/Monitoring/Default.aspx?Retur
nUrl=%2fcn2000%2fmonitoring%

2fBaza%2fLista.aspx 
 
 
 
 

dane autora 

Plany/programy/stra
-tegie/projekty 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Bardzo na 
okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2018 r., 

2010, mgr inż. Mariusz Miotke, Biuro Urządzania 

Podano liczbę 
stanowisk motyli z 

Załącznika II 
Ograniczona 

Plik PDF 
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_d
g~rdlp_wroclaw~pos_bardo.pdf 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ocena_stanu_zachowania_gatunkow_zwierzat_con.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ocena_stanu_zachowania_gatunkow_zwierzat_con.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ocena_stanu_zachowania_gatunkow_zwierzat_con.pdf
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx?ReturnUrl=%2fcn2000%2fmonitoring%2fBaza%2fLista.aspx
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx?ReturnUrl=%2fcn2000%2fmonitoring%2fBaza%2fLista.aspx
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx?ReturnUrl=%2fcn2000%2fmonitoring%2fBaza%2fLista.aspx
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx?ReturnUrl=%2fcn2000%2fmonitoring%2fBaza%2fLista.aspx
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Lasu i Geodezji Leśnej, oddział w Brzegu 
 

Dyrektywy 
Siedliskowej w 

Nadleśnictwie Bardo 

 

Raporty     
Opinie     

Waloryzacja 
przyrodnicza 

(województwa, 
gminy) 

Furmankiewicz 2007, Inwentaryzacja nietoperzy 
na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie. 

 
Furmankiewicz 2008, Inwentaryzacja 

przyrodnicza gminy Kłodzko. 

 
 

Stwierdzenia 
gatunków 

chronionych, miejsca 
żerowania 

 
 

Niska 

 
 

RDOŚ Wrocław 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Świerkosz K., Reczyńska K. 2011. Ekspertyza 
przyrodnicza na potrzeby opracowania Planów 

Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000: 
PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej k. 
Morzyszowa. Siedliska przyrodnicze. 

Kucharska M., Kośmińska E. 2011. Ekspertyza 
przyrodnicza na potrzeby opracowania Planów 

Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000: 
PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej k. 

Morzyszowa. Nietoperze. 
Żuk K. 2011. Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby 

opracowania Planów Zadań Ochronnych 
obszarów Natura 2000: PLH020043 Przełom 
Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa. Entomofauna. 

Lewandowski W. 2011. Ekspertyza przyrodnicza 
na potrzeby opracowania Planów Zadań 

Ochronnych obszarów Natura 2000: PLH020043 
Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa. 

Entomofauna. 

Szczegółowy, dotyczy 
reprezentatywnych 

płatów siedlisk w 
obszarze Natura 2000. 

 
Ogólne, dane zebrane 
w okresie rozpraszania 

się kolonii 
rozrodczych. Brak 

informacji o lokalizacji 
koloniach rozrodczych 

i zimowiskach. 
Dane zebrane na 

podstawie kontroli 
większości dostępnych 

siedlisk gatunków w 
granicach Obszaru. 

 
 

Dane zebrane na 

Szczegółowy w 
stosunku do około 

40% płatów siedlisk 
w obszarze. Pozwala 

na ekstrapolację 
stanu zachowania 

dla pozostałych 
płatów siedlisk. 

Średnia, wskazane 
uzupełnienie wiedzy. 

 
 

Dobra. Konieczne 
uzupełnienie wiedzy 

na płatach 
przylegających do 
aktualnej granicy 

Obszaru. 
 

Dobra. Pozwala na 

Wykonawca projektu PZO 
URS/Scott Wilson 

 
Wykonawca projektu PZO 

URS/Scott Wilson 
 

Wykonawca projektu PZO 
URS/Scott Wilson 

 
 

Wykonawca projektu PZO 
URS/Scott Wilson 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

podstawie kontroli 
transektowych wzdłuż 
koryta Nysy Kł. na ok. 

60% dł. rzeki w 
graniach Obszaru. 

wiarygodną ocenę 
stanu zachowania 

gatunku w Obszarze. 

 

 
2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk PLH020043 „Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa” jest obszarem Natura 2000 mającym znaczenie dla Wspólnoty (zwany 

dalej Obszarem). Został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. (Dz. Urz. UE z dnia 13.02.2009 L 43 str. 63) 

 

Położenie 

Obszar zajmuje powierzchnię 330,7 ha. Położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym, w gminie Bardo i Kłodzko, powiecie kłodzkim i 

ząbkowickim, w województwie dolnośląskim.  

Przez obszar usytuowany na północ od Kłodzka, pomiędzy Młynowem a Opolnicą głeboką doliną przepływa Nysa Kłodzka,. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno – geograficzną „Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa” zlokalizowany jest w prowincji Masyw Czeski (33), 

podprowincji Sudety i Przedgórze Sudeckie (332) makroregionie Sudety Środkowe (332.4-5), mezoregionie Góry Bardzkie (332.45) (Kondracki 2000).  

Mezoregion zbudowany ze sfałdowanych w orogenezie hercyńskiej skał paleozoicznych: zlepieńców, piaskowców kwarcytowych, łupków oraz skał 

pochodzenia wulkanicznego. Nysa Kłodzka z trzema meandrami wciętymi przecina Góry Bardzkie dzieląc je na część północno-zachodnią z kulminacjami Słupa i 

Wilczaka oraz na część południowo-wschodnią z Ostrą Górą, Kłodzką Górą i Grodziskiem. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i in. 1994) obszar należy do krainy Sudeckiej (VII), dzielnicy Sudetów Środkowych (VII.II). 

 

Gleby 

Występują gleby brunatne właściwe, w najniższej terasie rzeki- mady rzeczne. 

Klimat 

Klimat mezoregionu Gór Bardzkich dość łagodny - brak wysokogórskiego mikroklimatu. 

Klimat regionalny gminy charakteryzują poniżej przedstawione parametry: 
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 temperatury średnie wieloletnie: średnioroczna około 7,0º C, w najcieplejszym miesiącu wynosi ona ok. 17 °C, zaś w najzimniejszym styczniu -2,5 °C 

 opady: suma średnioroczna >550mm; 

dominuje wiatr z kierunku południowego-zachodu. Od maja do lipca przeważają wiatry północne. 

 

Wody powierzchniowe 

Obszar obejmuje ok. 7,5 km odcinek Nysy Kłodzkiej, której koryto ma szerokości ok. 20-30 m. Między miejscowościami Młynów, a Podtynie w pobliżu 

północnej granicy obszaru zbiegają się dwa strumienie (Jadkowa i Jaśnia), których wody uchodzą do Nysy Kłodzkiej ok. 0,5 km na północ od wsi Podtynie. 

Bezimienne strumienie wypływające ze stoków Dębowej Góry i Góry Strażnik, uchodzą jako jeden ciek do Nysy na wysokości miejscowości Podtynie 

(lewostronny dopływ). 

 

Struktura krajobrazu 
Nysa Kłodzka przepływa głęboką doliną o stromych stokach (nachylenie 30-60%). Zbocza rzeki pokrywają gęste liściaste lasy naturalne, w dolinie usytuowane 

są łąki, pastwiska, zarośla wierzbowe, lasy łęgowe. Dno doliny porastają płaty niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, powyżej 

występują zbiorowiska leśne w mozaice z siedliskami leśnymi i licznymi wychodniami skalnymi.  

 
Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 
Obszar znajdujący się w obrębie Gór Bardzkich położony jest w obrębie Korytarza Zachodniego (KZ), który łączy kompleksy leśne Polski Zachodniej, od Sudetów 
poprzez Bory Dolnośląskie i Lasy Zielonogórskie po Puszczę Rzepińską i Park Narodowy Ujście Warty, gdzie dołącza do korytarza Północno-Centralnego 
(Jędrzejewski i in., 2006). Obszar obejmuje przełomowy odcinek Nysy Kłodzkiej, której dolina pełni ważną funkcję korytarza ekologicznego łączącego terenu 
górskie z doliną Odry. Ostoja zlokalizowane jest także w bezpośredniej bliskości obszaru Natura 2000 „Góry Bardzkie”, który przylega do „Przełomu Nysy (…)” 
od stron północnej i południowej (odległość ok. 1 km od najbliższego punktu ostoi „Góry Bardzkie”). 
 
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  

Obszar w przeważającej części poddawany jest ekstensywnej gospodarce leśnej i rolniczej (łąkowej). W dolinie Nysy na terenach łąkowych prowadzone jest 
przede wszystkim użytkowanie kośne, na niewielkich powierzchniach wypas. W Obszarze aktualnie nie zidentyfikowano trendów do powiększania terenów 
przeznaczonych pod zabudową, czy innych form intensywnego zainwestowania. Przełomowy odcinek Nysy Kłodzkiej stanowi lokalną atrakcję turystyczną (m.in. 
spływy pontonowe) i miejsce promowane jako wyjątkowy obszar na skalę regionu. 
Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Znaczna części Obszaru położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie.  
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Przedmioty ochrony obszaru 

Siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

 
 

Kod siedliska Nazwa 
Powierzchnia 

[% pokrycia obszaru] 

Wartości obszaru dla 
zachowania siediska 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 0,01-2,5 B – dobra 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 6,3 B – dobra 

40A0 Subkontynentalne zarośla peri-pannońskie 0,02 A - doskonała 

6190 Naskalne, subpontyjskie murawy z kostrzewą bladą 0,01 A - doskonała 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 7,5 
C – istotna/ 

znacząca 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii 0,01 B - dobra 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 0,5 D - nieistotna 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 3,7 
C – istotna/ 

znacząca 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 14,1 
C – istotna/ 

znacząca 

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

pseudoplatani) 
12,8 B – dobra 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 2,7 
C – istotna/ 

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

glutinoso-incanae) 
1,7 

C – istotna/ 

znacząca 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 0,01 B – dobra 

 
Gatunki fauny z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - przedmioty ochrony w Obszarze 

Nazwa gatunku 
Stan populacji 

Ilość osobników % populacji krajowej Wartości obszaru dla ochrony gatunku 

6179 Modraszek nausiotous Phengaris (Maculinea) nausithous 2-3 loc. 2% ≥ p > 0% C 

1308  Mopek Barbastella barbatellus 10-50i 2% ≥ p > 0% C 

1324  Nocek duży Myotis myotis 10-50i 2% ≥ p > 0% C 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii R XX (prawd. C) C 

1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus R XX (prawd. C) C 

1355 Wydra Lutra lutra 1-5i 2% ≥ p > 0% B 

 
 
2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 

Skarb Państwa 233,4 70,57 

Własność komunalna 1,35 0,9 

Własność prywatna 2,41 0,72 

Grunty orne Własność prywatna 18,35 5,64 

Łąki trwałe Własność prywatna 34,14 10,32 
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Pastwiska trwałe Własność prywatna 25,32 7,65 

Sady Własność prywatna 3,20 0,42 

Nieużytki Własność prywatna 4,74 1,43 

Wody płynące Własność prywatna 5,14 1,55 

Grunty zabudowane Własność prywatna 2,65 0,8 

 

 
2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków 
 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 
działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy 

Obecnie w granicach OZW „Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa” stosowane są dopłaty w ramach programu roln-
środowiskowego w wariantach: 

 wariant 2.3 dz. ewid. 63, 66 obr. Morzyszów – pow. 0,63 ha; 

 wariant 2.2 dz. ewid. nr 7/2, 10, 11, 14 obr. Ławica – pow. 2.56 ha; 

 wariant 3.1 dz. ewid. nr 55, obr. Podtynie – 1,08 ha; 

 wariant 2.2 dz. ewid. nr 83, 84, obr. Ławica – 0,94 ha 

Sady 

Trwałe użytki zielone 

Wody 

Tereny zadrzewione lub 
zakrzewione 
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2.5 Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

Tytuł opracowania 
Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium Uwarunkowań i 
Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i 
Gminy Bardo (Uchwała 

Nr XIII/144/99 Rady 
Miejskiej w Bardzie z dnia 

17 grudnia 1999 r.) 
zmienione w części 

Uchwałą Nr XXI/131/08 
Rady Miejskiej w Bardzie 
z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

Rada Miejska w Bardzie  Brak  Brak Brak 

Zmiana studium 
uwarunkowań i 

kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta i 
gminy Bardo (Projekt z 

dnia 10.01.2011r.) 

Rada Miejska w Bardzie 

1. Działki ewid. nr  532, 533 
znajdujące się w strefie 
buforowej omawianego 
obszaru, oznaczonych 
symbolem ZLn - strefa 
planowanych dolesień, 

określona na podstawie planu 
urządzeniowo- rolnego. Granica 

ta obejmuje obszary rolne 
położone na gruntach o dość 

niskiej klasie bonitacyjnej, 
podmokle, nieprzydatne 

rolniczo. 
Ustalenia szczegółowe: 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 

użytkowane 
ekstensywnie 

(Arrhenatherion 
elatioris) [6510] 

 
Modraszek 
nausiotous 
Phengaris 

(Maculinea) 
nausithous [6179] 

 
 

Wyłączenie ze strefy 
planowanych dolesień dz. ewid. 

nr 532, 533. Wyłączne 
przeznaczenie jako łąki i 
pastwiska użytkowane 

ekstensywnie. 
 

Działki ewid. nr 532, 533 obr. 
Opolnica znajdują się poza 

aktualnymi granicami obszaru 
Natura 2000. Aby zachować sens 
proponowanej korekty granicy 
Obszaru należy doprowadzić do 
utrzymania przeznaczenia ww. 
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Tytuł opracowania 
Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

- nie przewiduje się zmiany 
przeznaczenia terenów na cele 

nierolne i nieleśne, 
- gospodarkę leśną należy 

prowadzić zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska oraz w 
oparciu o plany urządzania 

lasów, 
- dopuszcza się możliwość 

częściowego przeznaczenia 
kompleksów leśnych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowo-

sportowe (ścieżki zdrowia, 
ścieżki dydaktyczne, ścieżki 
rowerowe) pod warunkiem 

wcześniejszego uzgodnienia z 
zarządcą, 

- dopuszcza się prowadzenie 
sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów 
telekomunikacyjnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

- dopuszcza się prowadzenie 
utwardzonych dróg 

dojazdowych (gospodarczych). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

działek jako terenów gospodarki 
łąkowej lub/i pastwiskowej. 
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Tytuł opracowania 
Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

2. Działka nr 408 oznaczona jest 
symbolem WS/(1- ) –tereny wód 

otwartych i płynących. 
Dopuszcza się przebudowę, 

modernizację i realizację 
nowych urządzeń wodnych pod 

warunkiem ich zgodności z 
obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, dopuszcza się 

użytkowanie rekreacyjne. 

 
Pionierska 

roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
[3220] 

Nizinne i 
podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

Ranunculion 
fluitantis [3260] 
Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae) 
[91E0] 

Wydra Lutra lutra 
[1355] 

Wszelkie inwestycje związane z 
utrzymaniem  wód  i ochroną 

przeciwpowodziową winny być 
rozpatrzone pod kątem wpływu 

prac/przedsiwzięć na obszar 
Natura 2000 – możliwa 

konieczność przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar 

Natura 2000/oceny oddziaływania 
na środowisko (z uwzględnieniem 
wpływu na obszar Natura 2000) 

 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego dla wsi 
Opolnica (Projekt z dnia 

Rada Miejska w Bardzie 

1.  Dla działek nr 532, 533 
znajdujących się w strefie 
buforowej omawianego 
obszaru, oznaczonych 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 

użytkowane 
ekstensywnie 

Wyłączenie ze strefy 
planowanych dolesień, 

zagospodarowanie wyłącznie 
jako łąki i pastwiska użytkowane 
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Tytuł opracowania 
Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

17.08.2010r.) symbolem ZLn – przeznaczenie 
podstawowe – projektowane 
tereny dolesień dopuszcza się 

możliwość częściowego 
przeznaczenia kompleksów 

leśnych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowo - sportowe 

(ścieżki zdrowia, ścieżki 
dydaktyczne, ścieżki rowerowe) 
pod warunkiem wcześniejszego 

uzgodnienia z zarządcą. 
 

2. Dla działki nr 408 oznaczonej 
symbolem WS/(1- ) –tereny wód 

otwartych i płynących, 
dopuszcza się przebudowę, 

modernizację i realizację 
nowych urządzeń wodnych pod 

warunkiem ich zgodności z 
obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, dopuszcza się 

użytkowanie rekreacyjne. 
 

(Arrhenatherion 
elatioris) [6510] 

 
Modraszek 
nausiotous 
Phengaris 

(Maculinea) 
nausithous [6179] 

 
 
 
 
 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
[3220] 

Nizinne i 
podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

Ranunculion 
fluitantis [3260] 
Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

ekstensywnie 
 

Działki ewid. nr 532, 533 obr. 
Opolnica znajdują się poza 

aktualnymi granicami obszaru 
Natura 2000. Aby zachować sens 
proponowanej korekty granicy 
Obszaru należy doprowadzić do 
utrzymania przeznaczenia ww. 

działek jako terenów gospodarki 
łąkowej lub/i pastwiskowej. 

 
Wszelkie inwestycje związane z 
utrzymaniem  wód  i ochroną 

przeciwpowodziową winny być 
rozpatrzone pod kątem wpływu 

prac/przedsiwzięć na obszar 
Natura 2000 – możliwa 

konieczność przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar 

Natura 2000/oceny oddziaływania 
na środowisko (z uwzględnieniem 
wpływu na obszar Natura 2000) 
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Tytuł opracowania 
Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae) 
[91E0] 

Wydra Lutra lutra 
[1355] 

Studium Uwarunkowań i 
Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego gm. 

Kłodzko (Uchwała Rady 
Gminy Kłodzko nr 

227/2001 z dnia 7 marca 
2001 r.) 

Gmina Kłodzko Brak Brak Brak 

Plan Urządzania Lasu dla 
Nadleśnictwa Jugów na 
okres od 1.01.2011 r. do 

31.12.2020 r. 

Przygotowanie: Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej Oddz. w Brzegu. 

Wdrożenie/realizacja: Nadleśnictwo Jugów. 

Zabiegi w obrębie siedlisk: 
pielęgnowanie drzewostanów, 

pielęgnowanie upraw i 
młodników, rębnie złożone, brak 

zabiegów. 

6510, 9130, 9170, 
9180, 91E0 

Pozostawianie drzew 
dziuplastych z widocznymi 

wypróchnieniami, promowanie 
gatunków zgodnych z 

siedliskiem, nie prowadzenie 
prac w pasie drzewostanu 

sąsiadującym z siedliskiem 9180. 
Brak negatywnego 

oddziaływania. 
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Tytuł opracowania 
Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

Plan Urządzania Lasu dla 
Nadleśnictwa Bardo 
Śląskie na okres od 

1.01.2009 r. do 
31.12.2018 r. wraz z 

prognozą oddziaływania 
na środowisko i obszary 

Natura 2000 

Przygotowanie: Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej Oddz. w Brzegu. 

Wdrożenie/realizacja: Nadleśnictwo Bardo 
Śląskie. 

Zabiegi w obrębie siedlisk: 
pielęgnacje, TP (trzebież późna), 

rębnie złożone, rębnia IV.  
 

9170, 9180, 9190, 
8220 

Pozyskanie prowadzić w okresie 
zimowym, częściowe wyłączenie 

z użytkowania. Brak 
negatywnego oddziaływania. 

Ustalenie GTD (gospodarczy typ 
drzewostanu). 

9170, 9180, 9190  

Zmiana składów gatunkowych 
GTD, dostosowanie do 

naturalnego składu 
gatunkowego poszczególnych 

typów siedliska. Brak 
negatywnego oddziaływań. 

Zabiegi: pielęgnacje, TP, rębnia I, 
rębnie złożone, rębnia IV, brak 

zabiegów 
1308, 1324 

Przy pozyskaniu pozostawić 
grupy starych drzew 

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

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3220 Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków 

B 

Obecnie tylko 1,8 
ha – w roku 2006 
– 7,5 ha, w roku 
2009 – 0,5 ha. 

Siedlisko o 
powierzchni 

zmieniającej się 
w sposób 

naturalny – nie 
możliwe do 

kwantyfikacji 

Liczba i 
powierzchnia 

stanowisk zmienia 
się w zależności od 

liczby i 
częstotliwości fal 
powodziowych. 

Powierzchnia 
zmienia się od 

zupełnego zaniku aż 
po 8 ha w obszarze 

Wzdłuż całego biegu 
Nysy Kłodzkiej, 

szczególnie w pobliżu 
Podtynia 

Dobry 

W toku prac nad PZO na mapę 
naniesiono stan z roku 2010 – 
jednak powierzchnia siedliska i 

stan jego zachowania będą 
ulegały ciągłym zmianom w 

zależności od reżimu 
hydrologicznego panującego w 

danym roku 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczni-

ków Ranunculion fluitantis 
B 20,7 ha 

Siedlisko stanowi oś 
ekologiczną obszaru – 

1 stanowisko ciągłe 
na długości 7,4 km 

Na długości 7,4 km 
rzeka Nysa Kłodzka 

stanowi oś ekologiczną 
obszaru. 

Dobry 
Stan zachowania weryfikowany w 

latach 2006, 2009 i 2011. 

40A0 Subkontynentalne zarośla 
peri-pannońskie 

A 0,06 ha 5 stanowisk 
punktowych o 

Na stromych stokach 
na N od Podtynia 
(wydz. 80g, nadl. 

Bardzo dobry 
Obs. w latach 2006, 2009, 2010 i 

2011 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
powierzchniach 1-2 a Jugów) oraz koło 

Młyńska (odz. 80i) – 
największy płat w 

Sudetach. 

6190 Naskalne, subpontyjskie, 
murawy z kostrzewą bladą 

A 0,01 ha 

2 stanowiska 
punktowe w 
sąsiedztwie 

stanowisk 40A0 
oraz 8220 

Na stromych stokach 
na N od Podtynia 
(wydz. 80g, nadl. 

Jugów) 

Bardzo dobry Obs. w latach 2006, 2009 i 2011 

6510 Nizinne i podgórskie łąki 
świeże użytkowane ekstensyw-

nie 
C 24,9 ha 11 płatów. 

Działki nr: 532,533, 
61/4; 81; 6/1', 7/1, 10, 
11, 14, 16 - wszędzie 

skrajna część E; 27, 28, 
29, 30; 33/1, 34. 37/1; 
138/3, 307/3; 42/2 cz.; 
81/80; 82 oraz 57, cz N; 

58 cz. N; 59/2 cz. E 

Dobry 
Wytypowano do oceny stanu 50% 

stanowisk siedliska. 

8220 Ściany skalne i urwiska 
krzemianowe ze zbiorowiskami 

z Androsacion vandellii 
B 0,01 ha 

26 izolowanych 
płatów siedliska, 

zebranych w 12 grup 
– nie wykluczone 

kolejne stanowiska 

Nad Nysą na N od 
Podtynia (wydz. 80a, 

80c, 80d, 80g, 80i, nadl. 
Jugów) i na NW od 

Młynowa (82b nadl. 
Jugów), koło 

Morzyszowa (Nadl. 
Bardo 215j, 265a). 

Dobry 
Wszystkie zaobserwowane płaty 
opisane zgodnie z wytycznymi. 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-
Fagenion) 

D 1,8 ha 
2 płaty w obrębie 5 

wydzieleń. 
na granicy wydzieleń 

82b, 82 oraz 82 b (nadl. 
Bardzo dobry Pełna weryfikacja terenowa 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
Jugów). W 

nadleśnictwie Bardo w 
oddz. 213j, m. 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 
glandulosae-Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 
C 12,1 ha 3 płaty 

Wydz. 81k, l, n, 83 j. 
(nadl. Jugów) Dobry 

Weryfikacja terenowa 60% 
płatów. 

9170 Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
C 46,3 ha 

16 płatów w obrębie 
31 wydzieleń na 

całym terenie 
obszaru Natura 

Nadl Jugów – 2 
stanowiska w wydz. 82 

b; fragm.. w 
wydzieleniach 80a, 80c, 
80d, 80g, 80i; 80p, 80o, 
wydz. 81a, 81r, 82 a; 3 

płaty w wydzieleniu 
9026 -x2, W Nadl. 

Bardo w wydzieleniach 
213f, t, h; 214 c, h, d, g, 
m, n, 215 b, f, j, m, 265 

a, b. Niewielkie 
fragmenty w wydz. 

9019 –x03 oraz 9029 –
x03 poza gruntami LP. 

Dobry 
Wytypowano do oceny stanu 50% 

stanowisk siedliska. 

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

Acerion pseudoplatani) 

B 42,4 ha 

12 płatów i 3 
wystąpienia 

punktowe w obrębie 
21 wydzieleń, w 

większości na 
gruntach LP, na 

stromych, 

Nadl. Jugów 80a, 80c, 
80d, 80g, 80i, 80g, 

punktowo w 82a; W 
Nadl. Bardo w 

wydzieleniach 215 f, h, 
i, j, 265c, 269 a, b; 218 
a,b,c; 263i. Fragmenty 

Dobry 
Weryfikacja terenowa 80% 

płatów 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
kamienistych 

stokach. 
1 płat proponowany 
do włączenia (80s) 

poza gruntami LP w 
wydz. 9029 –x03, 9025 

-x06, 9029 x03. 

9190 Kwaśne dąbrowy (Querce-
tea robori-petraeae) 

B 8,9 ha 

1 płat ciągły, także w 
kompleksie siedlisk 

na skarpie doliny koło 
Podtynia. 

Nadl. Bardo 214h, mały 
fragment poza 

gruntami LP w wydz. 
9025 -x06 Fragmenty w 

wydz. 80g (Nadl. 
Jugów). 

Bardzo dobry Pełna weryfikacja terenowa 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolo-
we, olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-

incanae) 

C 5,3 ha 

12 płatów, w 
większości poza 
gruntami LP; 3 

stanowiska punktowe 
w obrębie gruntów 

LP. 
1 płat proponowany 

do włączenia. 

Nadl. Jugów 80i, 80l, 
fragm. w 80h, 80g, 3 

izolowane fragmenty w 
poza gruntami LP 
obrębie wydzieleń 

9026 -x2, 9025 -x06 
9019 -x03, 9029 -x03. 

Dobry 
Weryfikacja terenowa 50% 

płatów siedliska 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Qu-
ercetalia pubescenti-petraeae) 

B 0,03 ha 5 niewielkich płatów 

Stanowiska punktowe 
na stromych stokach i 
skałach w wydz. 80g 
(Nadl. Jugów) oraz 1 

stanowisko 
drobnopowierzchniowe 

w oddz. 80j. 

Bardzo dobry Pełna weryfikacja terenowa 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Gatunki zwierząt 

Głowacz białopłetwy Cottus 
gobio 

D 

Około 2 ha 
(powierzchnia 

siedlisk gatunku 
przy stanie wody 
odpowiadającym 

średniemu 
niskiemu 

przepływowi SNQ) 

1 
(cały odcinek należy 

funkcjonalnie 
traktować jako jedno 

stanowisko) 

W miarę równomiernie 
na całym stanowisku 

Bardzo dobry 

Badanie zagęszczenia i struktury 
wielkościowej na podstawie 
elektropołowów na sześciu 

typowych odcinkach dł. 100 m; 
Zagęszczenie FV 
0,0105 os./m

2
 

Struktura FV Ad. 65% 
JUV 29, YOY 6% 

Modraszek nausiotous 
Phengaris (Maculinea)  

nausithous 
C ok. 2 ha 

2 + 1 potencjalne 
poza obszarem 

działki 27; 28; 29; 30, 

81, oraz 532, 533 (po-

tencjalne, poza obsza-

rem) 

Dobry; motyle 
obserwowano w liczbie 
kilkunastu osobników 
na jednym stanowisku 

w sierpniu 2011 (dz. 
27-30) i w podobnej 

liczbie na drugim (dz. 
81) w 2010 – 

informacja ustna K. 
Świerkosz. Wcześniej 
stanowiska nie były 

znane a gatunek nie był 
przedmiotem ochrony 

na tym obszarze. 

Należy uzupełnić informacje o 

występowaniu lub braku wystę-

powania modraszka nausitous na 

działce 532 i 533. 

Wydra Lutra lutra 
 

C 

Ok. 2 ha - cały 
odcinek Nysy 
Kłodzkiej w 

granicach Obszaru 

1 
(cały odcinek należy 

funkcjonalnie 
traktować jako jedno 

W miarę równomiernie 
na całym odcinku rzeki 

dobry 

Badanie rozmieszczenia gatunku 
w granicach Obszaru – liniowe 

transekty wzdłuż skarp 
brzegowych rzeki 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
stanowisko) 

1308 Mopek Barbastella 
barbatellus 

C Cały obszar 

Podczas obserwacji 
zarejestrowano 

przeloty w pięciu 
lokalizacjach. Dane 

literaturowe 
wykazują pojedyncze 

stwierdzenia 
żerowania 

Cały obszar 
Niski stopień 
rozpoznania 

Termin prac 15.08 – 10.09.2011 
Wyznaczono 4 trasy pieszych 

transektów na badanym ternie, 
wzdłuż których wykonano detek-
torowe nasłuchy nocne. Gatunek 
stwierdzany z przelotów. Termin 
badań i biologia gatunku nie po-
zwoliły na znalezienie kryjówek 
letnich ani potwierdzenie zimo-

wych. 

1324 Nocek duży Myotis myotis C Cały obszar 

Podczas obserwacji 
zarejestrowano 

przeloty w jednej 
lokalizacji. Dane 

literaturowe 
wykazują pojedyncze 

stwierdzenia 
żerowania 

Cały obszar 
Niski stopień 
rozpoznania 

Termin prac 15.08 – 10.09.2011 
Wyznaczono 4 trasy pieszych 

transektów na badanym ternie, 
wzdłuż których wykonano detek-
torowe nasłuchy nocne. Gatunek 
stwierdzany z przelotów. Termin 
badań i biologia gatunku nie po-
zwoliły na znalezienie kryjówek 
letnich ani potwierdzenie zimo-

wych. 

1323 Nocek Bechsteina Myotis 
bechsteinii 

XX Cały obszar 

Podczas obserwacji 
zarejestrowano 

przeloty w dwóch 
lokalizacjach. Dane 

literaturowe 
wykazują pojedyncze 

stwierdzenia 
żerowania 

Cały obszar 
Niski stopień 
rozpoznania 

Termin prac 15.08 – 10.09.2011 
Wyznaczono 4 trasy pieszych 

transektów na badanym ternie, 
wzdłuż których wykonano detek-
torowe nasłuchy nocne. Gatunek 
stwierdzany z przelotów. Termin 
badań i biologia gatunku nie po-
zwoliły na znalezienie kryjówek 
letnich ani potwierdzenie zimo-
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Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia w 
ha 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 
wych. 

1321 Nocek orzęsiony Myotis 
emarginatus 

XX Cały obszar 

Podczas obserwacji 
zarejestrowano 

przeloty w trzech 
lokalizacjach. Dane 

literaturowe 
wykazują pojedyncze 

stwierdzenia 
żerowania 

Cały obszar 
Niski stopień 
rozpoznania 

Termin prac 15.08 – 10.09.2011 
Wyznaczono 4 trasy pieszych 

transektów na badanym ternie, 
wzdłuż których wykonano detek-
torowe nasłuchy nocne. Gatunek 
stwierdzany z przelotów. Termin 
badań i biologia gatunku nie po-
zwoliły na znalezienie kryjówek 
letnich ani potwierdzenie zimo-

wych. 

 
 

2.6.1 Typy siedlisk przyrodniczych 

 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Krótka charakterystyka 

W omawianym obszarze siedlisko to nie posiada identyfikatora fitosocjologicznego, a w jego skład wchodzą różne gatunki o charakterze pionierskim i wilgociolubnym, w 

tym mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, wierzba krucha Salix fragilis oraz szereg gatunków jednorocznych, pojawiających się w nim tylko okresowo. W roku 2006 

siedlisko to było rozwinięte na znacznym obszarze, jednak obecnie, wskutek braku dużych zalewów w ostatnich latach kamieńce porastają krzewami i młodymi okazami 

wierzb, a także ziołoroślami z udziałem rdestowca sachalińskiego Reynoutria sachalinensis, nawłoci późnej Solidago serotina i niecierpka himalajskiego Impatiens glanduli-

fera. Zachowane zostały tylko niewielkie fragmenty regularnie zalewane podczas niższych wezbrań (ID 32 oraz ID 76), które są prawie pozbawione roślinności. Płat ID 77 

jest w chwili obecnej niemal w 100% pokryty przez mozgę trzcinowatą Phalaris arundinacea oraz młode krzewy wierzby kruchej Salix fragilis, jednak nie uległ on neofity-

zacji w takich stopniu jak kamieńce w pozostałym biegu rzeki.  

Zarośla i zbiorowiska roślinności inwazyjnej w otoczeniu zachowanego płata ID 77, gdzie niegdyś notowano siedlisko 3220, zostaną zniszczone w przypadku kolejnej dużej 

powodzi i siedlisko ulegnie odtworzeniu. Ocena stanu zachowania, stopnia wykształcenia oraz reprezentatywności siedliska charakteryzującego się tego typu dynamika 

jest trudna i będzie zmieniała się w zależności od warunków hydrologicznych.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
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W Polsce, zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Zajmuje obecnie małą powierzchnię, jednak jest to jedno z kilku znanych stanowisk siedliska w regio-

nie kontynentalnym, stąd jego ochrona w obszarze jest szczególnie istotna dla zachowania geograficz-

nej zmienności siedliska. W przypadku wystąpienia dużego zalewu z intensywnym odkładaniem rumo-

szu, powierzchnia siedliska może osiągnąć do 10 ha. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zachowane obecnie w stopniu niezadawalającym (U1), jednak kolejny znaczący zalew akumulujący 

materiał wleczony z prądem wody, powinien spowodować przywrócenie siedliska do właściwego sta-

nu ochrony (FV).  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Sukcesja naturalna – zarastanie drzewami i krzewami – ID 77 

 Neofityzacja – ID 77 

 Regulacje Nysy Kłodzkie na odcinku zajmowanym przez siedlisko lub powyżej niego (stworze-

nie w górnym biegu zapory przeciwko wleczeniu rumowiska) – ID 32, 76, 77. 

 Zanieczyszczenie wód wskutek eutrofizacji– ID 32, 76, 77. 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko w dobrze wykształconej postaci rozwija się w na całej długości obszaru, na odcinku 7,4km. 

Siedlisko na zachowanym odcinku wykształcone jest w postaci wyżynnej, z ubogą reprezentacją ga-

tunków roślinności wodnej. Występują tu pojedynczo kępy rzęśli Callitriche sp. włosienicznika Batra-

chium sp. oraz mech zdrojek Fontinalis antypyretica. Siedlisko jest bardzo dobrze wykształcone geo-

morfologicznie, z bystrzami i obszarami wód wolno płynących, z odkładającymi się łachami żwirowymi 

i kamieńcami na zakolach meandrów.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W regionie kontynentalnym oceniano do tej pory tylko jedno stanowisko, które uznane zostało za 

zachowane w stanie złym (U2). W regionie alpejskim oceny stanu zachowania stanu rozkładają się 

równo – FV (32%), U1 (32%) oraz U2 (36%), choć z minimalną przewagą ocen złych. W skali całej Polski (ocena na potrzeby art. 17) stan siedliska został oceniony na U1.  

Ranga w obszarze. 

Siedlisko jest jednym z kluczowym przedmiotów ochrony w obszarze, zarówno z uwagi na dobry stan jego zachowania jak i na powiązania ekologiczne z innymi ekosyste-
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mami zależnymi od wód płynących (3220, 91E0).  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Na całym odcinku siedlisko zachowane w stopniu dobrym, 

mimo zaśmiecenia oraz podwyższonego poziomu biogenów. 

Brzegi nie są uregulowane, występują naturalne zjawiska hy-

drogeomorfologiczne (kamieńce, wyspy żwirowe oraz by-

strza). Mimo obecności pewnych zniekształceń stan siedliska 

ogólnie oceniono jako właściwy (FV) . 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania właściwego stanu 

siedliska w obszarze to:  

 Regulacje Nysy Kłodzkiej na odcinku zajmowanym 

przez siedlisko lub powyżej niego (stworzenie w 

górnym biegu zapory przeciwko wleczeniu rumowi-

ska) – ID 63. 

 Zanieczyszczenie wód wskutek eutrofizacji – ID 63. 

 Zaśmiecanie (tworzywa sztuczne, opakowania etc.) – 

ID 63. 

 

40A0 Subkontynentalne zarośla peri-pannońskie 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko z dominacją irga zwyczajna Cotoneaster integerri-

mus, rozwija się w Sudetach na neutrofilnych, silnie skalistych 

podłożach (bazalty, szarogłazy, trachity). W jego skład wcho-

dzą – poza dominującą w warstwie krzewów irgą także róże 

(róża dzika Rosa canina, róża sina Rosa dumalis, róża kutne-

rowata Rosa tomentosa), zaś w runie występują gatunki ciepłolubne: ciemiężyk białkokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, kostrzewa blada Festuca pallens, pięciornik 

wiosenny Potentilla neumanniana, rozchodnik wielki Sedum maximum, poziewnik polny Galeopis ladanum, smółka pospolita Viscaria vulgaris, lepnica zwisła Silene nu-

tans, rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, Występuje w kilku izolowanych płatach na N od Podtynia, oraz w postaci 1 zwartego płatu o powierzchni około 0,01 ha  na 

skałach na W od Młyńska. Ostatnie z wystąpień zostało odnalezione podczas badań prowadzonych specjalnie dla niniejszego projektu i nie było do tej pory znane z litera-

tury – prawdopodobnie jest to największe powierzchniowo stanowisko siedliska w Sudetach. 

 

Fot. 1. Łachy w akumulacyjnych częściach zakoli rzeki stanowią 
miejsce występowania siedliska 3220. K. Świerkosz, K. Reczyńska.  



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

38 
 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Siedlisko nie było dotąd badane w ramach monitoringu GIOŚ i nie jest ujęte w ramach monitoringu na potrzeby art. 17. Powodem jest fakt, że na oficjalnej liście referen-

cyjnej siedlisko to znalazło się dopiero w roku 2010, w wyniku prac Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego w dniach 24-26.04.2010. 

Ranga w obszarze 

Mimo niewielkiej powierzchni siedlisko jest ważnym przedmiotem ochrony w obszarze, ponieważ z terenu Polski Pd-zachodniej znane jest tylko z pięciu stanowisk, gdzie 

wszędzie zajmuje powierzchnie nie przekraczające kilku arów. Stąd też zachowanie wszystkich istniejących płatów jest istotne z punktu widzenia zmienności geograficznej 

siedliska, osiągającego w Sudetach zachodnią granicę swojego zasięgu w Europie.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania w obszarze oceniono jako właściwy (FV), ocena ogólna siedliska – A. Siedlisko skrajnie rzadkie w całym regionie Pd.-zachodnim 

Jedyne realne i prawdopodobne zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to ewentualność pożaru.  

 

6190 Naskalne, subpontyjskie murawy z kostrzewą bladą 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko ujęte w liście referencyjnej w wyniku prac Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego z dnia 24-26.04.2010 jako SR w regionie CONT. Obecnie trwają prace nad 

wyjaśnieniem jego statusu w Polsce, które zakończą się w listopadzie 2011. Siedlisko jest skrajnie rzadkie w Polsce – występuje wyłącznie na terenie Sudetów i jak dotąd 

rozpoznane jest na 5 izolowanych stanowiskach o bardzo niewielkich powierzchniach. Gatunkami budującymi siedlisko są kostrzewa blada Festuca pallens i zanokcica pół-

nocna Asplenium septentrionale, którym towarzyszyć mogą m.in. rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, irga zwyczajna Cotoneaster integerrimus, pięciornik srebrny Po-

tentilla argentea, rozchodnik wielki Sedum maximum, rozchodnik ostry Sedum acre, czyścica drobnokwiatowa Acinos arvensis, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides 

i inne gatunki muraw naskalnych.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Siedlisko nie było dotąd badane w ramach monitoringu GIOŚ i nie jest ujęte w ramach monitoringu na potrzeby art. 17. Powodem jest fakt, że na oficjalnej liście referen-

cyjnej siedlisko to znalazło się dopiero w roku 2010, w wyniku prac Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego w dniach 24-26.04.2010. 

Ranga w obszarze 

Mimo niewielkiej powierzchni siedlisko jest ważnym przedmiotem ochrony w obszarze, ponieważ z terenu Polski południowo-zachodniej znane jest tylko z pięciu stano-

wisk, gdzie wszędzie zajmuje powierzchnie nie przekraczające kilku arów. Stąd też zachowanie wszystkich istniejących płatów jest istotne z punktu widzenia zmienności 

geograficznej siedliska, osiągającego w Sudetach północną granicę zasięgu w Europie.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania w obszarze oceniono jako właściwy (FV), ocena ogólna siedliska – A. Siedlisko skrajnie rzadkie w całym regionie Pd.-zachodnim 

Siedlisko nie jest zagrożone – z uwagi na zajmowane siedliska jest trwałe w długich horyzontach czasowych. Jedynym zagrożeniem długofalowym jest zanik w wyn iku 

zmian klimatycznych (przedłużające się susze).  

 

Fot. 2 Strome, skaliste skarpy Nysy Kłodzkiej stanowią miejsca występowania niewielkich płatów 
siedliska 40A0. K. Świerkosz, K. Reczyńska 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Krótka charakterystyka 

Na terenie obszaru łąki kośne rozwijają się prawidłowo i są objęte regularną gospodarką łąkarską na działkach 532, 533 oraz 322 (oceny FV). W płatach tych występuje 

szereg gatunkowo typowych dla siedliska 6510 takich jak: rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, konietlica łąkowa Trisetum 

flavescens, chaber łąkowy Centaruea jacea, tymotka łąkowa Phleum pratense, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, jaskier ostry Ranunculus acris, przytulia pospolita Galium 

mollugo, przywrotnik pasterski Alchemilla monticola, barszcz pospolity Heracleum sphondylium, gwiazdnica trawiasta Stellaria graminea, krwawnik pospolity Achillea mil-

lefolium, groszek łąkowy Lathyrus pratensis, babka lancetowata Plantago lanceolata, kostrzewa czerwona Festuca rubra, świerzbnica polna Knautia arvensis. Dominują 

rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kostrzewa czerwona Festuca rubra, kupkówka pospolita Dactylis glomerata. Interesująca jest obecność gatunków łąk zmiennowil-

gotnych, takich jak bukwica zwyczajna Betonica officinalis oraz olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, przy jednoczesnym występowaniu gatunków ciepłolubnych 

(przytulia właściwa Galium verum, dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris, koniczyna pogięta Trifolium medium). Powoduje to ich podobieństwo do siedliska 6410. Najlepiej 

zachowane płaty znajdują się na granicy obszaru Natura 2000, jednak poza jego obrębem - proponuje się więc włączenie ich do obszaru Natura. 

Na 4 stanowiskach stwierdzono znaczące populacje krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis – gatunku żywicielskiego dla modraszka nausitous - na dwóch z nich po-

twierdzono występowanie gatunku (obs. wł. 2010; K. Żuk – inf ustne), dwie pozostałe zaś stanowią jego siedliska optymalne.  

Pozostałe siedliska łąkowe są uboższe, albo wskutek braku koszenia skutkującego stopniowym zarastaniem (ID 51, ID 71, ID 72) albo też wskutek nadmiernego wypasu (ID 

16, ID 46). Występują na nich gatunki nitrofilne, takie jak ostrożeń polny Cirsium arvense, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica czy 

ostrożeń lancetowaty Cirsium vulgare. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Zgodnie z danymi GIOŚ siedlisko 6510 badane było do tej pory na niewielkiej liczbie stanowisk, lecz w 69% stan U1, 14% stan U2 a tylko 13,8% stan FV. W Polsce, zgodnie z 

wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U1. 

Ranga w obszarze 

Istotny w obszarze przedmiot ochrony zajmujący prawie 25 ha, czyli 7,5% powierzchni całkowitej. Znacząca część siedliska utrzymana w stanie właściwym (FV). 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Na terenie obszaru łąki kośne rozwijają się prawidłowo i są objęte regularną gospodarką łąkarską na działkach 532 oraz 533 (oceny FV) Na pozostałych stan oceniono na 

U1, wyjątkowo na U2.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Brak koszenia i sukcesja naturalna – ID 5, ID 18, ID 51, ID 71, ID 72 

 Nadmierny wypas - ID 16, 46. 

 Podsiewanie koniczyną i mieszankami traw – ID 16. 

 Zmiana sposobu zagospodarowania (zniszczenie części łąk w miejscowości Morzyszów w ciągu ostatnich kilku lat) – obecnie ID 62 zajmuje połowę wcześniej zaj-

mowanej powierzchni. 

 Możliwość zajęcia pod zabudowę – szczególnie ID 26, ID 51 
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8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii. 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko rozwija się na skałach śródleśnych w postaci izolowanych płatów. Rozwija się w dwóch różnych formach – na skałach zacienionych (podtyp 8220-3) oraz silnie 

nasłonecznionych (8220-2). Z gatunków typowych na skałach zacienionych występują tu paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, rokiet cyprysowaty Hypnum cupressi-

forme, zanokcica skalna Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, zaś na skałach nasłonecznionych zanokcica północna Asplenium septentrionale i zanokcica niemiecka 

Asplenium x alternifolium. Z gatunków chronionych i rzadkich notowano tu m.in. parzydło leśne Aruncus sylvestris, rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, kostrzewę bla-

dą Festuca pallens. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Zgodnie z danymi GIOŚ siedlisko 6510 badane było do tej pory na 44 stanowiskach w obszarze kontynentalnym. Z tego 45,6% otrzymało ocenę FV, 30,4 – U1 oraz 23,9% 

U2. W Polsce, zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U1.  

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony, zarówno z uwagi na typowe wykształcenie płatów, jak i powiązania funkcjonalne z innymi typami siedlisk przyrodniczych (40A0, 6190, 9180, 

91I0). 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania w obszarze oceniono jako właściwy (FV), ocena ogólna siedliska – B. 

Neofityzacja (udział niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora w płatach) – ID 55, ID 65, ID 78 

Zagrożeniem długofalowym jest zanik w wyniku zmian klimatycznych (przedłużające się susze) – ID 31, ID 44, ID 55, ID 56, ID 58, ID 59, ID 60, ID 65, ID 78, ID 81, ID 83. 
 
 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

  Krótka charakterystyka  

Acydofilne lasy bukowe rozwijające się na stromych stokach o przewadze procesów wymywania nad akumulacją, tworzą dwa płaty otoczone przez inne zbiorowiska leśne. 

Gatunkami typowymi są (warstwa drzew i krzewów) : buk zwyczajny Fagus sylvatica, świerk pospolity Picea abies, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, kruszyna pospolita 

Frangula alnus oraz w warstwie runa trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, kosmatka gajowa Luzula luzuloides, śmiałek pogięty 

Deschampsia flexuosa, borówka czarna Vaccinium myrtillus. Oba płaty są częściowo zniekształcone – w ID 53 zaznacza się wkraczanie gatunków siedlisk żyznych, zaś w ID 

12 drzewostan zawiera znaczą domieszkę dębu bezszypułkowego, przez co płat ten był wcześniej identyfikowany (ALP 2007) jako kwaśna dąbrowa.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000. 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

41 
 

Siedlisko nie było poddane monitoringowi szczegółowemu w ramach prac GIOŚ. W Polsce, zgodnie 

z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U1.  

Ranga w obszarze 

Z uwagi na znikomą powierzchnię siedlisko może być wyłączone z przedmiotów ochrony w obsza-

rze. Niewielkie wystąpienia znajdujące się w korzystnym stanie ochrony (ID 12, ID 53) nie wystarczą 

dla utrzymania siedliska w randze istotnych przedmiotów ochrony w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania w obszarze oceniono generalnie na U2 z uwagi na zniekształcenia w warstwie 

drzewostanu, brak martwego drewna oraz udział gatunków obcych. 

Do dodatkowym potencjalnych zagrożeń należy:  

 gospodarka leśna nie dostosowana do typu siedliska – ID12, ID 53. 

 

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

Żyzne lasy bukowe rozwijające się w otoczeniu lasów gospodarczych na zachód od Młyńska, w po-

bliżu szczytu wzgórza i na jego stoku południowym. Z gatunków typowych występują w warstwie 

drzewostanu buk zwyczajny Fagus sylvatica, zaś w warstwie krzewów i runa m.in. gajowiec żółty 

Galeobdolon luteum, starzec Fuchsa Senecio fuchsii, wiechlina gajowa Poa nemoralis, kostrzewa 

leśna Festuca altissima, perłówka zwisła Melica nutans, jęczmieniec zwyczajny Hordelymus euro-

paeus, groszek wiosenny Lathyrus vernu, szczyr trwały Mercurialis perennis, bluszcz pospolity Hede-

ra helix, przytulia wonna Galium odoratum, kosmatka gajowa Luzula luzuloides i inne. Część po-

wierzchni siedliska (ID 49) jest zdegenerowana wskutek eutrofizacji i neofityzacji – gatunkami do-

minującymi w runie są tu poziewnik miękkowłosy Galeopsis pubescens, poziewnik szorstki Galeopsis 

tetrahit oraz niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Siedlisko nie było poddane monitoringowi szczegółowemu w ramach prac GIOŚ. W Polsce, zgodnie 

z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U1.  

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony z uwagi na powierzchnię osiągającą prawie 4% powierzchni obszaru, 

oraz obecność gatunków chronionych roślin i zwierząt typowych dla siedliska. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Stan zachowania a obszarze oceniono na U2 z uwagi na oddziaływanie zwierzyny leśnej, niewielką liczbę martwych pni stojących i leżących, oraz neofityzację i synantropi-

Fot. 3 Siedlisko ściany skalne i urwiska krzemianowe 8220. K. 
Świerkosz, K. Reczyńska.  
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zację.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Zgryzanie siewek oraz podrostu drzew przez zwierzynę płową (ID 49, 50, 52).  

 Występowanie obcego gatunku inwazyjnego – niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora (ID 49, 50, 52) przy czym w ID 49 występuje on masowo. 

 Synantropizacja (nadmierny udział poziewnika miękkowłosego Galeopsis pubescens) – ID 49. 

 Potencjalnym zagrożeniem jest możliwość prowadzenia gospodarki leśnej bez uwzględnienia wymagań ochrony siedliska (ID 49, 50, 52). 

 

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

Krótka charakterystyka 

Na badanym obszarze siedlisko występuje w postaci 20 płatów wykształconych w różnym stopniu, jednak z przewagą stanu niezadowalającego. Z gatunków typowych czę-

sto występują grab zwyczajny Carpinus betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea oraz inne gatunki leśne jak buk zwyczajny 

Fagus sylvatica, wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, kostrzewa leśna Festuca altissima, wiechlina gajowa Poa nemoralis, turzyca leśna Carex sylvatica, wilczomlecz 

słodki Euphorbia dulcis, perłówka zwisła Melica nutans, szczyr trwały Mercurialis perennis, prosownica rozpierzchła Milium effusum, przytulia wonna Galium odoratum, 

bluszcz pospolity Hedera helix, konwalia majowa Convallaria majalis, kopytnik pospolity Asarum europaeum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, miodunka ćma Pulmona-

ria obscura. Z gatunków obcych sporadycznie pojawia się niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, zaś z rodzimych gatunków ekspansywnych w części płatów 

dominują jeżyny (Rubus sp.), poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit lub pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Siedlisko nie było poddane monitoringowi szczegółowemu w ramach prac GIOŚ. W Polsce, zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono gene-

ralnie na U1.  

Ranga w obszarze 

Siedlisko zajmuje w obszarze znaczącą powierzchnie i jest wykształcone w stopniu dobrym, choć nie zadowalającym. Jest siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin i 

zwierząt typowych dla grądów. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia 

Oceny większości zweryfikowanych płatów osiągają U1, co jest spowodowane małą ilością martwego drzewna oraz sporadycznym pojawianiem się niecierpka drobnokwia-

towego Impatiens parviflora. Pomijając te dwa czynniki duża część zbiorowisk grądowych, szczególnie na stromych stokach ma bardzo dobrze wykształcony drzewostan i 

typowy skład gatunkowy runa, przez co jest godna ochrony w ramach lasów referencyjnych. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Zgryzanie siewek przez zwierzynę płową (intensywne) – ID 6, ID 43, ID 54, ID 57. 

 Zaśmiecanie – ID 19, ID 25. 

 Pinetyzacja (obecność w drzewostanie Larix decidua, nadmierny udział Picea abies ) – ID 6, ID 11, ID 25, ID 37, ID 13, ID 54, ID 57. 

 Neofityzacja (obecność niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, a w dwóch przypadkach także niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera i/lub 
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rdestowca ostrokończystego Reynoutria jaonica) – ID 6, ID 10, ID 11, ID 16, ID 19, ID 20, ID 25, ID 43, ID 54, ID 57. 

 Synantropizacja (nadmierny udział gatunków nitrofilnych – głównie pokrzywa zwyczajna Urtica dioica) oraz fruticetyzacja jeżyny (Rubus sp.) – ID6, ID 54, ID 57, ID 

20. ID 25 (cz. N);  

 Potencjalnie - gospodarka leśna nie dopasowana do potrzeb ochrony siedliska – ID 6, ID 10, ID 11, ID 13, ID 14, ID 16, ID 19, ID 20, ID 23, ID 25, ID 35, ID 39, ID 45, 

ID 47, ID 48, ID 54, ID 57. 

 

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

Krótka charakterystyka 

Siedlisko występuje w postaci 13 płatów, częściowo związanych ze sobą przestrzennie, w większości w bardzo dobrym stanie zachowania. Łącznie zajmuje ponad 45 ha, na 

stromych i urwistych stokach, gdzie pozostaje w kontakcie funkcjonalnym i przestrzennym z wieloma innymi typami siedliska Natura 2000. Z gatunków typowych występu-

ją tu w warstwie drzewostanu lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, klon zwyczajny Acer platanoides, klon jawor Acer pseudoplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, 

wiąz górski Ulmus glabra, zaś w runie miesiącznica trwała Lunaria rediviva, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, czerniec gronkowy Actaea spicata, czosnaczek po-

spolity Alliaria petiolata, dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides, dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirun-

dinaria, paprotnica krucha Cystopteris fragilis. Z gatunków nitrofilnych spotykamy typowe dla lasów stokowych pokrzywę zwyczajną Urtica dioica, poziewnik miękkowłosy 

Galeopsis pubescens, kuklika pospolitego Geum urbanum, bodziszka cuchnącego Geranium robertianum, bez czarny Sambucus nigra. Z gatunków obcych rzadko występu-

je niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Odnowienie występuje, miejscami rzadko, miejscami bardzo licznie w zależności od struktury przestrzennej drzewo-

stanu. Odnawiają się wszystkie gatunki, głównie oba klony, lipa drobnolistna i grab zwyczajny. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Siedlisko poddane szczegółowemu i ogólnemu monitoringowi w latach 2006-2008 na terenie całej Polski. Na 71% badanych stanowisk jego stan oceniono jako właściwy 

(FV). na 20% jako niezadowalający (U1) zaś na 9% jako zły (U2). W Polsce, zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U1.  

Ranga w obszarze 

Podstawowy przedmiot ochrony w obszarze, większa część siedliska wykształcona w stopniu dobrym.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Zdecydowana większość płatów w stanie FV. Podstawowe zagrożenia dla siedliska to: 

 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych – ID 22, ID 36, ID 80. 

 Górna granica stanowiska ID 36 biegnie wzdłuż drogi asfaltowej wykorzystywanej w ruchu lokalnym, zaś płat ID 21/22 jest przecięty drogą z Ławicy do Podtynia – 

ID 21, 22, 36 

 Część płatów siedliska położona jest bezpośrednio przy linii kolejowej Wrocław Międzylesie o znacznym natężeniu ruchu, co powoduje efekt barierowy, zwięk-

szenie zanieczyszczenia substancjami chemicznymi i odpadami organicznymi – ID 1, ID 2, ID 3, ID 21 

 Neofityzacja – występowanie niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora – ID 15 

 Potencjalnym zagrożeniem jest możliwość prowadzenia gospodarki leśnej bez uwzględnienia wymagań ochrony siedliska – ID 1, ID 2, ID 3, ID 15, ID 21, ID 22, ID 
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27, ID 36, ID 37, ID 38, ID 41, ID 43. ID 58, ID 80. 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko wykształca się w dwóch formach (obie należą jednak do 

podtypu siedliska 91E0-1 łęgi wierzbowe). Siedlisko z dominacją 

wierzby kruchej Salix fragilis, prezentujące zniekształcone formy 

zespołu Chaerophylo hirsuti-Salicetum fragilis, stwierdzone w wą-

skich smugach nad brzegami Nysy Kłodzkiej. W postaci pojedynczych 

punktów występuje także nad ciekami i w obrębie obszarów leśnych, 

gdzie gatunkiem dominującycm jest olsza czarna Alnus glutinosa, a 

współtowarzyszą jej m.in. czyściec leśny Stachys sylvatica, gajowiec 

żółty Galeobdolon luteum i skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia. 

Występują tu liczne gatunki chronione jak kopytnik pospolity Asa-

rum europaeum, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, pierwio-

snek wyniosły Primula elatior. Postać ta reprezentuje różne formy 

zespołu Carici remotae-Fraxinetum i w znaczący sposób różni się 

ekologicznie i florystycznie od postaci związanej z brzegami Nysy. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Badane w latach 2006-2008 na 196 stanowiskach w całym regionie 

kontynentalnym. Na 21% stanowisk stan oceniono jako właściwy, na 

55% stanowisk jako niewłaściwy, na 23 % zaś jako zły. W skali całego 

kraju na potrzeby raportu z Art. 17 stan siedliska oceniony jako zły (U2).  

Ranga w obszarze 

Siedlisko rozwija się w sposób spontaniczny i zajmuje 1,7% powierzchni obszaru. Stanowi istotny składnik kompleksu siedlisk powiązanych z główną osią ekologiczną ob-

szaru jakim jest Nysa Kłodzka. Jest wartościowym uzupełnieniem listy przedmiotów ochrony w obszarze, mimo występującej w niektórych płatach neofityzacji. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Większość płatów otrzymała ocenę U1, niektóre U2. Nawet źle zachowane płaty mają jednak dobre perspektywy ochrony pomimo występowania w niektórych z płatów 

obcego gatunku inwazyjnego – niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. 

Stan zachowania siedliska w skali Obszaru jest zły (U2) – generalnie ze względu na wysoki udział inwazyjnych gatunków roślin. Jeden płat nad ciekiem (ID 7) oceniono jako 
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FV. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze to:  

 Synantropizacja (nadmierny udział pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica) – ID 7, ID 8, 

 Neofityzacja – ID 17, ID 33 ID 34, ID 64, ID 66, ID 67, ID 69, ID 70, ID 73, ID 74, ID 82. 

 Regulacje Nysy Kłodzkiej prowadzące do zmiany reżimu zalewów – ID 17, ID 33 ID 34, ID 64, ID 66, ID 67, ID 69, ID 70, ID 73, ID 74, ID 82. 

 Potencjalnie – gospodarka leśna nie dostosowana do wymagań ochrony typu siedliska – ID 7, ID 8, ID 40, ID 79. 

 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 

Krótka charakterystyka 

Lasy na stromych stokach z płytkim podłożem glebowym o wystawie zachodniej. W drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy Quercus petraea, rzadziej pojawiają się 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula i grab zwyczajny Carpinus betulus. W runie dominują kosmatka gajowa Luzula luzuloides, trzcinnik 

leśny Calamagrostis arundinacea, konwalia majowa Convallaria majalis i śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, pojawiają się także jastrzębiec gładki Hieracium laeviga-

tum, jastrzębiec leśny H. murorum i jastrzębiec sabaudzki H. sabaudum, przetacznik pospolity Veronica officinalis. Na stanowisku koło Opolnicy (ID 4) siedlisko rozwija się 

w postaci zwartego płata o powierzchni ponad 7a ha, zaś koło Podtynia (ID 28) występuje punktowo w kompleksie z innymi typami  zbiorowisk leśnych (91I0, 9180) oraz 

nieleśnych (40A0, 6190, 8220).  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Zgodnie z danymi GIOŚ siedlisko 9190 badane było do tej pory na 95 stanowiskach w obszarze kontynentalnym. Z tego 18% otrzymało ocenę FV, 64% – U1 oraz 18% U2. W 

Polsce, zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U2. 

Ranga w obszarze 

Siedlisko występuje w dwóch miejscach na stromych stokach o wystawie zachodniej i znajduje się w korzystnym stanie ochrony. Zajmuje 9 ha powierzchni co stanowi 2,7% 

powierzchni obszaru. Siedlisko powinno więc być przedmiotem ochrony w obszarze.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Płaty uzyskały oceny U1 lub FV. Główne zagrożenie dla siedliska to: 

 Zgryzanie siewek – ID 4, 

 Potencjalnym zagrożeniem jest możliwość prowadzenia gospodarki leśnej bez uwzględnienia wymagań ochrony siedliska – ID 4, ID 28, 

 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko drobnopowierzchniowe, występujące na silnie nasłonecznionych skałach i urwiskach, przy wystawie zachodniej, w kompleksie z siedliskami 9180 oraz 9190 (ID 

29). W latach 2009-2011 zidentyfikowano 4 płaty tego siedliska, wyraźnie różniące się od otaczających je zbiorowisk leśnych. W drzewostanie dominuje dąb bezszypułko-

wy Quercus petraea, pojawiają się także grab zwyczajny Carpinus betulus i lipa drobnolistna Tilia cordata o specyficznych, niskich formach wzrostu. W runie zaznacza się 

Fot. 4 Rdestowiec ostrokończysty i niecierpek gruczołowaty na skarpach 
brzegowych Nysy Kłodzkiej. K. Świerkosz, K. Reczyńska. 
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obecność smółki pospolitejViscaria vulgaris i lepnicy zwisłej Silene vulgaris, które w niektórych płatach są gatunkami dominującymi. Występują także wrzos zwyczajny Cal-

luna vulgaris, jastrzębiec barwierski Genista tinctoria, rozchodnik wielki Sedum maximum, kostrzewa blada Festuca pallens, poziewnik polny Galeopsis ladanum a także 

gatunki typowe dla kwaśnych dąbrów jak śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea czy borówka czarna Vaccinium myrtillus.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Zgodnie z danymi GIOŚ siedlisko 91I0 badane było do tej pory na 87 stanowiskach w obszarze kontynentalnym. Z tego 37% otrzymało ocenę FV, 50% – U1 oraz 13% U2. W 

Polsce, zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 stan siedliska oceniono generalnie na U1. 

Ranga w obszarze 

Siedlisko bardzo rzadko spotykane na terenie Sudetów, znane głównie z Pogórza Kaczawskiego, z izolowanymi stanowiskami w innych pasmach górskich. Mimo niewielkiej 

powierzchni stanowi istotny przedmiot ochrony w obszarze, zarówno poprzez wpływ na jego zróżnicowanie jak i położenie w otoczeniu innych siedlisk przyrodniczych, 

gdyż jest częścią kompleksu zbiorowisk naskalnych z udziałem subkontynentalnych zarośli peri-pannońskich [40A0], naskalnych subpontyjskich muraw z kostrzewą bladą 

[6190], ścian skalnych i urwisk krzemianowych ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii [8220] i jaworzyn i lasów klonowo-lipowych na stromych stokach i zboczach 

[9180].  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Wszystkie płaty oceniono na FV. Jedynym wskaźnikiem struktury i funkcji ocenionym na U1 był niedobór martwego drewna. Potencjalnym zagrożeniem jest możliwość 

prowadzenia gospodarki leśnej bez uwzględnienia wymagań ochrony siedliska oraz pożar – ID 29, ID 75. 

 

2.6.2 Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Na terenie Obszaru nie występują gatunki roślin wymienione w II Zał. Dyrektywy Siedliskowej mogące stanowić przedmioty ochrony w obszarze. 

 
 
2.6.3 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 Modraszek nausitous Phengaris (Maculinea)  nausithous [6179] 
Motyle pojawiają się od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienice żyją początkowo w główkach kwiatowych krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, potem schodzą na 
ziemię, gdzie są znajdowane i adoptowane przez mrówki z gatunku Myrmica rubra, które przenoszą je do swoich mrowisk, gdzie gąsienice odbywają swój dalszy rozwój, ży-
wiąc się larwami mrówek. Przepoczwarczenie odbywa się w mrowisku. Motyl natychmiast po przepoczwarczeniu opuszcza mrowisko. Odwiedza bardzo niewiele gatunków 
kwiatów. Najczęściej siada na kwiatach rośliny pokarmowej swoich gąsienic – krwiściągu lekarskim Sanguisorba officinalis, rzadko na sierpiku barwierskim Serratula tinctoria i 
wyce ptasiej Vicia cracca. 
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Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako FV właściwy, populacje jako 
FV właściwą, siedlisko jako U1 niezadowalające, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym 
kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  
Zagrożenia dla modraszka nausitousa: 

 intensywne zagospodarowanie łąk poprzez ich wcześniejsze i częstsze koszenie bez pozostawiania powierzchni nie koszonej (koszenie całej powierzchni łąk od po-
łowy lipca do połowy sierpnia powoduje znaczną śmiertelność wśród jaj i gąsienic), 

 naturalna sukcesja roślinna, która prowadzi do zarastania łąk krzewami prowadząc do wyeliminowania rośliny pokarmowej, mrówek i samego motyla, 

 zaburzenia stosunków wodnych na wilgotnych łąkach. 
Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest właściwy FV – występują 2 stanowiska w obszarze oraz 1 potencjalne poza obszarem z licznym udziałem krwiściąga 
lekarskiego. Populacja znajduje się w granicach naturalnego zasięgu modraszka nausitousa. Dodatkowo na Ziemi Kłodzkiej populacja modraszka nausitousa jest dość licz-
na. 
Na pozostałych łąkach w obszarze nie stwierdzono obecności tego modraszka, ani jego potencjalnych siedlisk (brak rośliny żywicielskiej krwiściągu lekarskiego Sanguisorba 
officinalis). Łąki na działkach 27; 28; 29; 30, 81 oraz 532 i 533 (aktualnie położone poza obszarem) są gęsto porośnięte przez krwiściąg (łączna powierzchnia około 3 ha), 
wstępują również liczne mrowiska Myrmica rubra w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo występowania gatunku również na tym stanowisku. 

 
1308 Mopek Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
Zasięg gatunku sięga od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie do Kaukazu na wschodzie i od Irlandii, Anglii, płd. Skandynawii i Łotwy na północy do Maroka na południu. 
W Polsce znany z całego obszaru. Mopek jest gatunkiem zwykle osiadłym. Kryjówki letnie oddalone są od schronień zimowych średnio o 28 km. Na czerwonej liście IUCN 
gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (VU — Hutson i in., 2001). Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. 
Okres rozrodu słabo poznany. Kryjówki letnie to przestrzenie pod odstającą korą drzew, przestrzenie za okiennicami, szczeliny mostów. Występuje głównie na nizinnych 
terenach lesistych. Na Dolnym Śląsku spotykany w licznych schronieniach podziemnych. 
Ogólny stan zachowania gatunku na danym terenie określono jako  właściwy – FV (ocena została oparta wyłącznie o parametr aktywności i populacji i siedliska 
wiosenno-letniego). W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na XX (nieznany). 
Podczas przeprowadzonych prac zarejestrowano przeloty i żerowanie mopka wzdłuż ścieżek leśnych. Skład gatunkowy drzewostanu ma prawdopodobnie niewielkie 
znaczenie dla tego nietoperza, ważne jest natomiast zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe drzewostanu oraz struktura obrzeży lasu. Starodrzewia i dziuplaste drzewa 
stanowią potencjalne kryjówki dla gatunku. Stan siedlisk gatunku w Obszarze ogólnie zachowany jest bardzo dobrze. Ze względu na wyznaczone terminy prac oraz 
biologię gatunku nie było możliwe  określenie  parametrów populacji jak i odnalezienie kryjówek rozrodczych i zimowych. Dla właściwej dalszej ochrony konieczne są 
dokładniejsze badania, które pozwolą na określenie znaczenia terenu, stopnia jego użytkowania przez gatunek  oraz wykażą kryjówki rozrodcze i zimowe. Głównym 
zagrożeniem  jest ogólnie pojęta gospodarka leśna , a w szczególności wycinka dziuplastych drzew. Gatunek jest ważnym przedmiotem ochrony w OZW wymagającym 
lepszego rozpoznania w przyszłości.  
 
1324 Nocek duży Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Gatunek szerokiego zasięgu w Eurazji . W Europie najbardziej wysunięte na północ stanowiska znajdują się m.in. w Danii i Polsce. Pojedyncze osobniki stwierdzono także 
w płd. Szwecji i na Łotwie. W Polsce występuje prawie w całym kraju, najliczniej jednak na południu i zachodzie. Nie notowany dotąd w północno-wschodniej części 
kraju (Kowalski i Lesiński, 2000). W klasyfikacji IUCN gatunek niższego ryzyka (LR-nt — Hutson i in., 2001). Jest gatunkiem synantropijnym związanym z terenami leśnymi, 
gdzie zlokalizowane są jego żerowiska. Poluje m.in. na owady poruszające się w leśnej ściółce np. chrząszcze biegaczowate (Carabidae). Głównymi typami schronień są 
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podziemia (zimą) i strychy budynków (latem). Kolonie rozrodcze mogą być bardzo duże, liczące nawet po kilkaset osobników. Migruje na średnie dystanse 60-80 km, 
choć obserwowane są również znacznie dalsze przeloty. Na Dolnym Śląsku znany z wielu stanowisk, choć w ostatnich latach odnotowuje się proces wygasania 
niektórych, licznych wcześniej kolonii. W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono 
na U1. W Obszarze stan ochrony gatunku określono na FV (ocena została oparta wyłącznie o parametr aktywności i populacji i siedliska wiosenno-letniego).  

Nocek duży jest ściśle związany ze środowiskiem leśnym. Preferuje lasy różnego typu, zwykle liściaste lub mieszane o słabo rozwiniętym podszycie. Podczas nasłuchów 
detektorowych wykazano pojedyncze przeloty tego gatunku. Warunki siedliskowe na terenie OZW dla gatunku są bardzo dobre (wysoka dostępność schronień i 
odpowiednie żerowiska). 

Ze względu na wyznaczone terminy prac oraz biologię gatunku nie było możliwe określenie parametrów populacji jak i odnalezienie kryjówek rozrodczych i zimowych. 
Dla właściwej dalszej ochrony konieczne są dokładniejsze badania, które pozwolą na określenie znaczenia terenu, stopnia jego użytkowania przez gatunek  oraz wykażą 
kryjówki rozrodcze i zimowe. Głównym zagrożeniem  jest ogólnie pojęta gospodarka leśna , a w szczególności wycinka dziuplastych drzew.  

Potencjalne zagrożenia to niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna skutkująca ujednoliceniem składu gatunkowego oraz uproszczeniem struktury przestrzennej i 
wiekowej drzewostanu. Odpowiednia ochrona siedlisk leśnych zagwarantuje ochronę siedlisk żerowiskowych tego gatunku. Ważny przedmiot ochrony w Obszarze 
wymagający lepszego rozpoznania w przyszłości.  

 
1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 

W Polsce przebiega północno-wschodnia granica zasięgu tego gatunku wzdłuż Lubelszczyzny, południowej części Niziny Mazowieckiej i Pojezierza Pomorskiego. Ze 
względu na rzadkie stwierdzenia wpisany został do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” i zaliczony do kategorii NT - gatunków niższego ryzyka, ale wykazujących spadek 
liczebności populacji . Natomiast wg „Czerwonej księgi” IUCN zakwalifikowano go do kategorii VU (umiarkowanie zagrożony, Hutson i in. 2001). Wymieniony w 
załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Na Dolnym Śląsku jest jednym z najrzadziej spotykanych gatunków nietoperzy . W sprawozdaniu z realizacji 
Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na U1. W Obszarze stan ochrony gatunku określono na FV (ocena 
została oparta wyłącznie o parametr aktywności populacji i siedliska wiosenno-letniego).  

Nocek Bechsteina jest typowo leśnym i osiadłym gatunkiem. Zimowymi kryjówkami są jaskinie, sztolnie i piwnice, prawdopodobnie również dziuple drzew. Występuje w 
całej strefie umiarkowanej lasów bukowych. Jest gatunkiem typowo leśnym. Preferuje stare drzewostany liściaste i mieszane o umiarkowanej wilgotności (buczyny, 
grądy, dąbrowy). Jego kryjówkami dziennymi są dziuple drzew położone zwykle nisko nad ziemią zarówno wewnątrz lasu jak i na jego skrajach. Jest gatunkiem ściśle 
osiadłym, najdłuższe przeloty migracyjnie nie przekraczają 50 km .  

Warunki siedliskowe na badanym obszarze dla gatunku są bardzo dobre (wysoka dostępność schronień i odpowiednie żerowiska), jednak nie jest znane znaczenie 
terenu dla populacji tego gatunku.  Ze względu na wyznaczone terminy prac oraz biologię gatunku nie było możliwe określenie parametrów populacji jak i odnalezienie 
kryjówek rozrodczych i zimowych. Dla właściwej dalszej ochrony konieczne są dalsze szczegółowe badania inwentaryzacyjne, które pozwolą na określenie stopnia 
wykorzystania terenu przez gatunek oraz wykażą kryjówki rozrodcze i zimowe. 

Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest niewłaściwa gospodarka leśna. Wycinka dziuplastych drzew powoduje utratę schronień zarówno letnich jak i zimowych. 
Stosowanie pestycydów wpływa negatywnie na zasobność pokarmową danego terenu. Odpowiednia ochrona siedlisk leśnych zagwarantuje ochronę siedlisk 
żerowiskowych gatunku. Ważny przedmiot ochrony w Obszarze wymagający lepszego rozpoznania w przyszłości, m.in. w zakresie obecności kolonii rozrodczej w 
granicach Obszaru lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.  

 

Nocek orzęsiony Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 
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Ciepłolubny gatunek występujący głównie w europie południowej cieplejszych centralnej, cieplejszych także na Krymie cieplejszych Kaukazie. W Europie Środkowej północna 
granica zasięgu przebiega przez południowe Niemcy i południową Polskę. W Polsce jest jednym gatunek rzadki, spotykany jedynie w południowej wyżynnej i górskiej części 
kraju. Nocek orzęsiony nie migruje na zimowiska. Gatunek rzadki i słabo poznany. W kraju zaliczony do gatunków krytycznie zagrożonych (EN, Głowaciński 2001), a według 
IUCN gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (VU, Hutson i in., 2001). Należy do gatunków zbierających – potrafi lokalizować i chwytać owady siedzące na korze 
drzew i liściach. Zimuje w kryjówkach podziemnych. Głównymi schronieniami kolonii rozrodczych są strychy budynków. Gatunek preferuje lasy liściaste, sady, parki i ogrody. 
Unika lasów iglastych i terenów otwartych. Poluje najchętniej nad strumieniami i wzdłuż linii krzewów. Na Dolnym Śląsku jest bardzo rzadki. Nieliczne obserwacje dotyczą 
głównie pojedynczo zimujących osobników. W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na 
U1. W Obszarze stan ochrony gatunku określono na FV (ocena została oparta wyłącznie o parametr aktywności populacji i siedliska wiosenno-letniego). Warunki siedliskowe na 
badanym obszarze dla gatunku są bardzo dobre (wysoka dostępność schronień i odpowiednie żerowiska). 

Ze względu na wyznaczone terminy prac oraz biologię gatunku nie było możliwe  określenie  parametrów populacji jak i odnalezienie kryjówek rozrodczych i zimowych. Dla 
właściwej dalszej ochrony konieczne jest lepsze rozpoznanie populacji gatunku, pozwalające na dokładniejsze określenie stopnia użytkowania Obszaru przez gatunek oraz ew. 
wykazanie kryjówek rozrodczych i zimowisk. 

Ze względów na ścisłe powiązanie miejsc żerowania z lasami liściastymi głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest wycinka starych, liściastych drzew. Wysoki udział 
dojrzałych, zróżnicowanych strukturalnie drzewostanów wpływa pozytywnie na warunki występowania gatunku w OZW. Duża liczba dziupli i szczelin w drzewach daje 
możliwość wyboru dogodnej, bezpiecznej kryjówki. Odpowiednia , bierna ochrona siedlisk leśnych zagwarantuje ochronę siedlisk wiosenno-letnich gatunku. Ważny przedmiot 
ochrony w Obszarze wymagający lepszego rozpoznania w przyszłości, m.in. w zakresie obecności kolonii rozrodczej w obrębie Obszaru. 

 

1355 Wydra Lutra lutra 
Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorniki zaporowe, rzeki nizinne i górskie, kanały, 
bagna. Czynnikami determinującymi występowanie w danym siedlisku są przede wszystkim odpowiednia baza pokarmowa i dostępność schronień (kluczowa jest możliwość 
założenia odpowiedniej do wychowu młodych nory w skarpie brzegowej rzeki, brzegu stawu, itp.). Wydry odżywiają się głównie rybami preferując mniej mobilne gatunki, śred-
niej wielkości, mniejszy udział w diecie mają płazy, na których wydry żerują głównie w okresie ich zimowej hibernacji (w warunkach podgórskich przede wszystkim żaba trawna 
Rana temporaria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki lokalizowane są głównie w obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek i jezior.  
W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na FV. W Obszarze stan zachowania gatunku 
określono również na FV. Siedliska wydry w obrębie Nysy Kłodzkiej są zachowane w dobrym i bardzo dobrym stanie, naturalne i półnaturalne koryto rzeki zapewnia odpowied-
nie warunki do występowania typowego dla podgórskich i górskich rzek zespołu ichtiofauny co zapewnia odpowiednią dla wydry bazę żerowiskową. Potencjalne zagrożenia dla 
gatunku to prowadzenie prac umocnieniowych na skarpach brzegowych Nysy Kłodzkiej oraz inne formy zabudowy hydrotechnicznej (w tym budowa przegród poprzecznych w 
korycie na terenie Obszaru jak i w jego sąsiedztwie). Aktualnie nie ma potrzeby prowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej dla poprawy lub zachowania stanu ochrony 
gatunku. Należy utrzymać aktualny stan koryta rzeki i skarp brzegowych oraz dążyć do zachowania dynamicznego kompleksu siedlisk związanych z korytem rzeki (3220, 3260, 
*91E0). Szczególnie istotny dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony w okresie obowiązywania PZO będzie monitoring administracyjny przedsięwzięć z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej i regulacji wód oraz poddawanie ich procesom screening’u i, w razie potrzeby, procedurze oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.  
 

Głowacz białopłetwy Cottus gobio 
Gatunek słodkowodny, o bardzo krótkich wędrówkach potamodromicznych, w zasadzie można go uznać za jeden z nielicznych w naszej ichtiofaunie gatek stacjonarny. Należy 
do litofilnej grupy rozrodczej, czyli do ryb składających ikrę na kamienie. Ma specyficzne wymagania do substratu tarłowego, ponieważ ikrę przykleja do dolnej strony kamieni. 
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Do sukcesu rozrodczego potrzebuje więc kamieni luźnych, nie zakotwiczonych w substracie drobnoziarnistym. Stadium YOY (młodsze niż rok) mają zwykle długość mniejszą niż 
3,5 cm, dojrzałe są z reguły większe niż 7 cm (błąd w metodyce

3
). Tarło w marcu lub kwietniu, przy temperaturze wody od 10 do 11 °C. Optymalnym siedliskiem tego gatunku są 

górskie i wyżynne rzeki z kamienistym lub kamienisto-żwirowym dnem. Rzeki włosienicznikowe również są dobrym siedliskiem głowaczy białopłetwych. 
W roku 2009 badano stan zachowania gatunku w 21 rzekach wyżynnych i podgórskich w regionie alpejskim i kontynentalnym. Zagęszczenia wynosiły w nich od 0,0004 do 
0,0174 os./m². Tylko na trzech stanowiskach oceniono zagęszczenie jako właściwe. Struktura badanych populacji była właściwa tylko na 8 stanowiskach, na pozostałych udział 
osobników juwenilnych był za niski lub za wysoki. Natomiast stan siedlisk tylko na trzech stanowiskach został oceniony jako niewłaściwy, na pozostałych jako właściwy. Wyniki 
badań z roku 2010

4
, przeprowadzonych na 32 stanowiskach, głównie w rzekach nizinnych były znacznie lepsze. Zagęszczenia wynosiły w nich od 0,00013 do 0,34 os./m², na 16 

stanowiskach zostało ocenione jako właściwe. Struktura badanych populacji generalnie była właściwa (19 stanowisk). Tylko na 5 stanowiskach źle oceniono stan zachowania 
siedlisk. 
Zagęszczenie głowaczy białopłetwych w Nysie Kłodzkiej na odcinku obszaru PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa należy uznać za małe, zaledwie spełniające 
kryteria „właściwego” (0,0105 os./m2), struktura populacji jest prawidłowa, ale z przewagą ryb dorosłych (FV2), a stan siedlisk właściwy. Liczebność głowaczy białopłetwych w 
Obszarze może wzrastać po katastrofalnych wezbraniach, znoszących dorosłe i juwenilne ryby z dopływów górnego i środkowego biegu Nysy. Prawdopodobnie do rekolonizacji 
odcinka Nysy Kłodzkiej w obszarze przyczyniły się właśnie duże wezbrania (1997, 2000, 2008).  
Największym zagrożeniem dla gatunku w obrębie obszaru to możliwość przypadkowego zanieczyszczenia wody. Pozostałe zagrożenia: wystąpienie katastrofalnych wezbrań; 
drapieżnictwo ze strony ssaków (rzęsorek rzeczek i norka amerykańska oraz, w mniejszym stopniu, wydra), jeszcze mniejszym ptaków (zimorodek), są naturalnymi czynnikami 
regulującymi liczebność populacji i jej dynamikę.  

 
 
 

 

 

 

 

                                                           

3 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio. Metodyka badań. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony sie-

dlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. Aktualizacja 2011-02-10. www.iop.krakow.pl/gios/monitoring. Według tej metodyki stadia juwenilne są mniejsze niż 7 cm, a YOY mniej-

sze niż 35 cm(sic!). W rzeczywistości YOY (Young of year – młodszy niż rok, jest najmłodszym, a więc najmniejszym stadium juwenilnym. Na potrzeby opracowania przyjęto więc 

następujące granice YOY <3,5 cm, juwenilne <7cm 

4 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 

Wyniki monitoringu. Aktualizacja 2011-02-10. www.iop.krakow.pl/gios/monitoring 

http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring
http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring
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MODUŁ B 

 

3 STAN OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBJĘTYCH PLANEM 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

 

3220 

Powierzchnia 
siedliska 

Zmiany powierzchni FV U1 

U1 
Inwazja gatunków 

obcych 
geograficznie Struktura i funkcje 

 

Zwarcie krzewów na 
transekcie 

FV 
FV – 50% 
U2 – 50% 

U1 

Gatunki 
ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV 

FV – 50% 
U2 – 50% 

Obce gatunki 
inwazyjne 

U1 
FV – 50% 
U2 – 50% 

Obecność kompleksu FV FV – 100% 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

siedlisk 3220, 3230, 
3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony 

 XX XX 

 
Nizinne i 

podgórskie 
rzeki ze 

zbiorowiskami 
włosieniczni-

ków 
Rannunculion 

fluitantis 

3260 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV FV 

FV  
Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV – 100% 

FV 

Naturalność koryta 
rzecznego 

XX FV – 100% 

Obecność kompleksu 
siedlisk 3260, 3220, 

91E0  
XX FV – 100% 

Reżim wodny XX FV – 100% 

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska 

XX FV – 100% 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV– 100% 

Subkontynen-
talne zarośla 

peri-
pannońskie 

40A0 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV 

FV FV  
Struktura i funkcje 

 

Gatunki krzewów FV FV – 100% 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV – 100% 

Gatunki 
charakterystyczne 

murawy 
FV FV – 100% 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Odnowienie krzewów FV FV – 100% 

Zwarcie krzewów w 
płacie 

FV FV – 100% 

Perspektywy 
ochrony 

 FV 

Naskalne, 
subpontyjskie 

murawy z 
kostrzewą 

bladą 

6190 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV FV 

FV  Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV FV – 100% 

FV 
Rodzime i obce gatunki 

ekspansywne roślin 
zielnych 

FV FV – 100% 

Ekspansja drzew i 
krzewów 

FV FV – 100% 

Perspektywy 
ochrony 

 FV FV 

Ziołorośla 
górskie 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 

nadrzeczne 
(Convolvuleta-

lia sepium) 

6430 

Powierzchnia 
siedliska 

Zmiany powierzchni XX U2 

SIEDLISKO 
PRZESTAŁO ISTNIEĆ 
WSKUTEK INWAZJI 

GATUNKÓW OBCYCH 
GEOGRAFICZNIE 

 
Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV U2 – 100% 

U2 

Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 
FV U2 – 100% 

Obce gatunki inwazyj-
ne 

U2 U2 – 100% 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

54 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 
ochrony 

 U1 U2 

 
Niżowe i 

górskie łąki 
świeże 

użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenathe-
rion elatioris) 

 
 
 
 
 

6510 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV FV 

U1 

Fragmentarycznie 
nadmierny wypas, 

porzucenie 
koszenia, 

podsiewanie 

Struktura i funkcje 
 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV FV – 100% 

U1 

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew 

FV FV – 100% 

Gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

FV 
FV – 50% 
U1 – 50% 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX 
FV – 50% 
U1 – 50% 

 Wojłok XX 
FV – 50% 
U1 – 50% 

Perspektywy 
ochrony 

 U1 U1 

Ściany skalne i 
urwiska 

krzemianowe 
ze 

zbiorowiskami 
z Androsacion 

vandelli 

8220 

Powierzchnia 
siedliska 

XX FV FV 

FV 
 

Struktura oceniona 
na U1 z uwagi na 

występowanie 
niecierpka 

drobnokwiatowego 
Impatiens 

parviflora, jednak 
proces ten 

zachodzi na 25% 
stanowisk 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV FV – 100% 

FV 

Ślady wspinaczki lub 
wydeptywania 

FV FV – 100% 

Pokrycie przez gatunki 
traw 

XX FV – 100% 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX 
FV – 90% 
U1 – 10% 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Występowanie jeżyn, 
malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 
koralowego 

XX 
FV – 90% 
U1 – 10% 

monitoringowych 
w Polsce 

Perspektywy 
ochrony 

 FV FV 

Kwaśne 
buczyny 
(Luzulo-

Fagenion) 

9110 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX U2 

U2  Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX 
FV – 50% 
U1 – 50% 

U2 

Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX 
U1 – 50% 
U2 – 50% 

Inwazyjne gatunki 
obce 

XX 
U1 – 50% 
U2 – 50% 

Struktura drzewostanu XX 
FV – 50% 
U1 – 50% 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Żyzne buczyny 
(Dentario 

enneaphylli- 
Fagetum) 

9130 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX U1 

U2 

Obecność 
gatunków 

synantropijnych 
oraz niecierpka 

drobnokwiatowego 
Impatiens 
parviflora 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX 
FV – 50% 
U1 – 50% 

U2 
Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX 
U1 – 50% 
U2 – 50% 

Inwazyjne gatunki 
obce 

XX 
U1 – 50% 
U2 – 50% 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

56 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Struktura drzewostanu XX 
U1 – 50% 
U2 – 50% 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Grąd środko-
wo- europej-
ski i subkon-
tynent-talny 

(Galio-
Carpinetum, 

Tilio-
Carpinetum) 

 

 
 

9170 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX U1 

U1  
Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV 
FV – 75% 
U1 – 25% 

U1 

Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX U1 – 100% 

Inwazyjne gatunki 
obce 

U1 
FV – 75% 
U1 – 25% 

Struktura drzewostanu FV 
FV – 75% 
U1 – 25% 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Jaworzyny i 
lasy klonowo-

lipowe na 
stokach i 

zboczach (Tilio 
plathyphyllis-

Acerion 
pseudoplata-

ni) 

9180 

Powierzchnia 
siedliska 

XX FV  

FV  
Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

XX FV- 100% 

FV 

Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX 
FV – 75% 
U1 – 25% 

Inwazyjne gatunki 
obce 

XX 
FV – 75% 
U1 – 25% 

Struktura drzewostanu XX FV- 100% 

Perspektywy  XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

Kwaśne 
dąbrowy 

(Quercetea 
robori-

petraeae) 

9190 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV 

U1  Struktura i funkcje 

Charakterystyczna 
kombinacja gatunków 

runa 
XX FV- 100% 

U1 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 

warstwach fitocenozy 
XX U1 – 100% 

Udział dębu w 
drzewostanie 

XX FV- 100% 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV- 100% 

Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX U1 – 100% 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum 

albo-fragilis, 
Populetum 

albae, 

91E0 

Powierzchnia 
siedliska 

Zmiany powierzchni XX FV 

U2 

Inwazja gatunków 
obcych 

geograficznie, 
synantropizacja 

Struktura i funkcje 
 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV 
FV – 60% 
U1 – 40% 

U2 
Gatunki dominujące FV 

U1 – 50% 
U2 – 50% 

Martwe drewno 
(łączne zasoby) 

XX 
FV – 50% 
U1 – 20% 
U2 – 30% 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

58 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony 
po weryfikacji 

terenowej wg skali FV, 
UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Alnenion 
glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

Reżim wodny FV FV - 100 

Obce gatunki 
inwazyjne 

U 
FV – 10% 
U1 – 40% 
U2 – 50% 

Perspektywy 
ochrony 

 FV U2 

 
Ciepłolubne 

dąbrowy 
(Quercetalia 
pubescenti-
petraeae) 

 
91I0 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV FV 

FV  
Struktura i funkcje 

 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV FV -100% 

FV 

Gatunki ciepłolubne FV FV -100% 

Zwarcie podszytu FV FV -100% 

Zwarcie koron drzew FV FV -100% 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV -100% 

Perspektywy 
ochrony 

 FV FV 

 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

59 
 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Modraszek 
nausitous 
Phengaris 

(Maculinea) 
nausitous 

6179 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX 
FV (FV-60%, 

U1-40%) 
FV/U1 

FV  

izolacja przestrzenna XX FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

powierzchnia XX FV 

FV 

liczba miejsc do 
rozrodu 

XX FV 

stopień zarośnięcia 
stanowiska przez 
drzewa i krzewy 

XX FV 

dostępność bazy 
pokarmowej gąsienic 

XX 
FV (FV-80%, 

U1-20%) 

Szanse zachowania 
gatunku 

 XX FV FV 

Wydra Lutra 
lutra 

1355 

Parametry 
populacji 

Zmiany liczebności XX XX XX 

FV  
Parametry siedliska 

gatunku 

Ogólne pokrycie skarp 
brzegowych zwartą 

roślinnością 
FV FV 

FV 
Naturalność koryta FV FV 

Dostępność kryjówek FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Baza żerowiskowa XX U1/FV 

Szanse zachowania 
gatunku  FV FV  

Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

1308 

Parametry 
populacji na 
zimowisku 

Liczebność   

 

FV 

Na terenie 
obszaru nie 

znane są 
zimowiska 
gatunku i 
kolonie 

rozrodcze. 
Prace terenowe 

dostarczyły 
jedynie 

podstawowych 
danych o 
obecności 
gatunku w 

Obszarze, nie 
można na 
podstawie 
istniejącej 

wiedzy określić 
parametru 

rozrodu 
gatunku. Ocena 

dotyczy 

Powierzchnia 
schronienia dostępna 

(dogodna) dla 
nietoperzy 

  

Parametry 
zimowiska 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem 

nietoperzy 
  

 

Dostępność wylotów 
dla nietoperzy 

  

Parametry 
populacji 

wiosenno-letniej 

rozród gatunku XX XX 
U1 

aktywność gatunku U1 U1 

Parametry siedliska 
wiosenno-letniego 

powierzchnia 
kompleksu leśnego 

FV FV 

FV 
powierzchnia lasów 

liściastych 
FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Powierzchnia 
starodrzewów 

(drzewostanów w 
wieku > 80 lat) 

FV FV 

populacji 
wiosenno-

letniej gatunku. 

 

  

Liczba drzew 
obumierających i 

martwych o pierśnicy 
>25 cm 

FV FV 

  

Grubość drzew (>25 
cm) – potencjalnych 
kryjówek dziennych 

FV FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

FV FV 

Nocek duży 
Myotis myotis 

1324 

Parametry 
populacji na 
zimowisku 

Liczebność   

 

FV 

Na terenie 
obszaru nie 

znane są 
zimowiska 
gatunku i 
kolonie 

rozrodcze. 
Prace terenowe 

dostarczyły 
jedynie 

podstawowych 

Powierzchnia 
schronienia dostępna 

(dogodna) dla 
nietoperzy 

  

Parametry 
zimowiska 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem 

nietoperzy 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

 

 
Dostępność wylotów 

dla nietoperzy 
  

danych o 
obecności 
gatunku w 

Obszarze, nie 
można na 
podstawie 
istniejącej 

wiedzy określić 
parametru 

rozrodu 
gatunku. Ocena 

dotyczy 
populacji 

wiosenno-
letniej gatunku. 

Parametry 
populacji 

wiosenno-letniej 

rozród gatunku XX XX 
U1 

aktywność gatunku U1 U1 

Parametry siedliska 
wiosenno-letniego 

powierzchnia 
kompleksu leśnego 

FV FV 

FV 

powierzchnia lasów 
liściastych 

FV FV 

Powierzchnia 
starodrzewów 

(drzewostanów w 
wieku > 80 lat) 

FV FV 

Powierzchnia 
starodrzewów 

liściastych 
(drzewostanów w 

wieku > 80 lat) 

FV FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

 
 
 
 
 

Nocek 
Bechsteina 

Myotis 
Bechsteini 

 
 
 
 
 
 

1323 

Parametry 
populacji na 
zimowisku 

Liczebność   

 

U1 

Na terenie 
obszaru nie 

znane są 
zimowiska 
gatunku i 
kolonie 

rozrodcze. 
Prace terenowe 

dostarczyły 
jedynie 

podstawowych 
danych o 
obecności 
gatunku w 

Obszarze, nie 
można na 
podstawie 
istniejącej 

wiedzy określić 
parametru 

rozrodu 
gatunku. Ocena 

dotyczy 
populacji 

wiosenno-
letniej gatunku. 

Powierzchnia 
schronienia dostępna 

(dogodna) dla 
nietoperzy 

  

Parametry 
zimowiska 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem 

nietoperzy 
  

 

Dostępność wylotów 
dla nietoperzy 

  

Parametry 
populacji 

wiosenno-letniej 

rozród gatunku XX XX 

XX 
aktywność gatunku U1 U1 

Parametry siedliska 
wiosenno-letniego 

powierzchnia 
kompleksu leśnego 

FV FV 
 
 
 
 
 
 
 

FV 

powierzchnia lasów 
liściastych 

FV FV 

Powierzchnia 
starodrzewów 

(drzewostanów w 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

wieku > 80 lat) 

Powierzchnia 
starodrzewów 

liściastych 
(drzewostanów w 

wieku > 80 lat) 

FV FV 

Liczba drzew 
obumierających i 

martwych o pierśnicy 
>25 cm 

FV FV 

Grubość drzew (>25 
cm) – potencjalnych 
kryjówek dziennych 

FV FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

FV FV 

Nocek 
orzęsiony 

Myotis 
emarginatus 

1321 

Parametry 
populacji na 
zimowisku 

Liczebność   

 FV 
 

Na terenie 
obszaru nie 

znane są 
zimowiska 
gatunku i 
kolonie 

rozrodcze. 
Prace terenowe 

Powierzchnia 
schronienia dostępna 

(dogodna) dla 
nietoperzy 

  

Parametry Zabezpieczenie przed    
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

zimowiska niepokojeniem 
nietoperzy 

dostarczyły 
jedynie 

podstawowych 
danych o 
obecności 
gatunku w 

Obszarze, nie 
można na 
podstawie 
istniejącej 

wiedzy określić 
parametru 

rozrodu 
gatunku. Ocena 

dotyczy 
populacji 

wiosenno-
letniej gatunku. 

Dostępność wylotów 
dla nietoperzy 

  

Parametry 
populacji 

wiosenno-letniej 

rozród gatunku XX XX 
XX 

aktywność gatunku XX XX 

powierzchnia 
kompleksu leśnego 

FV FV 

FV 

powierzchnia lasów 
liściastych 

FV FV 

Powierzchnia 
starodrzewów 

(drzewostanów w 
wieku > 80 lat) 

FV FV 

Liczba drzew 
obumierających i 

martwych o pierśnicy 
>25 cm 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
zwierząt 

Kod 
Natura 

Parametr stanu 
Wskaźniki 

(kardynalne) 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Grubość drzew (>25 
cm) – potencjalnych 
kryjówek dziennych 

FV FV 

Szanse zachowania 
gatunku 

FV FV 

 

 

 

 

4 ANALIZA ZAGROŻEŃ 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 

3220 Pionierska roślinność 

na kamieńcach górskich 

potoków 
ID 77, ID 76 

 K02.01 Zmiana składu gatunkowego  (sukcesja naturalna) 
[SF] 

I01 Obce gatunki inwazyjne [SF] 

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych  
J02.05.04 Zbiorniki wodne [SF], [PS], [SS] 

2. 

3260 Nizinne i podgórskie 
rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 
Ranunculion fluitantis 

ID 63 
H05.01 Odpadki i odpady stałe 
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych [SF] 

J02.05.04 Zbiorniki wodne [SF], [PS], [SS] 

3. 40A0 Subkontynentalne 
zarośla peri-pannońskie 

ID 30, ID 42 X brak zagrożeń J01.01 Wypalanie [PS], [SS] 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

67 
 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

4. 
6190 Naskalne, 

subpontyjskie murawy z 
kostrzewą bladą 

ID 61, ID 85 X brak zagrożeń M01.02 Susze i zmniejszenie opadów  [PS], [SS] 

5. 

6510 Niżowe i górskie świe-

że łąki użytkowane eksten-

sywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

ID 5, ID 18, ID 51, ID 
71, ID 72 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia [SF] 

brak ID 46 A04.01 Wypas intensywny [SF] 

ID 62 A02 Zmiana sposobu uprawy [SF] 

6. 

8220 Ściany skalne i urwiska 
krzemianowe ze 
zbiorowiskami z 

Androsacion vandellii 

ID 78, ID 55, ID 56, 
ID 31, ID 44, ID 31, 
ID 59, ID 60, ID 81, 
ID 83, ID 78, ID 65, 

ID 44. 

X brak zagrożeń M01.02 Susze i zmniejszenie opadów [PS], [SS] 

7. 
9130 Żyzne buczyny (Den-

tario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 

ID 49, 50, 52 I01 Obce gatunki inwazyjne  
F03.01.01 Szkody spowodowane przez zwierzynę łowną 
(nadmierna gęstość populacji) 

B03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska [SF] 

ID 49 
I02 Problematyczne gatunki rodzime [SF] (nadmierny 
udział poziewnika miękkowłosego Galeopsis pubescens)  

8. 

1. 

9170 Grąd środkowoeuro-

pejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

ID 6, ID 10, ID 11, ID 
16, ID 19, ID 20, ID 
25, ID 35, ID 43, ID 

54, ID 57 

I.01 Obce gatunki inwazyjne (obecność niecierpka drob-
nokwiatowego Impatiens parviflora), w przypadku ID 16 i 
ID 35 także niecierpka gruczołowatego Impatiens glandu-
lifera i rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica 
[SF] 

brak ID6, ID 54, ID 57, ID 
20. ID 25 (cz. N) 

I02 Problematyczne gatunki rodzime (nadmieny 
udział gatunków nitrofilnych – głównie pokrzywy 
zwyczajnej Urtica dioica) [SF] 

ID 6, ID 10, ID 11, ID 
13, ID 14, ID 16, ID 
19, ID 20, ID 23, ID 
25, ID 35, ID 39, ID 

B03.01- Zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska [SF], [SS] (Nieodpowiednia ochrona siedliska nie 
zapewniająca zróżnicowania struktury wiekowej i 
przestrzennej drzewostanów, zbyt duży udział gatunków 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

45, ID 47, ID 48, ID 
54, ID 57 

iglastych) 

9. 

9180 Jaworzyny i lasy klo-

nowo-lipowe na stromych 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion pseu-

doplatani) 

ID 22, ID 36, ID 80 
X brak zagrożeń H.05.01 Odpadki i odpady stałe [SF] (Pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw domowych) 

ID 21, ID22, ID 36 X brak zagrożeń D01.02 Drogi, autostrady [SF] 

ID 1, ID 2, ID 3, ID 
21 

X brak zagrożeń 
D01.04 Drogi kolejowe [SF] 

ID 15 

I01 Obce gatunki inwazyjne [SF] (Neofityzacja – wy-
stępowanie niecierpka drobnokwiatowego Impatiens 
parviflora (zagrożenie praktycznie niemożliwe do 
wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność 
występowania gatunku). 

 

ID 1, ID 2, ID 3, ID 
15, ID 21, ID 22, ID 
27, ID 36, ID 37, ID 
38, ID 41, ID 43. ID 

58, ID 80 

 X brak zagrożeń 
B03.01- Zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska [SF] 

10. 

1. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topo-

lowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

ID 7, ID 8, 
X brak zagrożeń 

I02 Problematyczne gatunki rodzime (Synantropiza-
cja (nadmierny udział pokrzywy zwyczajnej Urtica 
dioica) [SF] 

ID 17, ID 33 ID 34, ID 
64, ID 66, ID 67, ID 
69, ID 70, ID 73, ID 

74, ID 82. 

I03 Obce gatunki inwazyjne (Neofityzacja (niecierpek 
gruczołowaty Impatiens glandulifera, rdestowiec 
sachaliński Reynoutria sachalinensis) [SF] 

J02.05.04 Zbiorniki wodne [SF], [PS], [SS] 

ID 7, ID 8, ID 40, ID 
79 

X brak zagrożeń 
B03.01- Zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska [SF] 

11. 

9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

ID 4, ID 28. 
 

X brak zagrożeń 

F03.01.01 Szkody spowodowane przez zwierzynę 
łowną (nadmierna gęstość populacji) (zgryzanie sie-
wek) 
B03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska (Odpowiednia ochrona siedliska nie zapew-
niająca zróżnicowania struktury wiekowej i prze-
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L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

strzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych, 
zamierających drzew) 

12. 

13. 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

ID 29 X brak zagrożeń 

B03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska (Nieodpowiednia ochrona siedliska nie za-
pewniająca zróżnicowania struktury wiekowej i prze-
strzennej drzewostanów, w tym usuwanie starych, 
zamierających drzew) 
J01.01 wypalanie [PS], [SS] 

13. 
6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

 

ID 1 

A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja [S], [SG] 
(Intensywne zagospodarowanie łąk poprzez ich 
wcześniejsze i częstsze koszenie bez pozostawiania 
powierzchni nie koszonej) 

brak 

14. 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

1324 Nocek duży Myotis 

myotis 
1323 Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii, 
1321 Nocek orzęsiony Myo-

tis emarginatus 

Dot. całego Obszaru X brak zagrożeń 

A07 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji 
chemicznych 
B03.01 - Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedli-
ska [S], [P] (nieodpowiednia ochrona siedliska nie zapew-
niająca zróżnicowania struktury wiekowej i przestrzennej 
drzewostanów, w tym usuwanie starych, martwych i za-
mierających drzew) 

15. 1355 wydra ID 1 – cały odcinek 
Nysy Kłodzkiej 

X brak zagrożeń 
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych [S] 

 

6230 Górskie i niżowe mu-
rawy bliźniczkowe Nardion 
–płaty  bogate florystycznie 

6430 Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne Ade-

nostylion alliariae, 

Convolvuletalia sepuim 

 X brak zagrożeń X brak zagrożeń 
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Związki przyczynowo – skutkowe między zagrożeniami, a najważniejszymi przedmiotami ochrony w obszarze „Przełom Nysy Kłodzkiej k. 
Morzyszowa” 
 

 
1.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synantropizacja i 

neofityzacja szaty roślinnej   

Zmniejszenie udziału 

gatunków 

charakterystycznych dla 

siedliska, zmiana struktury i 

funkcji siedliska 

1. Spadek powierzchni siedliska i obniżenie wartości tego parametru 

2. Pogorszenie wskaźników parametru struktura i funkcja siedliska 

3. Pogorszenie znaczenia/funkcji siedlisk dla gatunków zwierząt 

3. Obniżenie perspektywy skutecznej ochrony siedliska i oceny stanu zachowania 
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2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana sposobu i 

zaprzestanie tradycyjnego 

uzytkowania  

Zmniejszenie udziału gatunków 

charakterystycznych dla siedliska, 

ekspansja gatunków obcych dla 

siedliska, związanych z kolejnymi 

stadiami sukcesji po siedliskach 

otwartych 
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5 CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków 
ID 32, 76, 77 U1 Poprawa stanu siedliska do stanu właściwego. 10 lat 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion 
fluitantis 

ID 63 FV Utrzymanie obecnego stanu siedliska 10 lat 

40A0 Subkontynentalne zaro-

śla peripannońskie 
ID 30, ID 42 FV Utrzymanie obecnego stanu siedliska 10 lat 

6190 Naskalne, subpontyjskie 

murawy z kostrzewą bladą 
ID 61, ID 85 FV Utrzymanie obecnego stanu siedliska 10 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

ID 5, ID 18, ID 51, ID 71, ID 72, 

ID 46 
U1 

Przywrócenie właściwego stanu ochrony siedliska do 
stanu właściwego. 

5-10 lat 

ID 9, ID 85 (płaty do włączenia 

w obręb obszaru). 
FV Utrzymanie istniejącego stanu zachowania 10 lat 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowi-

skami z Androsacion vandellii 

ID 31, ID 44, ID 55, ID 56, ID 

59, ID 60, ID 65, ID 81, ID 83. 
FV Utrzymanie istniejącego stanu zachowania 10 lat 

1. Pogorszenie wskaźników parametru struktura i funkcja siedliska 

2. Pogorszenie wskaźników parametru struktura i funkcja siedliska 

3. Pogorszenie znaczenia/funkcji siedlisk dla gatunków zwierząt 

4. Obniżenie perspektywy skutecznej ochrony siedliska i oceny stanu 

zachowania 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

ID 49, 50, 52 U1/U2 
Przywrócenie właściwej struktury i funkcji siedliska 

do stanu co najmniej zadowalającego. 
5-10 lat 

9170 Grąd środkowoeuropej-

ski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

ID 6, ID 11, ID 25, ID 37, ID 13, 
ID 54, ID 57 

U1 
Poprawa struktury i funkcji siedliska do stanu 

właściwego 
10 lat  

ID 6, ID 10, ID 11, ID 16, ID 19, 
ID 20, ID 25, ID 43, ID 54, ID 

57 
U1 Poprawa stanu siedliska do stanu właściwego 10 lat  

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

Acerion pseudoplatani) 
ID 15 U1 

Utrzymanie stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego 

10 lat  

9190 Kwaśne dąbrowy (Querce-

tea robori-petraeae) 

ID 4, ID 28. 

 
U1 

Utrzymanie istniejącego stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego 

10 lat 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolo-

we, olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

ID 17, ID 33 ID 34, ID 64, ID 

66, ID 67, ID 69, ID 70, ID 73, 

ID 74, ID 82. 

U2 
Przywrócenie właściwej struktury i funkcji siedliska 

do stanu co najmniej zadowalającego. 
10 lat  

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Qu-

ercetalia pubescenti-petraeae) 
ID 29 FV Utrzymanie istniejącego stanu zachowania 10 lat 

6179 modraszek nausitous 
Phengaris  nausithous ID1 FV 

Utrzymanie właściwej struktury i funkcji siedliska 
gatunku. 

5-8 lat 

1308 Mopek Barbastella 
barbastellus 

Cały obszar 
FV 

Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji gatunku 
Utrzymanie stanu siedliska gatunku 

10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

1323 Nocek duży 

Myotis myotis 
Cały obszar 

FV 
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji gatunku 

Utrzymanie stanu siedliska gatunku 
10 lat 

1324 Nocek Bechsteina 

Myotis Bechsteinii 
Cały obszar 

FV 
Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji gatunku 

Utrzymanie stanu siedliska gatunku 
10 lat 

Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

Cały obszar 
FV 

Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji gatunku 
Utrzymanie stanu siedliska gatunku 

10 lat 

1355 Wydra Lutra lutra ID 1 – cały odcinek Nysy Kłodzkiej FV Utrzymanie stanu siedliska gatunku.. 10 lat 
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MODUŁ C 

6 USTALENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzia-lny za 

wykonanie 

Działania związane z ochroną czynną 

3220 Pionierska 
roślinność na kamieńcach 

górskich potoków 
1. 1. 

Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

Ręczne usuwanie okazów nie-
cierpka himalajskiego oraz 
likwidacja kęp rdestowców 

przy użyciu mazaków herbicy-
dowych. 

Usuwanie zakrzaczeń. 

ID 

Na całej długości Nysy Kłodz-

kiej (dz. ewid. 62, 73, 61/6, 

167/4, 59) 

W okresie obo-

wiązywania PZO 

7-10/rok przez 5 

lat 

Sprawujący nad-

zór nad Obszarem 

3260 Nizinne i podgórskie 
rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 
Ranunculion fluitantis 

2. 2. Usuwanie 

odpadów 

Usuwanie zanieczyszczeń i 
odpadów z cieków i brzegów. 

Na całej długości Nysy 

Kłodzkiej (dz. ewid. 62, 

73, 61/6, 167/4, 59) 

W okresie 

obowiązywa-

nia PZO 

2/ rok  

RZGW, organ 

sprawujący nad-

zór nad Obszarem 

Natura 2000 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

3. 3. 
Usuwanie 

gatunków 

inwazyjnych 

Ręczne usuwanie okazów nie-
cierpka himalajskiego oraz 
likwidacja kęp rdestowców 

przy użyciu mazaków herbicy-
dowych. 

ID 33, 34, 64, 66, 67, 69, 

70, 73, 74, 82 

(dz. ewid. 73, 62, 59, 

81/80, Nadl. Jugów 

oddz. 80g, h, i, l, n; ) 

 

W okresie 

obowiązywa-

nia PZO 

Łącznie z po-

wyższym dzia-

łaniem nr 1 

Organ sprawujący 

nadzór nad Ob-

szarem Natura 

2000, Nadleśnic-

two Bardo 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

6510 Niżowe i górskie Działania obligatoryjne  
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Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzia-lny za 

wykonanie 

świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

6179 modraszek 
nausitous Phengaris  

nausithous 

4 

Przywrócenie 

właściwej 

struktury i 

funkcji siedli-

ska. 

Zachowanie siedlisk przyrodni-
czych i siedlisk gatunków sta-
nowiących przedmioty ochro-
ny, położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 
Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – pastwiskowe 
trwałych użytków zielonych 

ID 9, 18, 26, 24, 46, 51, 5, 62, 

71, 72, 68, 84 

(działki nr: 532,533, 61/4; 81; 

6/1, 7/1, 10, 11, 14, 16, - 

część działek; 27, 28, 29, 30; 

33/1, 34, 37/1; 138/3, 307/3; 

42/2, 81/80; 82, 57, 58,, 

59/2) 

W okresie ob-

owiązywania 

PZO 

0,5-07/rok 
Właściciel lub posia-

dacz terenu 

Działania fakultatywne 

5. 

Przywrócenie 

właściwej 

struktury i 

funkcji siedli-

ska. 

Użytkowanie ekstensywne kośne, 
kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe. Koszenie działek w 
terminie do 15 czerwca (powyżej 

500 m n.pm. do 30 czerwca), drugi 
pokos od 15 września, z usunięciem 
ściętej biomasy z terenu siedliska w 

ciągu 14 dni, a w uzasadnionych 
wypadkach 21 dni od skoszenia 

(siano przed usunięciem powinno 
być złoże np.: w stogi lub zebrane w 
baloty). Koszenie na wysokości 5-10 

cm. Nie należy kosić okrężnie od 
zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. Korzystne byłoby 
stosowanie kosiarki listwowej lub o 

Działki nr: 532,533, 61/4; 81; 

6/1, 7/1, 10, 11, 14, 16, 27, 

28, 29, 30; 33/1, 34, 37/1,  

138/3, 307/3,  42/2, 81/80,  

82 oraz 57, 58, 59/2 

W okresie ob-

owiązywania 

PZO 

 

Właściciel lub posia-
dacz terenu na pod-
stawie umowy za-
wartej z organem 

sprawującym nadzór 
nad obszarem Natu-

ra 2000 albo na 
podstawie zobowią-
zania podjętego w 
związku z korzysta-
niem z programów 
wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w 
odniesieniu do grun-

tów stanowiących 
własność Skarbu 

Państwa zarządca 
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Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzia-lny za 

wykonanie 

podobnej technologi koszenia. 

W wypadku ekstensywnego 
użytkowania kośno-pastwiskowego, 

pierwszy pokos w terminie i 
warunkach jak powyżej, wypas 

zwierząt (bydło, kozy, owce, świnie, 
konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po pierwszym 
pokosie od 15 sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 
obciążenie pastwiska do 5 DJP/ha. 

Całoroczne użytkowanie 
pastwiskowe (bydło, kozy, owce, 

świnie, konie lub inne gatunki 
przeżuwaczy) w obsadzie jak 

powyżej pod warunkiem 
stosowania wypasu naprzemiennie 

z użytkowaniem kośnym 
(całoroczny wypas działki nie 
częściej niż co trzeci rok). Przy 

działkach małych do 5,0 ha możliwy 
stały wypas całoroczny. Wykaszanie 

niedojadów po 15 września. 

Pozostawianie 10-20% po-
wierzchni niewykaszanej łącz-
nie dla wszystkich użytkowa-

nieruchomości w 
związku z wykony-

waniem obowiązków 
z zakresu ochrony 

środowiska, na pod-
stawie przepisów 

prawa albo w przy-
padku braku takich 
przepisów, na pod-

stawie porozumienia 
zawartego z orga-
nem sprawującym 
nadzór nad obsza-
rem Natura 2000. 
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Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzia-lny za 

wykonanie 

nych działek z siedliskiem, co 
roku w innym miejscu, w tym 

2-3 metrowych pasów przy 
granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i zabagnie-
niami, zakrzaczeniem i zadrze-
wieniami. (płaty niewykoszone 
powinny odnosić się do całości 
siedliska, a nie tylko do działek 

ewidencyjnych), co roku w 
innym miejscu 

9170 Grąd środkowo-
europejski i subkonty-

nentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

6. 

Zmniejszenie 

udziału 

świerka i 

modrzewia w 

drzewostanie 

Stopniowe usuwanie modrze-

wia z drzewostanu. Zmniejsze-

nie udziału świerka do 5% w 

wydzieleniu. Usuwanie przy 

okazji prowadzonych prac 

leśnych w miarę osiągania 

przez drzewa iglaste wieku 

rębnego lub w trakcie trzebieży 

późnych. 

ID 6, 10, 57, 54, 48, 13, 

14, 20, 19, 16, 10, 39, 

23, 35, 45, 11, 25, 43, 47 

(Nadl. Jugów – wydz. 

80a, b, c, d, f, i, m. 

Nadl. Bardo – wydz. 

213h, y; 214d, g, m, n, 

215b; dz. ewid. 31/4, 29, 

103/265, 56/1, 56/2, 

61/6, 82, 16, 14, 11, 10, 

7/2, 198/80, 81/80, 

84/80, 27, 26, 25, 24, 70, 

82/2, 80,/82) 

W okresie ob-

owiązywania 

PZO 

3-4 
Nadleśnictwo Bardo, 

Nadleśnictwo Jugów. 
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Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzia-lny za 

wykonanie 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1308 Mopek Barbastella 
barbastellus 

1324 Nocek duży Myotis 
myotis 

1323 Nocek Bechsteina 
Myotis bechsteinii 

1321 Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

7. 

. 

 
Uzupełnianie 

stanu wie-
dzy. 

określenie aktywność lokalnej 
populacji: wyszukiwanie kolo-

nii rozrodczych, nasłuchy w 
miesiącach V-VII, określenie 
stopnia wykorzystywania zi-

mowisk w miesiącach I-II . Co 3 
lata od roku ustanowienia PZO. 

Cały obszar 
 

Przez 2-3 lata 
po ustano-
wieniu PZO 

5-7/rok 
Organ sprawujący 
nadzór nad obsza-
rem Natura 2000 

6230 Bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardion –

płaty  bogate 

florystycznie 

8.  
 

Aktualizacja Standardowego 
Formularza Danych polegająca 
na usunięciu siedliska z przed-
miotów ochrony – pierwotny 

błąd naukowy, nie stwierdzono 
możliwości występowania 

gatunku w obszarze (do tego 
siedliska przypisano błędnie 

intensywnie wypasane suche 
płaty łąk świeżych) 

SDF   
Organ sprawujący 
nadzór nad obsza-
rem Natura 2000 

6430 Ziołorośla górskie i 
ziołorośla nadrzeczne 

Adeno-stylion alliariae, 
Convovu-letalia sepuim 

9 
 

Aktualizacja Standardowego 
Formularza Danych polegająca 
na usunięciu siedliska z przed-

miotów ochrony – siedlisko 
pierwotnie występujące na 
niewielkich powierzchniach 

uległo zanikowi w wyniku suk-

SDF   
Organ sprawujący 
nadzór nad obsza-
rem Natura 2000 
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Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzia-lny za 

wykonanie 

cesji do zbiorowisk zaroślo-
wych oraz ekspansji rdestowca 

sachalińskiego i niecierpka 
himalajskiego 

 Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

   

 
Proponowane działania ochronne koncentrują się na ochronie czynnej zbiorowisk łąkowych (siedlisko 6510) oraz zwalczaniu gatunków inwazyjnych wzdłuż 

koryta Nysy Kłodzkiej. Są to jedyne realne działania, jakie można podjąć w celu utrzymania siedlisk 3220, 91E0 oraz 6510 w nie pogorszonym stanie ochro-

ny.  

Działania w zakresie gospodarki leśnej ograniczają się do zalecenia zmniejszenia udziału gatunków iglastych w drzewostanach gradowych (siedlisko 9170). 

W stosunku do pozostałych zidentyfikowanych zagrożeń potencjalnych takich jak synantropizacja i neofityzacja siedlisk leśnych, oddziaływanie szlaków 

komunikacyjnych czy zanieczyszczenie i zaśmiecanie wód Nysy Kłodzkiej wskazanie odpowiednich działań jest praktycznie niemożliwe. Nie są znane obec-

nie żadne możliwe do przeprowadzenia działania umożliwiające zwalczanie niecierpka drobnokwiatowego lub nitrofilnych gatunków rodzimych (pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica, poziewnik miękkowłosy Galeopsis pubescens, poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit, jeżyny Rubus sp.) w obrębie ekosystemów 

leśnych – jedyną możliwością jest stopniowe przywracanie właściwego stanu ekosystemów leśnych dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej, której efek-

tem będzie w przyszłości uzyskanie drzewostanów o prawidłowej strukturze gatunkowej i pionowej. Są to jednak działania zapisane w Ustawie o lasach i 

jako takie nie są przedmiotem odrębnych działań ochronnych.  

Oddziaływanie linii komunikacyjnych było obecne w momencie powoływania obszaru Natura 2000, nie prowadzi więc do pogorszenia stanu ekosystemów 

w stosunku do momentu powołania obszaru Natura 2000. 
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Obszar zachowany jest w dobrym stanie. Dla potrzeb utrzymania obecnego stanu zachowania gatunków nietoperzy zalecana jest ochrona bierna. Ważnym 

elementem ochrony jest utrzymanie dużej liczby dziuplastych drzew. Dla właściwej ochrony istotne jest lepsze rozpoznanie wykorzystania siedliska przez 

nietoperze. Zaleca się przeprowadzenie badań monitoringowych pozwalających na właściwą ocenę populacji nietoperzy. 

 

 

7 USTALENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

Przedmiot 
ochrony 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowan
y koszt 

(w tys. zł) 
3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

Ranunculion 
fluitantis 

3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
1355 wydra 

Utrzymanie na-
turalnego reżimu 
hydrologicznego 
i klasy czystości 

wód 

Parametry fizy-

ko-chemiczne 

wody 

 

Czystość wód 
wyrażona w klasie 

czystości 
2 razy do roku 

W 1 wybranym miejscu 

na odcinku Nysy Kłodz-

kiej w granicach Obsza-

ru (16.66733,50.48566 

- początek Nysy w ob-

szarze; 

16.70961,50.49507-

koniec obszaru) 

WIOŚ Wrocław 2-3/rok 

3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

Poprawa stanu 
siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(Państwowy 

Monitoring 

Środowiska) 

 

Monitoring fitosocjo-
logiczny 

Ocena stanu zacho-
wania siedliska 

Kontrola w terenie 
wykonanych działań 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO. 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w 

obrębie płatów 

siedliska 

Organ sprawujący 
nadzór nad 

Obszarem Natura 
2000 

4-6 
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Przedmiot 
ochrony 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowan
y koszt 

(w tys. zł) 

40A0 
Subkontynentalne 

zarośla peri-
pannońskie 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(Państwowy 

Monitoring 

Środowiska). 

 

Monitoring fitosocjo-
logiczny - skład gatun-
kowy w siedlisku  pod 

kątem odnawiania 
populacji Cotoneaster 

integerrimus. 
Ocena stanu 

zachowania siedliska 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w 

obrębie płatów 

siedliska 

Organ sprawujący 
nadzór nad 

Obszarem Natura 
2000 

4-6 

6510 Niżowe i 
górskie świeże łąki 

użytkowane 
ekstensywnie 

(Arrhenatherion 
elatioris) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska  

zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(Państwowy 

Monitoring 

Środowiska) 

 

Monitoring 
fitosocjologiczny 

siedliska  pod kątem 
składu gatunkowego 
w płatach, sposobu 

użytkowania, 
synantropizacji 

siedliska. 
Ocena stanu 

zachowania siedliska  
Kontrola w terenie 

wykonanych działań 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w 

obrębie płatów 

siedliska 

Organ sprawujący 
nadzór nad 
Obszarem 

4-6 

6190 Naskalne, 
subpontyjskie mu-
rawy z kostrzewą 

bladą 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 

Monitoring 
fitosocjologiczny 

siedliska. 
Ocena stanu 

zachowania siedliska 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Organ sprawujący 
nadzór nad 
Obszarem 

4-6 

8220 Ściany skalne i 
urwiska krzemia-

nowe ze zbiorowi-
skami z Androsacion 

vandellii 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 

Monitoring 
fitosocjologiczny 

siedliska. 
Ocena stanu 

zachowania siedliska 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 
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Przedmiot 
ochrony 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowan
y koszt 

(w tys. zł) 
9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandu-
losae-Fagenion, 
Galio odorati-

Fagenion) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 
Ocena stanu 

zachowania siedliska 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 

9170 Grąd środko-
woeuropejski i sub-
kontynentalny (Ga-

lio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 

Ocena stanu 
zachowania siedliska. 

Kontrola w terenie 
wykonanych działań 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 

9180 Jaworzyny i 
lasy klonowo-

lipowe na stromych 
stokach i zboczach 
(Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudopla-

tani) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 
Ocena stanu 

zachowania siedliska 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 

9190 Kwaśne dą-
browy (Quercetea 
robori-petraeae) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 
Ocena stanu 

zachowania siedliska 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 

91E0 Łęgi wierzbo-
we, topolowe, ol-
szowe i jesionowe 
(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 

Ocena stanu 
zachowania siedliska. 

Kontrola w terenie 
wykonanych działań 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

84 
 

Przedmiot 
ochrony 

Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowan
y koszt 

(w tys. zł) 
91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 

Ocena stanu 
zachowania siedliska. 

Kontrola w terenie 
wykonanych działań 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 

6179 modraszek 

nausitous 

Phengaris  

nausithous 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 

gatunku. 
Kontrola w terenie 

wykonanych działań 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 
20 lipca-30 
sierpnia/ 2 
kontrole w 

słoneczne dni, 
tym jedna pod 
koniec lipca, 

druga w drugiej 
połowie sierpnia. 

Wybrane powierzchnie 

monitoringowe w ob-

rębie płatów siedliska 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

4-6 

1355 wydra Lutra 

lutra 

Utrzymanie 
obecnego stanu 

siedliska 

zgodnie z meto-

dyką PMŚ (Pań-

stwowy Monito-

ring Środowiska) 

 
Ocena populacji 

gatunku. 

po 3, 6 i 9 latach 
obowiązywania 

PZO 

3-4 stałe transekty ok. 

1 km dł. wzdłuż koryta 

Nysy Kłodzkiej 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

2-3 

 
Utrzymanie sie-

dliska wydry 
1355 we właści-

wym stanie 

Stan siedliska, 

użytkowanie 

przestrzeni przez 

gatunek 

Ocena ogólna pa-

rametrów siedli-

ska, użytkowanie 

obszaru przez ga-

tunek 

Monitoring na 
transektach 

Raz na 3 lata 

Stałe 3-4 transekty ok. 

1 km dł. wzdłuż koryta 

Nysy Kłodzkiej 

Sprawujący nadzór 
nad Obszarem 

6 

 
 
8 WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

85 
 

Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

  

 

9 PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY 

W toku prac nad projektem PZO dla obszaru „Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa” nie stwierdzono potrzeby sporządzania planu ochrony dla tego Obszaru. 

Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do odpowiedniego zaplanowanie ochrony w Obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów 

ochrony w Obszarze. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w Obszarze. 

 

 

 

10 PROJEKT WERYFIKACJI SDF OBSZARU I JEGO GRANIC 

Plik zawierający projekt SDF po weryfikacji stanowi załącznik do Projektu Dokumentacji Planu. 

 

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

1. 

Siedlisko 3220 - Pionierska 
roślinność na kamieńcach 
górskich potoków – ocena 

ogólna C 

Siedlisko 3220 - Pionierska roślinność 
na kamieńcach górskich potoków – 

ocena ogólna B 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w Obszarze w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stanu 
zachowania i rozmieszczenia płatów siedliska w graniach Obszaru. 

2. 
Siedlisko 3260 - Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami 

włosieniczników 

Siedlisko 3260 - Nizinne i podgórskie 
rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w Obszarze w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stanu 
zachowania i rozmieszczenia płatów siedliska w graniach Obszaru. 
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Ranunculion fluitantis – 
ocena ogólna C 

fluitantis – ocena ogólna B 

3. 

Siedlisko 40A0 - 
Subkontynentalne zarośla 
peri-pannońskie – brak w 

SDF 

Siedlisko 40A0 - Subkontynentalne 
zarośla peri-pannońskie – ocena 

ogólna A 
Nowy dla Obszaru typ siedliska stanowiący przedmiot ochrony 

4. 

Siedlisko 6230 – Niżowe i 
górskie murawy 

bliźniczkowe (Nardion) – 
ocena ogólna B 

brak 

Siedlisko nie jest przedmiotem ochrony w Obszarze. Pierwotne oznaczenie siedliska zostało dokonane 
błędnie. Do kodu 6230 przypisano intensywnie wypasane suche płaty łąk świeżych mogące strukturą 

przypominać siedlisko 6230 jednak tworzone są przez odmienny zestaw gatunków charakterystycznych 
tworzących siedlisko o innych właściwościach ekologicznych. 

 

5. 

Siedlisko 6430 – Ziołorośla 
górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) – 

ocena ogólna B 

brak 
Siedlisko nie jest przedmiotem ochrony w Obszarze. Siedlisko pierwotnie występujące na niewielkich 

powierzchniach uległo zanikowi w wyniku sukcesji do zbiorowisk zaroślowych oraz ekspansji rdestowca 
sachalińskiego i niecierpka himalajskiego. 

6. 

Siedlisko 6510 – Niżowe i 
górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) – 

ocena ogólna B 

Siedlisko 6510 - Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris) – ocena ogólna C 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w Obszarze w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stanu 
zachowania i rozmieszczenia płatów siedliska w granicach Obszaru. 

7. 

Siedlisko 8220 - Ściany 
skalne i urwiska 
krzemianowe ze 
zbiorowiskami z 

Androsacion vandellii – 
ocena ogólna B 

Siedlisko 8220 - Ściany skalne i 
urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion 
vandellii – ocena ogólna C 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w Obszarze w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stanu 
zachowania i rozmieszczenia płatów siedliska w granicach Obszaru. 

8. 
Siedlisko 9170 - Grąd 
środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Siedlisko 9170 - Grąd 
środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w Obszarze w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stanu 
zachowania i rozmieszczenia płatów siedliska w granicach Obszaru. 
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Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) – ocena 

ogólna A 

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 
ocena ogólna A 

9. 

Siedlisko 91E0 - Łęgi 
wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae) – ocena 

ogólna A 

Siedlisko 91E0 - Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) – 

ocena ogólna C 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w Obszarze w wyniku przeprowadzonej weryfikacji stanu 
zachowania i rozmieszczenia płatów siedliska w granicach Obszaru. 

11. 
Siedlisko 9110 – Kwaśne 

dąbrowy (Luzulo-
Fagenion)– brak w SDF 

Siedlisko 9110 - Kwaśne dąbrowy 
(Luzulo-Fagenion) – ocena ogólna D 

Nowy dla Obszaru typ siedliska nie stanowiący przedmiotu ochrony 

12. 

Siedlisko 9130 - Żyzne 
buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, 
Galio odorati-Fagenion) – 

brak w SDF 

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

ogólna C 

Nowy dla Obszaru typ siedliska stanowiący przedmiotu ochrony 

13. 

Siedlisko 9190 - Kwaśne 
dąbrowy (Quercetea 

robori-petraeae) – brak w 
SDF 

Siedlisko 9190 - Kwaśne dąbrowy 
(Quercetea robori-petraeae) – ocena 

ogólna B 
Nowy dla Obszaru typ siedliska stanowiący przedmiot ochrony 

14. 
Siedlisko 91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy Qercetalia 
pubescenti-petraeae ) – 

brak w SDF 

Siedlisko 91I0 Ciepłolubne dąbrowy 
Qercetalia pubescenti-petraeae – 

ocena ogólna B  
Nowy dla Obszaru typ siedliska stanowiący przedmiot ochrony 

15. 
brak w SDF modraszka 
nausitousa Maculinea 

nausithous 

I 
6179 modraszek nausitous Phengaris 

nausithous 
Populacja osiadła 51-100, Ocena 

znaczenia obszaru: populacja C, Stan 
zachowania B, Izolacja C, ogólnie C. 

Gatunek ten nie był dotychczas wykazany na obszarze. Prace terenowe podczas planowania zadań 
ochronnych wykazały obecność populacji na 2 stanowiskach (ID1, ID2), na stanowisko 3 (ID3)  
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16. Gatunek 1321 – brak w SDF Gatunek 1321 – ocena ogólna B Nowy dla Obszaru gatunek stanowiący przedmiot ochrony 

17. Gatunek 1323 – brak w SDF Gatunek 1321 – ocena ogólna B Nowy dla Obszaru gatunek stanowiący przedmiot ochrony 

18.  

Pkt. 3.1 % pokrycia Obszaru 
przez poszczególne typy 

siedlisk 

Pkt. 3.1 zaktualizowano pokrycie 
Obszaru przez poszczególne typy 

siedlisk przyrodniczych [ha] 

W toku przeprowadzonej weryfikacji terenowej rozmieszczenia i zasięgu płatów siedlisk stanowiących 
przedmioty ochrony w Obszarze zaktualizowano powierzchnię jakie zajmują poszczególne siedliska w 
granicach OZW. Tym samym zmianie uległ % jaki zajmują typy siedlisk w powierzchni całego Obszaru. 

 

L.p. 
Proponowany przebieg granicy na 

tle istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany 

1. 
Należy włączyć do Obszaru działki 532, 

533 w obr. Opolnica 

Na działkach występuje krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis oraz prawdopodobnie populacja 6179 modraszka nausitousa 
Phengaris nausithous. Dodatkowo łąki te zaklasyfikowano jako siedlisko 6510. Włączenie tego terenu w granice obszaru 
istotnie poprawi funkcjonowanie metapopulacji gatunku w granicach Obszaru oraz zwiększy udział siedliska 6510 w jego 

powierzchni. 

2. 
Należy włączyć do Obszaru działki 35/80 

oraz fragment dz. 167/4 w obr. Ławica 
Na działkach występują dobrze zachowane siedliska 8220 oraz 9180. Korekta granicy zwiększy udział ww. siedlisk w 

powierzchni Obszaru. 

     3. 
Należy wyłączyć z Obszaru fragmenty dz. 

nr 401/1 obr. Wojbórz oraz 10001 obr. 
Opolnica  

Proponuje się wyłączyć z granic OZW tereny szkółki leśnej, które nie są miejscem występowania siedlisk przyrodniczych i 
gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony w Obszarze, jak i nie mają znaczenia dla zachowania integralności 

Obszaru 

 

11 ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

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

 Moduł A   

    

 Moduł B   

    



PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa        

PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 
 

89 
 

 Moduł C   
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